
 

UNIVERSIDADE FEDERALDO PIAUÍ - UFPI 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 

 

 

 

 

 

LAYDENE CARVALHO SOUSA 

 

 

 

 

 

 

O TRABALHO COM O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA CASULO 

TIC TAC NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PICOS-PI 

2016 



 

LAYDENE CARVALHO SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TRABALHO COM O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA CASULO 

TIC TAC NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI 

 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Universidade Federal do 
Piauí- UFPI, Curso de Licenciatura em 
Pedagogia, como requisito parcial para 
obtenção do grau de licenciada em 
Pedagogia. 
Orientadora: Profª Ma. Isabel Cristina de 
Aguiar Orquiz 

 

 
 

 

 

 
PICOS-PI 

2016 



 

 

 
 

 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dedico este trabalho em primeiro lugar a 
Deus, por ser um dos maiores mestres, 
agradeço por me dá força para lutar e 
continuar correndo atrás dos meus sonhos, 
a minha família que está sempre me 
apoiando e ajudando nos momentos 
difíceis e ao meu namorado pela 
compreensão e apoio, com relação aos 
estudos. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus pelo dom da vida e por ter me dado força para continuar a 

caminhada, e ter chegado ao fim deste ciclo da minha vida. 

Aos meus familiares pelo apoio e coparticipação na minha formação 

acadêmica, em especial a minha mãe Rosa Maria de Carvalho Sousa, a minha irmã 

Arlete de Carvalho Sousa e aos meus sobrinhos Jade e Lucas e meu avô em 

memória Pedro Manoel de Carvalho.  

Agradeço a professora Isabel Cristina de Aguiar Orquiz por ter contribuído para 

o desenvolvimento deste trabalho e por ser a minha orientadora, pela paciência, por 

acreditar na minha capacidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Brincar com criança não é perder tempo, é 

ganhá-lo; se é triste ver meninos sem 

escolas, mais triste ainda é vê-los, 

sentados enfileirados em salas sem ar, 

com exercícios estéreis, sem valor para a 

formação do homem”. 

 

Carlos Drummond de Andrade 



 

RESUMO 
 

Sabendo da importância do lúdico no processo de desenvolvimento da criança e no 
crescimento da mesma a partir da utilização dos jogos, brinquedos e brincadeiras, 
tornando-se dessa maneira a aprendizagem um momento de aprender e educar de 
forma divertida. Este trabalho tem como objetivo geral compreender a relevância do 
lúdico para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças na Educação Infantil, na 
Escola Casulo Tic Tac, localizada na cidade de Santo Antônio de Lisboa-PI e como 
objetivos específicos, tem-se: discutir sobre o ato de brincar na educação infantil; 
constatar como o professor lida com a ludicidade em sala de aula; detectar como o 
professor introduz o lúdico em sala de aula; verificar o papel do educador frente ao 
lúdico. Para fundamentação teórica utilizou-se de autores como Kishimoto (2008), 
Santos (1995), Weiss (2000), Fontana e Cruz (1997), Malaquias e Ribeiro (2013), 
Vygostsky (1998), entre outros. Como percurso metodológico utilizou-se uma 
pesquisa de campo, de caráter qualitativo, tendo como instrumento de coleta de 
dados, um questionário composto de questões abertas, aplicado a professoras e 
coordenadora pedagógica, que atuam na Educação Infantil. A partir dos resultados 
dos dados analisados, pode-se perceber que as professoras têm conhecimento da 
importância do lúdico no processo de ensino e aprendizagem no período que 
compreende a Educação Infantil. Desta forma, conclui-se que a contribuição das 
práticas pedagógicas do professor, a formação adequada para atuar na Educação 
Infantil e a valorização do lúdico em sala de aula, contribui e facilita de modo 
significativo no processo de aprendizagem e no desenvolvimento pleno da criança. 
 
 
Palavras chave: Lúdico. Educação Infantil. Desenvolvimento. Aprendizagem.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

Knowing the importance of playfulness in the child's development and growth of the 
same from the use of games, toys and games, becoming thus learning a moment to 
learn and educate in a fun way. This work has as main objective to understand the 
relevance of the play to the development and learning of children in kindergarten, in 
school Cocoon Tic Tac, located in Santo Antonio Lisbon-PI and specific objectives, it 
has: discuss on the act of play in early childhood education; see how the teacher 
handles the playfulness in the classroom; detect how the teacher introduces the 
playful in the classroom; check the role of the educator against the playful. For 
theoretical foundation was used by authors such as Kishimoto (2008), Santos (1995), 
Weiss (2000), Fontana and Cruz (1997), Malachi and Ribeiro (2013), Vygotsky (1998), 
among others. As methodological approach used a field research, qualitative, having 
as data collection instrument, a questionnaire composed of open questions, applied to 
teachers and educational coordinator, working in kindergarten. From the results of the 
analyzed data, one can see that the teachers are aware of the importance of the play 
in the teaching and learning process in the period that includes early childhood 
education. Thus, it is concluded that the seriousness of the pedagogical teacher 
practices, adequate training to work in early childhood education and the appreciation 
of playfulness in the classroom, it helps and facilitates significantly the learning 
process and the full development of the child. 
 
 
Keywords: Recreation. Child education. Development. Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho disserta sobre a importância do lúdico para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças no período que compreende a 

Educação Infantil no contexto da Escola Municipal Casulo Tic Tac. A escolha do 

tema deu-se a partir da experiência em sala de aula (como professora) e no estágio, 

a partir das dificuldades percebidas pelos educadores para trabalhar com o lúdico 

em sala de aula, a falta de formação continuada e um coordenador pedagógico para 

orientar os mesmo na elaboração das atividades, feita a escolha, buscou-se mais 

conhecimento sobre o lúdico e a importância do mesmo no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças, a partir da utilização dos jogos, 

brinquedos e brincadeiras, tornando-se o processor de ensino-aprendizagem um 

momento de aprender e educar de forma divertida. 

Desde muito cedo a criança já aprende a brincar, pois é algo que está 

presente no seu dia a dia, na sua vida, é algo que lhe dá prazer. Mas, nem sempre 

foi assim, as crianças faziam parte do mundo dos adultos.  

De acordo com Fontana e Cruz (1997, p. 6): 
 
 
Até então, as crianças eram consideradas adultos em miniatura. [...] 
Quando sobrevivia, com 6 ou 7 anos, após o desmame tardio, a criança 
“tornava-se companheira natural do adulto”(ARIÈS,1981 apud FONTANA e 
CRUZ, 1997, p. 6),com quem passava a conviver o tempo todo. Participava 
das atividades do adulto, compartilhando com ele o trabalho nos campos ou 
nos mercados, os jogos e as festas. 
 
 

Antes, a infância não era considerada em seus aspetos do desenvolvimento 

cognitivo, sendo assim, a criança era vista como um adulto em miniatura, deixando 

de lado o brincar, os jogos e os brinquedos, deixando de viver a verdadeira infância, 

mas essa compreensão de criança e infância se faz de acordo com cada momento 

histórico, social e cultura que se está vivenciando. 

A partir dessa abordagem surge a necessidade de se pensar uma nova 

educação para as crianças, onde possam aprender brincando, como segundo 

Malaquias e Ribeiro afirmam, “o brincar é um impulso natural da criança, que aliado 

à aprendizagem torna-se mais fácil à obtenção do aprender devido à 

espontaneidade das brincadeiras através de uma forma intensa e total” 

(MALAQUIAS e RIBEIRO, 2013, s p). 
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Percebemos através do lúdico que a criança descobre o mundo que está a 

sua volta, pois a brincadeira tem um sentido mais amplo, ao utilizar o brincar, as 

brincadeiras e jogos em sala de aula, podemos desenvolver as potencialidades 

cognitiva, emocional, intelectual, social, entre várias habilidades.  

Weiss afirma que, “as atividades das crianças são essencialmente lúdicas (e 

não competitivas) e têm como função primordial a descoberta do mundo que as 

rodeia: a criança se desenvolvendo brincando” (WEISS, 2000, p.20).  

A partir das leituras realizadas neste contexto, surgem algumas questões 

norteadoras da pesquisa: Qual a importância do lúdico para o desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças em sala de aula, na Educação Infantil? Qual a 

relevância do brincar na Educação Infantil? Como o professor lida com a ludicidade 

em sala de aula? Como o professor introduz o lúdico em sala de aula? Qual o papel 

do educador frente ao lúdico? 

Partindo de tais questionamentos, o objetivo geral da pesquisa é: 

Compreender a importância do lúdico para o desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças na Educação Infantil, na Escola Casulo Tic Tac. E como objetivos 

específicos, tem-se: discutir sobre a importância do brincar na educação infantil; 

constatar como o professor lida com a ludicidade em sala de aula; detectar como o 

professor introduz o lúdico em sala de aula; verificar a importância do educador 

frente ao lúdico. 

Esta é uma pesquisa de campo que se caracteriza como descritiva, com 

abordagem qualitativa. Onde será investigado a relevância do lúdico na escola 

Casulo Tic Tac, no jardim II e jardim III da Educação Infantil, localizada no município 

de Santo Antônio de Lisboa-PI, a pesquisa foi realizada no ano de 2015. Os sujeitos 

da pesquisa foram 3 (três) professoras e 1 (uma) coordenadora pedagógica.   

Esta pesquisa é relevante no sentido de analisar o lúdico como uma forma de 

ensinar e aprender que vem sendo discutida no âmbito da Educação Infantil, pois, a 

qualidade da educação da criança se dará de modo mais efetivo com a utilização 

dos jogos, brinquedos e brincadeiras, onde a criança pode expressar-se livremente e 

assim desenvolver as suas potencialidades. Deparando-se com a realidade das 

escolas públicas de Picos, Piauí, ao longo das nossas experiências de graduanda 

(estágios, observações em escolas, Participação em Programas da Universidade), 

presenciei as dificuldades enfrentadas pelos educadores em utilizar o lúdico, muitas 

vezes sendo que os profissionais não eram capacitados para atuar com a ludicidade, 



13 
 

 

não havendo uma formação profissional desejável (professor de Matemática 

trabalhando na Educação Infantil ou tais profissionais que possuem, mas não tem a 

habilidade). Neste sentido, sentimo-nos impelidas a investigar tal realidade no 

contexto educacional da cidade de Santo Antônio de Lisboa, cidade vizinha a Picos, 

onde obtive minha formação escolar, na perspectiva de verificar se os mesmos 

desafios aqui encontrados também se repetem em cenário escolar semelhante. 

Uma das maneiras para que o professor utilize o lúdico na educação é buscar 

estratégias de ensino que viabilizem o trabalho com os jogos, brinquedos e 

brincadeiras. E observar como os alunos estão se desenvolvendo com esta 

maneira/metodologia de aprendizagem e ter sempre objetivos claros. 

Para realização desta investigação fez-se necessário o estudo bibliográfico de 

alguns estudiosos desta temática como, Kishimoto (2008), Santos (1995), Weiss 

(2000), Fontana e Cruz (1997), Malaquias e Ribeiro (2013), Vygostsky (1998), entre 

outros, também realizou - se estudos em documentos oficiais como Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação – LDB 9.394/96 e o Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil (1998). 

A monografia esta dividida em cinco capítulos: O primeiro capítulo; A História 

da Infância. O segundo subdivide-se em dois: O Lúdico e o Brincar: Questões 

Conceituais; A Ludicidade e a Educação Infantil. O terceiro capítulo: As Práticas 

Pedagógicas do Professor Através do Lúdico. O Quarto capítulo subdivide em quatro 

subtópicos: Percurso Metodológico da Pesquisa; Cenário da pesquisa; 

Caracterização dos tipos de pesquisa; Instrumento da pesquisa; Os sujeitos da 

pesquisa. O quinto e último capítulo subdivide em três: Análise dos Resultados e 

Discussões acerca do Lúdico; Resultados dos Questionários Aplicados á 

Coordenação Pedagógica; Resultados do questionários aplicado às professoras.    
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1. A HISTÓRIA DA INFÂNCIA  

 

A concepção de infância no Brasil passa por várias mudanças sociais, 

históricas e culturais, vai sendo construída ao longo do tempo. A palavra infância 

tem sua origem latina, que segundo Lajolo (2011, p. 229) significa “ausência da fala”. 

Assim, vê-se que a criança não existia para a sociedade, não tinha autonomia, por 

muito tempo essa visão de criança ficou presente no Brasil.  

Na época da escravidão, as crianças que sobreviviam aos procedimentos 

abortivos, abandono em lixeiras, maus-tratos, conforme afirma Faleiros (1995, p. 

224) “sofriam humilhações, maus-tratos e abusos sexuais, e, no entanto, não havia 

muitas crianças escravas abandonadas, uma vez que sua sina estava traçada como 

propriedade individual, como patrimônio e mão-de-obra.” Tais situações contribuíam 

para o aumento da taxa de mortalidade infantil, em virtude das condições do 

cativeiro, isso quando as próprias mães não matavam o bebê, e o poder público nem 

se preocupava com as crianças e jovens. 

Na infância existia uma inocência, que até no século XVII, era deixada de 

lado, pois os portugueses exploravam as crianças, com mão de obra barata, sendo 

tratados como adultos em miniatura em relação à participação da criança no 

trabalho forçado. 

 
Analisar a história da criança brasileira é dar de cara com um passado que 
se intui, mas que se prefere ignorar, cheio de anônimas tragédias que 
atravessaram a vida de milhares de meninos e meninas. O abandono de 
bebês, a venda de crianças escravas que eram separadas de seus pais, a 
vida em instituições que no melhor dos casos significavam mera 
sobrevivência, as violências cotidianas que não excluem os abusos sexuais, 
as doenças, queimaduras e fraturas que sofriam no trabalho escravo. 
(PRIORE, 1991, p.3). 
 
 

Por séculos as crianças eram abandonadas, por índios, negros e brancos, de 

acordo com a situação, vendidos como escravos, juntamente com a mãe, pelos 

próprios pais, na luta para sobreviver. Segundo Freitas (2011, p. 20), no século XVIII 

la criado o projeto “roda dos expostos” criada para livrar as crianças da morte, são 

asilos de órfãos, para regeneração dos pobres. O objetivo era tirar das ruas as 

crianças e diminuir a mortalidade infantil, muitas crianças era encaminhadas a amas 

de leite, que eram pagas, para amamentar em casa ou nos hospitais, outras 

crianças eram criadas por famílias que não tinham filhos ou adotadas, representava 

para estas famílias prestação de serviços. Conforme afirma Marcilio (2011, p.54): 
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A maioria dos bebês que iam sendo largados por todo lado acabavam por 
receber a compaixão de familiares que os encontravam. Estas criavam os 
expostos por espírito de caridade, mas também, em muitos casos, 
calculando utilizá-lo, quando maiores, mão-de-obra família suplementar, fiel, 
reconhecida e gratuita; desta forma, melhor do que escravos. 

 
 

Nesta época as crianças, até então chamadas de filhos de criação, não 

tinham direito algum, não existia lei que assegurasse seus direitos. No início da 

criação das rodas de exposto foram criadas três, “a primeira em Salvador em 1726, 

a outra no Rio de Janeiro em 1738 e em Recife em 1789, não poderia contar com o 

auxílio do município, a ajuda vinha do rei e das pessoas que deixavam nas portas” 

(FREITAS, 2011, p.54). 

Nesse período, as crianças eram consideradas seres inexistentes, mas que já 

desenvolvia algumas atividades, as meninas eram ensinadas pela mãe e tia a 

realizar tarefas do lar e os meninos, eram ensinados pelos oficiais e o pai a trabalhar 

no campo e mercado. Segundo Leite (2011, p.21) desde pequenas, as crianças já 

trabalhavam, foi criada a Lei Filipina, onde existe uma idade para a criança ser 

considerada de maior, para o código filipino, que continuou a vigorar até o fim do 

século XIX, “maioridade se verifica aos 12 anos para meninas e aos 14 para 

meninos, mas para a Igreja Católica, que normatizou toda a vida das famílias nesse 

período, 7 anos já é idade da razão”.  

Conforme Leite (2011) percebe-se que a criança desde cedo já tinha 

responsabilidades, mesmo com a criação do código, para a igreja elas já tinham 

conhecimento do certo e errado, neste período não existia uma preocupação com a 

educação das crianças. 

 
Até então, não existia um plano de ensino, onde se preocupava com a 
educação das crianças, somente na metade do século XIX, são 
mencionadas as leis do ensino primário e secundário, somente neste 
período a camada popular vai ter acesso a escolarização. No período de 
1930 e 1960, o Brasil passou por mudanças no campo da educação pública, 
que incidira na construção de um sistema nacional de educação pública 
(CRUZ, 2009, s p).  
 

 

O país passava por uma aceleração no mercado capitalista no modo de 

produção, o que ocasionou transformações notáveis na escola. A educação surge 

para atender uma demanda do mercado, pois necessitava de mão-de-obra 

qualificada, gerando assim, a necessidade das escolas públicas para atender a 

camada mais desfavorecida. Segundo Pereira, Felipe, França (2013, p.2):  
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Evidencia-se uma visão de mundo que estava sendo posta com as 
transformações advindas da Revolução Industrial desde século XVII, para 
Hippeau (1879, apud PEREIRA, 2013, p.2) apesar das diferenças das raças 
as instituições políticas são influenciadas pelas discussões no século XIX, 
que tinha o propósito de expandir por todos os meios possíveis a instrução 
das camadas menos favorecidas, a fim de preparar o individuo para mundo 
do trabalho. 

 
 

Observa-se que não era uma educação onde tornaria o alunado crítico, mas 

uma aprendizagem de conteúdo, onde o aluno aprenderia o necessário para atuar 

no mercado de trabalho, o educando não era levado a pensar, a criticar, apenas a 

decorar, para desenvolver bem seu trabalho e até nos dias atuais podemos ainda 

perceber isso nas escolas. 

Surge o ideal de politica inovadora com a criação da escola em massa para a 

os filhos da classe operária, fazendo muitos acreditarem que a educação oferecida 

pelo Estado seria a salvação da nação. Até então, o país estava vivendo um 

momento de transformações sociais, econômicas, políticas e culturais, neste período 

foram criadas leis que asseguram o direito da criança e do Adolescente (ECA) criado 

em 13 de julho de 1990, a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação em 1996 (BRASIL, 2004). 

Com a criação das leis a criança é considerada um ser histórico-social, sendo 

tidas como o futuro do nosso Brasil e cheia de direitos, que tem suas características 

e ritmos de desenvolvimento.  Kishimoto (1999) nos mostra que: 

 
 

Ser criança é ter identidade e autonomia, é poder expressar suas emoções, 
suas necessidades, é formar sua personalidade, é socializar- se em contato 
com a multiplicidade de atores sociais, é expressar a compreensão do 
mundo pelas linguagens gestuais, artísticas além de oral e escrita. Ser 
criança é ter direito à educação, ao brincar, aos amigos ao conhecimento, 
mas é principalmente, à liberdade de escolha (KISHIMOTO, 1999, p. 2).   
 
 

A infância é o momento da criança se socializar e desenvolver, para que isso 

aconteça, ela precisa interagir e aprender com os outros por meio dos laços que 

estabelece na sociedade, já que a aprendizagem acontece na interação com outras 

pessoas, sejam eles adultos ou crianças. 

Cada criança tem um jeito diferente de ser e ver o mundo, por isso se faz 

necessário um meio favorável ao desenvolvimento, pois cada uma tem um nível de 

desenvolvimento diferente e necessita de cuidado, carinho, atenção. 
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Nesse contexto, abordaremos no próximo capítulo questões conceituais de 

lúdico, brinquedo e o brincar. Tendo em vista, a necessidade de o educador 

compreender o sentido de cada categoria, termo, para planejar e desenvolver suas 

atividades de maneira adequada ao público que atende, ou seja, as crianças.  

As categorias lúdico, brinquedo e brincar serão trabalhadas à luz de 

estudiosos como Whiting e Whiting (1975, apud MOYLES, 2006, p.39), Kishimoto 

(2008), Vygotsky (1998), Almeida (2009), e a legislação pertinente, com base nos 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998).  
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2. O LÚDICO E O BRINCAR: Questões conceituais 

 

O lúdico é uma atividade que faz parte da cultura em que estamos inseridos, 

segundo Whiting e Whiting (1975,apud MOYLES, 2006, p.39), “o brincar não só é 

afetado por influências culturais, como é também uma expressão da cultura”.  

Antigamente o lúdico abarcava tanto os adultos como as crianças nos jogos, 

muitos destes faziam parte do cotidiano, mas as mesmas tinham seu próprio 

momento, onde aconteciam às brincadeiras e os jogos que ocorria em um 

determinado momento, elas poderiam brincar livremente, sem intervenção dos 

adultos. Como afirma Kishimoto (2011, p.71) “O lúdico faz parte da atividade 

humana e caracteriza-se por ser espontâneo, funcional e satisfatório”. 

O lúdico está relacionado com o jogo, conforme Kishimoto (2008), sendo 

assim, o mesmo está relacionado com o modo como nós desenvolvemos a 

construção do conhecimento. O lúdico é uma necessidade básica da personalidade, 

do corpo e da mente humana.   

Sobre este assunto afirma Almeida (2009), a expressão lúdica tem sua origem 

na palavra latina "ludus" que quer dizer "jogo”. Se achasse confinado a sua origem, 

o termo lúdico estaria se referindo apenas ao jogar, ao brincar, ao movimento 

espontâneo. 

A atividade lúdica é um brincar que está presente em todas as fases da vida 

humana, tornando a vida mais leve e alegre, o mesmo se faz atual e acresce um 

conhecimento indispensável nas relações socais entre as pessoas, desenvolvendo a 

criatividade.  

  Além disso, Vygotsky (1998) afirma que o brincar é um espaço de 

aprendizagem onde a criança age além do seu comportamento humano. No brincar, 

ela age como se fosse maior do que é na realidade, realizando simbolicamente, o 

que mais tarde realizará na vida real. Embora aparentemente expresse apenas o 

que mais gosta, a criança quando brinca, aprende a se subordinar às regras das 

situações que reconstrói. 

 O jogo está presente em muitas das atividades humanas e muitos destes têm 

sua própria característica, o jogo tem regras a seres cumpridas, na educação da 

criança, o jogo é algo sério e que contribui para o desenvolvimento e compreensão 

de algumas regras a serem seguidas, tanto nas atividades lúdicas como no meio 
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social em que estamos inseridos. O Referencial Curricular Nacional da Educação 

Infantil acrescenta que, 

 

Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades 
importantes, tais como: a atenção, a imaginação, a memorização, a 
imaginação. Amadurecem algumas capacidades de socialização por meio 
de integração, da utilização e experimentação de regras e papeis sociais. 
(BRASIL,1998, p.22). 
 
 

A partir da brincadeira a criança consegue absorver estas regras e colocar em 

prática, neste momento vão conseguindo aceitar opinião dos outros, aprendem a 

compartilhar os objetos, a trabalhar em grupos, interagir entre os amiguinhos e 

respeitar os direitos que cada um tem, não só direitos, mas também deveres que 

devem ser cumpridos, aceitando as restrições. 

 
 
A brincadeira, seja simbólica ou de regras, não tem apenas um caráter de       
diversão ou de passatempo. Pela brincadeira a criança, sem a 
intencionalidade, estimula uma série de aspectos que contribuem tanto para 
o desenvolvimento individual do ser quanto para o social (CARDOZZO; 
VIEIRA, 2007, p. 6). 
 
  

A partir do brincar a criança interage com o mundo e o que está a sua volta, 

desenvolvendo suas potencialidades de imitação, imaginação, atenção e a memória, 

é também um meio de trocar conhecimento e experiências. Segundo Feltrin (2010) 

por meio do brinquedo, a criança reinventa o mundo e libera as suas fantasias.  

A entrada da criança no mundo do faz de conta marca uma nova fase de sua 

capacidade de lidar com a realidade, com os simbolismos e com as representações. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, afirma 

que:  

 
Pela oportunidade de vivenciar brincadeiras imaginativas e criadas por elas 
mesmas, as crianças podem acionar seus pensamentos para a resolução 
de problemas que lhe são importantes e significativos. Propiciando a 
brincadeira, portanto, cria-se um espaço no qual as crianças podem 
experimentar o mundo e internalizar uma compreensão particular sobre as 
pessoas, os sentimentos e os diversos conhecimentos. (BRASIL, 1998, p. 
28). 
 
 

O lúdico faz lidar com a realidade em que está envolvido, nas brincadeiras o 

professor pode perceber o que é real e imaginação, pois em muitos destes 
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momentos a criança demostra emoção ou medo. Como afirma Kishimoto (2008, 

p.18):  

O brinquedo coloca a criança na presença de reproduções: tudo o que 
existe no cotidiano, a natureza e as construções humanas. Pode-se dizer 
que um dos objetivos do brinquedo é dar à criança um substituto dos 
objetos reais, para que possa manipulá-los. 

 
 

A ludicidade é muito importante para a educação infantil, pois é o primeiro 

contado da criança com a escola, etapa onde se deve trabalhar bastante com o 

lúdico, pois a criança precisa ter prazer de aprender e está na escola, neste 

momento a criança constrói o sua visão de mundo e sua identidade, é neste período 

que forma-se o ser social. A esse respeito: 

 
 
A educação lúdica contribui e influencia na formação da criança 
possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento permanente 
integrando-se ao mais alto espírito democrático enquanto investe em uma 
produção séria do conhecimento. A sua prática exige a participação franca, 
criativa, livre, crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o forte 
compromisso de transformação e modificação do meio. (ALMEIDA, 1995, 
p.41). 

 
 

Neste contexto, podemos notar que é por meio do lúdico que a crianças 

crescem capazes de se adaptam ao mundo, tornando-se seres conscientes e 

críticos, onde podem atuar como cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, 

buscando transforma a realidade.   

O lúdico não está apenas nas metodologias, nos brinquedos ou nas práticas, 

mas na própria criança, pois os materiais que disponibilizam para as mesmas a partir 

do contato com o brinquedo, a ludicidade se dá a partir da necessidade dos 

mesmos. Conforme Smith (2006, p.28) “[...] as crianças devem ter a disposição uma 

variedade de bons materiais e acessórios, adequados para o brincar, e que sejam 

deixadas livres para brincar de acordo com suas necessidades e inclinações.” 

O lúdico vai desde atividades livres até uma dirigida, na primeira o professor 

pode observar o que a criança está fazendo, como está se desenvolvendo; na 

segunda pode direcionar o conteúdo que vai ser trabalhado e como isso pode ser 

contemplado dentro da brincadeira. 

A atividade lúdica esta associada ao prazer, segundo afirma Curtis (2006, 

p.39) “o brincar está associado à experiência prazerosa, que não existe um produto 

final, mas é algo que está sempre sendo motivado”.  
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Os jogos, brinquedos e brincadeiras fazem parte das atividades lúdicas, que 

deveriam estar presentes na educação infantil, pois a ludicidades proporciona uma 

aprendizagem mais prazerosa e dinâmica, onde o mesmo ajuda no comportamento 

das crianças e auxilia as mesmas a entender seus medos e anseios. 

   

2.1 A ludicidade e a educação infantil 

 

O brincar faz parte do cotidiano da criança desde os primeiros dias de vida e 

está presente no seu dia a dia, contribuindo para o desenvolvimento e satisfação de 

algumas das suas necessidades. 

O lúdico é uma ação livre e verdadeira, onde a criança pode se expressar, 

através dos jogos, brinquedos, brincadeiras, faz-de-conta, pinturas, desenhos e em 

historias infantil, pois estas atividades são fontes de prazer, felicidade, satisfação, 

diversão, onde as mesmas podem renovar suas energias.  

Assim, são atividades que contribuem para o desenvolvimento pleno da 

criança que deve fazer parte, não só da Educação Infantil, período em que o brincar 

é algo natural e fundamental, mas também de todos os processos de ensino-

aprendizagem, pois a partir da ludicidade o ser humano tem um conhecimento mais 

amplo do mundo. 

Nesse sentido, a escola e o educador precisam repensar suas práticas 

pedagógicas e compreender a importância do lúdico na educação infantil, pois se faz 

indispensável para a vida humana. Com isso, não pode ser visto apenas como um 

passatempo, mas um momento e oportunidade para a construção de conhecimento 

de forma mais dinâmica e prazerosa, onde brincar constitui-se como uma forma de 

aprender.  

De acordo com Feijó (1992, p. 02) “o lúdico é uma necessidade básica da 

personalidade, do corpo e da mente, fazendo parte das atividades essenciais da 

dinâmica humana caracterizada por ser espontânea funcional e satisfatória”. 

A ludicidade deve estar presente em todos os momentos da educação infantil, 

pois é o primeiro contado da criança com a escola e deve ser algo prazeroso e 

satisfatório, para que ela sinta vontade de está ali, uma vez que isso acontece, muda 

o comportamento da mesma, criando sua identidade e autonomia, valorizando a 

afetividade que envolve o processo do aprender. 
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[...] prazeroso, devido a sua capacidade de absorver o indivíduo de forma 
intensa e total, criando um clima de entusiasmo. E este aspecto de 
envolvimento emocional que o torna uma atividade com forte teor 
motivacional, capaz de gerar um estado de vibração e euforia. [...] As 
atividades lúdicas integram as várias dimensões da personalidade: afetiva, 
motora e cognitiva. [...]. O ser que brinca e joga é, também, o ser que age, 
sente, pensa, aprende e se desenvolve (TEIXEIRA, 1995, p. 23 apud 
FELTRIN, 2010). 
  
 

A partir dos jogos, brinquedos e brincadeiras, as crianças aprendem a 

cooperar com os companheiros, a obedecer às regras do jogo, a respeitar os direitos 

dos outros, a acatar a autoridade, a assumir responsabilidade, a aceitar penalidades 

que lhe são impostas, a dar oportunidades aos demais; enfim, a viver em sociedade. 

 
 

A brincadeira, seja simbólica ou de regras, não tem apenas um caráter de 
diversão ou de passatempo. Pela brincadeira a criança, sem a 
intencionalidade, estimula uma série de aspectos que contribuem tanto para 
o desenvolvimento individual do ser quanto para o social. (CARDOZZO; 
VIEIRA, 2007, p.6) 
 
 

As brincadeiras possuem regras, mas muitas vezes estas regras são criadas 

pelas próprias crianças. À medida que vão nomeando estas normas, vão criando 

atividades livres, onde a criança pode mostrar e expressar os conhecimentos e 

desafios encontrados para desenvolver tais atividades. A realização de atividades 

em grupo proporciona autonomia, quando o aluno seleciona os amiguinhos para 

brincar, muitas vezes sem perceber o que esta por trás destas escolhas. 

O lúdico deveria fazer parte do dia a dia da sala de aula, muito embora 

saibamos que na realidade, isso não acontece, muitos professores não sabem como 

introduzir os conteúdos com a utilização do lúdico. Tornando, assim, as aulas 

cansativas e tradicionais, o aluno torna-se um mero recebedor, não participa da aula 

e quando fala alguma coisa o professor pede para fazer silêncio, pois não sabe 

como lidar com as crianças.   

 Constatamos que na maioria das vezes a utilização do lúdico, na educação, 

não tem um objetivo definido é utilizado apenas como uma distração, o professor já 

está cansado e não sabe o que fazer com as crianças, então coloca para brincar, 

mesmo sabendo que por trás da brincadeira livre existe uma aprendizagem 

descontextualizada da realidade vivenciada no decorrer da aula. Caso o professor 

intermediasse, poderia observar que as atividades lúdicas orientadas contribuem no 

processo de ensino aprendizagem de seus alunos. Além disso, compreenderia como 
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utilizar o lúdico para introduzir os conteúdos aplicados em sala de aula, havendo 

assim um estudo satisfatório e enriquecedor. 
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3. AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO PROFESSOR ATRAVÉS DO LÚDICO 

 

Sabemos que ser professor hoje em dia é um grande desafio, pois 

encontramos várias dificuldades, mau formação, a falta de recursos didáticos, a falta 

de estrutura, entre outros aspectos que poderiam estar contribuindo para uma 

prática pedagógica eficiente e eficaz por parte do educador. 

O professor precisa estar buscando novas metodologias de ensino, para que 

sua aula não se torne rotineira e cansativa e, para isso acontecer é necessário que o 

mesmo esteja sempre procurando novos conhecimentos, tenha uma didática eficaz. 

E compreenda que o seu trabalho produzirá uma transformação na sociedade, 

tornando as pessoas seres conscientes de seus deveres e direitos. 

Percebemos que à escola ainda hoje tem um respaldo no tradicionalismo, 

centrado na transmissão de conteúdos, por isso é muito difícil encontrar professores 

que saibam trabalhar com o lúdico em sala de aula, muitas vezes as brincadeiras, 

brinquedos e jogos que acontecem na sala de aula não têm orientação, não tem 

função pedagógica, as crianças brincam para passar o tempo, pois o professor não 

sabe mais o que fazer. 

O professor da educação infantil precisa ter uma formação adequada para 

atuar nas creches e pré-escola, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, o profissional que deve atuar é o Pedagogo ou Magistério e o mesmo 

precisa ter algumas competências para trabalhar com crianças. Como afirma a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96: 

  
 

Art. 62º. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal (BRASIL, 1996, s p). 
 
 

A implantação da ludicidade nos cursos de formação dos educadores se faz 

necessário, pois muitos professores na angústia de ensinar os assuntos propostos 

pensam que não há tempo para jogos e brincadeiras, pois muitos lhe faltam o 

conhecimento teórico para embasar sua prática no cotidiano ou não sabe como 

utilizar esta metodologia para introduzir os conteúdos, e muitas vezes quando 

utilizado, é feito de forma aleatória, sem planejamentos e objetivos bem definidos. 
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O professor é um mediador, que conduzirá as crianças a desenvolver os seus 

conhecimentos e as suas potencialidades, a partir dos jogos, brinquedos e 

brincadeiras, é neste momento que o educador participa e interage com os alunos, 

então preparar o ambiente para que concretize a atividade, disponibilizando os 

matérias e recursos adequados para os conteúdos trabalhados em sala. De acordo 

com o Referencial Curricular para a Educação Infantil (1998), 

 
 

[...] o professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, 
organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagens que 
articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e 
cognitivas de cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos 
conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento humano 
(BRASIL 1998, p. 31). 
 
 

Todos os professores que compreendem a importância do lúdico no processo 

ensino-aprendizagem buscam adotar esta metodologia ao administrar um novo 

conteúdo, pois o mesmo prioriza a liberdade e ação da criança, levando em conta 

que a criança aprende de forma divertida e menos rígida.  

A educação por meio do lúdico possibilita um favorável crescimento da 

criança, investindo numa elaboração íntegra do conhecimento infantil. Enquanto joga 

e brinca, podem ser recriados conceitos cotidianos, compreendendo, encenando, 

reelaborando a realidade, contribuindo assim para uma maneira melhor de se 

relacionar com o outro e desenvolvendo sua identidade e autonomia (MALAQUIAS; 

RIBEIRO, 2013).  

Ao brincar, a criança interage e se desenvolve socialmente com as outras, 

enquanto brinca, a criança desenvolve o imaginário, a criatividade, cria novos 

conceitos, mantendo certa distância da realidade em que está inserida ou muitas 

vezes ilustrando fatos do seu cotidiano. Como fala Kishimoto (2008, p.24) “quando 

brinca, a criança toma certa distância da vida cotidiana, entra no mundo imaginário”. 

Cabe a professor a partir da brincadeira, interagir com eles e questionar, 

transformando um momento espontâneo em aprendizagem significativa. 

O professor ao administrar um conteúdo, deve levar em conta seu 

conhecimento sobre o assunto trabalhado, interrogar se ele domina o tema, depois 

de alguns questionamentos, precisa elabora o plano de aula e ter objetivos bem 

definidos, quais os desafios que ele pode encontrar para desenvolver a atividade, a 

escola tem os recursos didáticos que ira utilizar, o tempo é suficiente, contextualizar 
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com os alunos, para ampliar e desenvolver e a mentalidade dos educandos é 

necessário ensinar o teor cultural, mostrando para os mesmos a importância da 

nossa cultura. 

Sobre os conteúdos escolares, Saviani menciona que “deve ensinar os 

conteúdos culturais construídos pelos nossos antepassados, numa relação dialética 

entre saberes populares e saberes da cultura letrada (2012, p. 89)”.  

E necessário que o professor ensine, não só os conteúdos do currículo, mas 

também a cultura em que estamos inseridos, levando em conta o que os alunos 

sabem o conhecimento popular e histórico, havendo um conhecimento 

contextualizado. 

A pedagogia não é só as práticas pedagógicas, mas é também a cultura em 

que o aluno está inserido e o educador, pois a mesma influência na formação do 

aluno, o professor vai intermediar e socializar para que o educando tenha 

conhecimento para agir na sociedade. O estudante é um ser capaz de mudar a 

realidade em que está fincado, para que isso aconteça é preciso que o docente atue 

criticamente nos conteúdos e na cultura em que os mesmo estejam presentes: 

  
 

Não se trata, apenas, da transmissão unilateral dos conteúdos culturais, 
Antes, trata-se de conteúdos vivos, atualizados, articulados criticamente 
com as realidades sociais presentes, selecionados entre os bens culturais 
disponíveis em função de seu valor culturas, formativo e instrumental; mas, 
simultaneamente, importa conhecer as características socioculturais e 
psicológicas do aluno, determinadas por condições sociais concretas, de 
modo a garantir o acesso aos conteúdos a partir da sua pratica social 
(LIBÂNEO, 1995,p. 76). 
 
 

O professor para atuar na educação precisam ter conhecimento teórico e 

prático, deve estar sempre se avaliando e criticando suas aulas, o que poderia ter 

feito de melhor, o que poderia mudar, por que não deu certo, mas antes de tudo 

fazer uma análise do seu plano de aula e se tem conhecimento suficiente para 

administrar sua aula. 

A sociedade hoje em dia está passando por mudança e para que haja 

modificação significativa é necessário que os professores tomem conhecimento da 

importância dele na formação do alunado e nesta transformação do conhecimento. 

Segundo Libâneo (1995) ser professor é:  

 

“[...] é uma atividade onde professores e alunos, mediatizados pela 
realidade que apreendem e da qual extraem o conteúdo de aprendizagem, 
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atingem um nível consciência desta mesma realidade, a fim de nela 
atuarem, num sentido de transformação social (LIBÂNEO, 1995, p.33).” 
 
 

O professor não é apenas um transmissor de conteúdos, mas um mediador 

do conhecimento, onde o educador e educando juntos aprendem a partir da 

realidade, onde ambos atingem um nível mais elevado de conhecimento, não só o 

aluno aprende, mas o professor também na interação dos conhecimentos.  

Dando continuidade a temática em voga, o capitulo seguinte apresentará a 

metodologia utilizada para realizar a pesquisa, o cenário do estudo e característica 

do tipo de pesquisa realizada. Tendo como aporte teórico pesquisadores como 

Richardson (2012), Chizzotti (1991), Lüdke e André (1986) dentre outros. 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Abordar a temática sobre o lúdico na Educação Infantil, escola Casulo Tic 

Tac, em Santo Antônio de Lisboa, PI, certamente é um tema relevante no sentido de 

estarmos discutindo de que maneira o educador que atua no período que 

compreende a formação inicial do educando está construindo o alicerce de cada 

criança no que diz respeito a sua formação escolarizada. Para que os conteúdos 

formais não se tornem um fardo em relação ao aprendizado dos pequeninos. Dessa 

forma, é preciso estruturar o presente estudo de conclusão de curso de modo que o 

mesmo transmita a relevância da temática no cenário acadêmico e escolar. 

Nesse respeito, passamos a apresentar o cenário onde a pesquisa foi 

realizada, a caracterização do tipo de pesquisa desenvolvida, os instrumentos 

adotados para coleta de dados e por fim os sujeitos da pesquisa. 

 

 

4.1 CENÁRIO DA PESQUISA 

            

O município de Santo Antônio de Lisboa está localizado no Estado do Piauí e 

passou a ser oficialmente cidade em 09 de abril de1964, sento desmembrado do 

município de Picos. 

 O referido município tem uma população de aproximadamente 6008 

habitantes, conhecida como „„capital‟‟ do caju, apresenta grande concentração, a 

maior do Brasil. 

 Desde o final da década de 1970 a cidade passou a experimentar discreto 

aumento em sua economia em razão do cultivo do caju, gerando emprego e renda 

ao atrair indústrias de beneficiamento da castanha do caju e de produção de seus 

refrigerantes. 

          A pesquisa foi realizada na Unidade Escolar Casulo Tic Tac,  da Rede 

Municipal de Educação, localizada na rua: Joao Batista, no bairro Centro, na zona 

urbana do município de Santo Antônio de Lisboa- PI. A instituição foi fundada em 

1985, oferece a toda a comunidade a Educação Infantil (Jardim I, Jardim II e jardim 

III), funciona no horário da manhã e tarde, quase todas as professoras que atuam na 

escola são concursadas, desde o início do ano de 2015, tendo três por indicação. 
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A escola atende 80 alunos, em idade de 4 a 6 anos, o ambiente é agradável e 

arejada, conta com uma estrutura de 02 (duas) salas de aula, 01 (um) banheiro 

masculino e 01 (um) feminino, 01 (uma) sala da direção, 01(uma) cozinha, 01(uma) 

sala de deposito, 01 (um) pátio amplo e na frente um jardim de plantas. 

A escola conta com um espaço físico amplo, onde os banheiros e móveis são 

adequados para atender as necessidades das crianças, o ambiente é estruturado 

para que as mesmas sintam acolhidas, a creche funciona há muito tempo no 

município, a cidade só conta com esta e outra particular, para atender a toda a 

população da zona urbana. 

De acordo com Referencias Curriculares para a Educação Infantil (1998), “é 

preciso que, em todas as salas, exista mobiliário adequado ao tamanho das crianças 

para que estas disponham permanentemente de materiais para seu uso espontâneo 

ou em atividades dirigidas” (BRASIL 1988, p.71).  

A escola segue as orientações da Lei de Diretrizes e Base 9394/96 onde o 

calendário com os 200 dias letivos são adotados, distribuídos em 800 horas aulas.  

A escola conta com um número de 15 (quinze) funcionários: 05 (cinco) professoras, 

01 (uma) diretora, 02 (uma) secretarias, 01(uma) coordenador pedagógico, 02 (dois) 

vigias, 02 (duas) merendeiras, 02 (duas) zeladoras. 

 

4.2 Características do tipo de pesquisa 

 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, onde de acordo com Lüdke e André 

(1986, p.11) “a pesquisa qualitativa supões o contado direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra 

através do trabalho intensivo de campo”. A mesma constitui um estudo de caso, 

onde buscou informações sobre determinado problemas, de acordo com Richardson 

(2012, p.80). 

 
Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 
sociais, contribuindo no processo de mudança de determinado grupo e 
possibilitar em maior nível de profundidade, o entendimento das 
particularidades do comportamento dos indivíduos. 
 
 

 
 



30 
 

 

4.3 Instrumentos da pesquisa  
 

 

Para a realização da pesquisa, buscou-se respostas em meio ao problema da 

pesquisa. Foram aplicados às professoras e a coordenadora, questionários abertos 

para verificar a importância do lúdico no processo de ensino aprendizagem dos 

educandos na Educação Infantil e como o professor introduz o lúdico em sala. 

Conforme Chizzotti (1991), o questionário é: 

 
 

Um conjunto de questões sobre o problema, previamente elaboradas, para 
serem respondidas por um interlocutor, por escrito ou oralmente. Neste 
último caso, o pesquisador se encarrega de preencher as questões 
respondidas. [...] A elaboração de um questionário pressupõe a apropriação 
de algumas técnicas para chegar aos problemas centrais da pesquisa 
(CHIZZOTTI, 1991, p.44 e 45). 

 
 

E ainda explica o mesmo que questionário consiste em: 

 
 
O questionário consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, 
sistemáticas e sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema 
da pesquisa com o objetivo de suscitar dos informantes respostas por 
escrito ou verbalmente sobre o assunto que os informantes saibam opinar e 
informar. É uma interlocução planejada. (CHIZZOTTI, 1991, p.55). 
 
 

É muito importante que o pesquisador entenda que a utilização de 

questionários é uma técnica que possibilita buscar resposta sobre o conhecimento 

das pessoas e sobre o tema investigado, o mesmo deve deixar claro para os sujeitos 

da pesquisa quais são os objetivos que se pretende alcançar com as resposta dadas 

pelos mesmos. 

À utilização de questionário é muito importante, pois, permite o entrevistado 

uma maior liberdade de responder, proporcionando ao pesquisador mais 

informações sobre o assunto pesquisado.  

Uma das grandes vantagens das perguntas abertas é a possibilidade de o 

entrevistado responder com mais liberdade, não estando restrito a marcar uma ou 

alternativa. Isso ajuda muito o pesquisador quando ele tem pouca informação ou 

quer saber um assunto (RICHARDSON, 2012, p.195). 

Ao utilizar questionário é necessário que o pesquisador tenha clareza nas 

informações que deseja buscar e que atenda os seus objetivos, pois, a partir deles é 

possível diagnosticar os problemas e intervir sobre os mesmo. 
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4.4 Os sujeitos da pesquisa 

 

Para a coleta de dados com professores do (jardim II e jardim III), utilizou-se 

de uma amostra que contou com a participação de 03 (três) professores, uma do 

(jardim I) e duas do (jardim III) e 01 (uma) coordenadora pedagógica.  

Ao aplicar os questionários, foi explicado para as professoras e coordenadora 

pedagógica que em nenhum momento suas identidades seriam divulgadas, uma vez 

que seus nomes seriam substituídos por nomes fictícios para as professoras, Maria, 

Rosa, Ana e, para a coordenadora pedagógica a tratamos por Clara. 

Em relação a educadora Ana ,uma (professora do Jardim II) que aceitou 

participar do estudo inicialmente através do questionário e posterior análise de sua 

fala. No primeiro momento ela disse que responderia, mas no outro dia, procurou a 

pesquisadora e falou da dificuldade que ela tinha em atender a investigação. Ainda 

mencionou que não tinha formação para atuar na Educação Infantil, já que não 

possuía nível superior, por isso não teria como responder as questões e está 

atuando na educação por indicação política, colocada pelo prefeito. 

O perfil dos sujeitos foram todas do sexo feminino, com idades variando entre 

35 a 47 anos. Quanto à formação desses profissionais, quase todos possuem curso 

superior completo, 02 (duas) são formadas em Letras, 01(uma) não tem formação 

em Nível Superior, e a coordenadora é formada em Licenciatura Plena em 

Pedagogia. 
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5. Análise dos resultados e discussões a cerca do lúdico 

 

Após a coleta de dados da pesquisa de campo, foi executada a etapa de 

apresentação e análise qualitativa dos resultados obtidos, a partir das questões 

aplicadas e com fundamentação nos autores que abordam a temática, culminando 

com a organização dos dados para a produção da conclusão e considerações finais. 

 

5.1 Resultados do questionário aplicado à coordenadora pedagógica e às 

professoras 

 

Na realização da pesquisa foram construídas informações importantes sobre 

o entendimento que o professor do jardim II, jardim III e a coordenadora pedagógica 

têm sobre a ludicidade e como o lúdico é utilizado na escola enquanto instrumento 

pedagógico no cotidiano e como o mesmo contribui no processo de ensino 

aprendizagem.  

Ao analisarmos o questionário aplicado com a Coordenadora Pedagógica, 

chamada Clara, no primeiro momento questionamento, em que se buscou saber o 

entendimento da mesma a respeito da ludicidade e brincadeiras, foi obtida a 

seguinte resposta: 

 
 

São estratégias que estimulam o desenvolvimento cognitivo e de 
aprendizagem da criança, como a atenção, percepção, memória e outros 
aspectos básicos presentes na aprendizagem. 
 

 

Na fala da Coordenadora Clara percebe-se que ela compreende a relevância 

da ludicidade e brincadeira, no processo de desenvolvimento de crianças no período 

da Educação Infantil. 

O lúdico segundo Oliveira (2000, p.10) “não está nas coisas, nos brinquedos 

ou nas técnicas, mas nas crianças, ou melhor, dizendo, no homem que as imagina, 

organiza e constrói”. 

A questão seguinte visa saber a opinião da coordenadora em relação ao 

modo como os professores podem incluir na sua prática pedagógica atividades 

lúdicas no dia a dia em sala de aula. A mesma menciona que,  
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É interessante que o educador tenha fundamentação teórica bem 
estruturada, manejo e conhecimento da subjetividade de cada criança, 
adequando o repertório de atividades às situações.  

 

De fato como mencionado pela coordenadora, é de suma importância que os 

professores tenham um conhecimento teórico a respeito dos diferentes conteúdos a 

ser trabalhado e que possam em sua prática pedagógica contemplar a subjetividade 

de cada um, diversificando as atividades para melhor lidar com diferentes situações.  

No entanto, a coordenadora não mencionou de que maneira os professores 

podem incluir em sua prática pedagógica atividades lúdicas. De acordo com o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil cabe, “[...] ao professor 

planejar uma sequência de atividades que possibilite uma aprendizagem significativa 

para as crianças, nas quais elas possam reconhecer os limites de seus 

conhecimentos, ampliá-los e/ou reformulá-los” (BRASIL, 1998, p.196). 

Dando seguimento às questões, verificou-se a compreensão da 

Coordenadora Pedagógica sobre a importância do educador utilizar a prática de 

atividades lúdicas em seu planejamento no período que compreende a Educação 

Infantil, a mesma respondeu que; 

 
 

A prática de atividades lúdicas na Educação Infantil é de fundamental 
importância, pois estimula a interação social e desenvolve habilidades 
intelectivas das crianças. 
 

 

A Coordenadora pedagógica fala da relevância das atividades lúdicas na 

Educação Infantil e que a mesma contribui para o desenvolvimento das crianças. 

Segundo o Referencial Curricular para a Educação Infantil (1998), os conteúdos são 

divididos em três dimensões, sendo essas, conceituais, procedimentais e atitudinal, 

fala que, 

 
Os conteúdos conceituais referem-se à construção ativa das capacidades 
para operar com símbolos, ideias, imagens e representações que permitem 
atribuir sentido à realidade. Os conteúdos procedimentais referem-se ao 
saber fazer. A aprendizagem de procedimentos está diretamente 
relacionada à possibilidade de a criança construir instrumentos e 
estabelecer caminhos que lhes possibilitem a realização de suas ações. Os 
conteúdos atitudinais tratam dos valores, das normas e das atitudes. 
Conceber valores, normas e atitudes como conteúdos implica torná-los 
explícitos e compreendê-los como passíveis de serem aprendidos e 
planejados (BRASIL,1988, p.50-51). 
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A questão seguinte pergunta como a mesma define a importância das 

brincadeiras, jogos e brinquedos para a aprendizagem das crianças, em relação à 

questão, a Coordenadora cita que; 

 

As brincadeiras, jogos e brinquedos é importante porque promove 
condições para que a criança interaja e aprenda a brincar no coletivo, 
desenvolvendo habilidades diversas.  
 
 

Portando, observa-se que a Coordenadora entende a importância das 

brincadeiras, jogos e brinquedos que esses são fundamentais para o processo de 

desenvolvimento da aprendizagem das crianças.  

Conforme Negrine (1994, p.19),  

 
 

As contribuições das atividades lúdicas no desenvolvimento global da 
criança e que todas as dimensões estão intrinsecamente vinculadas: a 
inteligência, a afetividade, a motricidade e a sociabilidade são inseparáveis, 
sendo a afetividades a que constitui a energia necessária para a progressão 
psíquica, moral, intelectual e motriz da criança. 
     
 

Também buscou-se averiguar com a Coordenadora Pedagógica quais os 

recursos lúdicos (jogos, brinquedos, espaço, etc.) que a escola disponibiliza para os 

professores trabalharem em sala de aula, essa menciona que, 

 
 

A escola disponibiliza uma área de jardim e um pátio amplo, onde é 
desenvolvida algumas atividades, já jogos e brinquedos: é disponibilizados 
os jogos educativos, DVD, vídeos e bolas. 
 
 

A partir da resposta obtida percebe-se que a escola conta com uma variedade 

de materiais pedagógicos disponíveis para utilização dos professores em sala de 

aula para desenvolver atividades lúdicas.   

Percebemos, ainda, que a escola pesquisada conta com recursos didáticos 

diversificados para a concretização de uma prática pedagógica significativa. 

Contudo, vê-se a necessidade de um planejamento elaborado pelos professores sob 

a orientação da Coordenado Pedagógica na perspectiva de inclusão do lúdico no 

cotidiano escolar. Faz-se tal referência a esse fato, tento em vista o conhecimento 

de que na escola estudada os professores recebem o planejamento pronto da 

Secretaria Municipal de Educação, o que resulta numa descontextualização da 

prática com o que está previsto no planejamento. Outro fato a ser ressaltado em 
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relação à necessidade do planejamento a ser construído pelos professores é que tal 

ação permite ao educador utilizar de sua autonomia no que diz respeito ao uso da 

ludicidade para o desenvolvimento dos diferentes conteúdos.  

Segundo Rosa (2003, p. 51): 

 
Embora os professores não possam determinar algumas das influências 
sobre o brincar, eles controlam outras. Para assegurar que a brincadeira em 
uma sala de aula tenha consequências educacionais positivas, os 
professores devem oferecer a preparação, um planejamento cuidadoso e 
orientação. Os professores orientam a brincadeira educativa das crianças 
quando planejam, iniciam e direcionam durante a atividade. 
 
 

Finalizando o instrumento de coleta de dados, questiona-se de que maneira a 

Coordenadora Pedagógica orienta as professoras a planejarem suas aulas e 

avaliações utilizando-se do lúdico, a mesma explica que,  

 
 

Os professores são orientados a planejarem suas aulas utilizando 
atividades diversificadas que possibilite o desenvolvimento das habilidades 
físicas, motoras e cognitivas.  
 
 

Conforme mencionado na questão anterior, o planejamento das aulas é 

elaborado pela equipe da Secretaria Municipal de Educação que encaminha a 

escola e, o mesmo é repassado para os professores de acordo com as turmas 

existentes. Ficando claro, que não há uma contextualização da realidade dos 

educandos com o lúdico. Portanto, não há um planejamento orientado pela 

coordenação pedagógica da escola. 

Em relação aos procedimentos de avaliação adotados para a Educação 

Infantil Jardim II e III não houve uma explicitação por parte da Coordenadora 

pedagógica de como tal procedimento ocorre.  

O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (1998), mostra como 

deve ser feita a avaliação na educação Infantil, citando que, 

 
 

São várias as maneiras pelas quais a observação pode ser registrada pelos 
professores. A escrita é, sem dúvida, a mais comum e acessível. O registro 
diário de suas observações, impressões, ideias etc. pode compor um rico 
material de reflexão e ajuda para o planejamento educativo. Outras formas 
de registro também, podem ser consideradas, como a gravação em áudio e 
vídeo; produções das crianças ao longo do tempo; fotografias etc.(BRASIL, 
1998,  p.59). 
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Percebemos a importância de averiguar na educação infantil, mas não uma 

avaliação somativa ou classificatória, mas sim diagnostica, onde o professor faça um 

registo de como o aluno chegou e como está o desenvolvimento e qual a melhor 

maneira de trabalha com o lúdico, para que haja uma aprendizagem significativa. 

Além desta a avaliação formativa que permite ao professor rever seu planejamento a 

partir dos resultados obtidos na avaliação diagnóstica; pensar em sua postura; bem 

como escolher novos caminhos que conduziram a turma aos diferentes tipos de 

aprendizagem de acordo com o ritmo e interesse de cada educando. 

 

5.2 Resultados dos questionários aplicados às professoras 

 

No segundo momento da pesquisa, foram aplicados questionários as 

professoras, com o objetivo de averiguar o que estas compreendem por ludicidade e 

brincadeira; quais as dificuldades encontradas para trabalhar com o lúdico no 

contexto escolar e outras questões em torno da temática. Assim, a seguir segue a 

análise dos questionários aplicados à Maria e Rosa, docentes do Jardim II e III da 

escola Tic Tac . 

Em relação à formação das professoras ambas são Licenciadas em Letras 

Português, possui um ano de atuação na Educação Infantil, apenas Maria possui 

Especialização em Metodologia do Ensino Superior. Segue a apresentação dos 

resultados através de quadro.   

Quadro 1: Compreensão sobre o lúdico. 

Questão Resposta 

 

 

1-O que você entende 

por ludicidade e 

brincadeiras? 

 

 

Maria 

 

Rosa 

É algo relativo a jogos, 

brinquedos e divertimento. 

Ludicidade é o que tem 

caráter de jogo, 

brinquedos e de 

divertimento, mas onde há 

uma aprendizagem por 

parte do aluno, enquanto 

o brincar é algo cultural 

que faz parte da criança.    

Fonte: Questionário aplicado as professores da Escola Tic Tac. 
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Observa-se que as professoras Maria e Rosa, tem noção do que é ludicidade 

e brincadeira, muito embora o lúdico esteja ligado ao desenvolvimento da criança e 

o brincar algo que faz parte da vida da criança. Segundo Teixeira e Volpini (2014, 

p.81-82), “o lúdico auxilia na aprendizagem, pois ajuda na construção da reflexão, 

autonomia e da criatividade”, enquanto o brincar para a criança é o momento em 

que ela “pensa e analisa sobre sua realidade, cultura e o meio em que está inserida, 

discutindo sobre regras e papéis sociais”.  

 

Quadro 2: utilização do lúdico no processo ensino-aprendizagem. 

Questão Resposta 

 

2-Como você utiliza o 

lúdico no processo de 

ensino-aprendizagem na 

sala de aula? Dê 

exemplos. 

 

 

Maria 

 

Rosa 

Por ser uma tarefa 

dinâmica, eu estimulo os 

alunos a participarem de 

jogos, brincadeiras 

educativas, levando 

através da ludicidade o 

incentivo à aprendizagem.   

Utilizando jogos, 

brinquedos e brincadeiras, 

conforme o conteúdo a 

ser trabalhado em sala. 

Para que assim tenha 

uma melhor 

aprendizagem. 

 

Percebe-se que as professoras utilizam o lúdico no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos, como recursos metodológicos para abordar conteúdos 

que serão administrados na aula, incentivando através da ludicidade a 

aprendizagem dos alunos. Friedman (1996, p.70) afirma que o lúdico é “[...] Um meio 

de estimular o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, moral, linguístico e físico-

motor e propicia aprendizagens específicas". 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

Quadro 3: dificuldades para trabalhar com o lúdico no contexto escolar. 

Questão Resposta 

 

3-Quais as dificuldades 

encontradas para 

trabalhar com o lúdico no 

contexto escola? 

 

Maria 

 

Rosa 

As dificuldades 

encontradas são os 

poucos recursos que a 

escola dispõe para essas 

atividades.  

A dificuldade maior é a 

falta de material didático.   

 

Percebe-se na fala das professoras que a maior dificuldade encontrada para 

desenvolver a ludicidades na escola é a falta de materiais didáticos. Vale ressaltar 

que as professoras, mais abaixo citam alguns dos recursos disponíveis na escola e 

que nem toda atividade lúdica necessita de material didático, mas de capacidade do 

educador de reinventar e buscar novas possibilidades para desenvolver a ludicidade 

em sala de aula e contribuir para o crescimento do educando. Segundo o 

Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (1998) a atividade lúdica e os 

recursos didáticos são essenciais, 

 
[...] para a construção da identidade e o desenvolvimento da autonomia, 
uma vez que são competências que perpassam todas as vivências das 
crianças. Algumas delas, como a roda de conversas e o faz-de-conta, 
porém, constituem-se em situações privilegiadas para a explicitação das 
características pessoais, para a expressão dos sentimentos, emoções, 
conhecimentos, dúvidas e hipóteses quando as crianças conversam entre si 
e assumem diferentes personagens nas brincadeiras (BRASIL, 1998, p.62,). 
 
 

O trabalho com o lúdico auxilia no desenvolvimento e no processo de ensino-

aprendizagem, na construção da identidade e na sua autonomia, pois na utilização 

da ludicidade o aluno expressa seus sentimentos e cria um mundo imaginário onde 

ele assume diferentes personagens capazes de resolver problemas, expressar 

sentimentos, emoções, entre outros.   
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Quadro 4: recursos didáticos disponíveis na escola. 
 

Questão Resposta 

 

4-Quais os recursos 

didáticos disponíveis na 

escola para que você 

possa planejar e 

desenvolver atividades 

lúdicas em sala de aula? 

 

 

Maria 

 

Rosa 

Há quebra-cabeça, jogos 

de memoria, boliche e 

DVD‟s infantis.  

Jogos, quebra-cabeça e 

DVD‟s. 

 

Conforme as respostas das professoras pode-se observar que a escola conta 

com poucos recursos didáticos para desenvolver atividades lúdicas, muito embora 

saibamos que a falta de material não é desculpa para realizar aulas mais dinâmicas 

e eficientes. 

É preciso que a escola junto com a Coordenadora Pedagógica busque 

desenvolver um trabalho significativo, apesar das dificuldades encontradas. Santos 

(1995, p.11) ao mencionar a importância do brinquedo para a criança diz que, “a 

ausência do brinquedo, entretanto, não as impede de brincar, pois elas usam a 

imaginação”.  Dessa maneira, cabe ao profissional da educação que atua em turma 

de educação infantil conhecer e saber trabalhar com os recursos disponíveis e na 

ausência desses usar sua imaginação para criar e recriar com seus alunos, ou seja, 

saber usar da espontaneidade da criança para aprender. 
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Quadro 5: o papel do lúdico em relação ao aprendizado das crianças. 

Questão Resposta 

 

 

5-Comente sobre o papel 

do lúdico em relação ao 

aprendizado das 

crianças no período da 

Educação Infantil? 

Maria Rosa 

Através dele se processa 

a construção de 

conhecimento. È um forte 

mecanismo para se 

desenvolver a memória, 

linguagem, atenção, 

criatividade e habilidade 

cognitivas, melhorando no 

desenvolvimento da 

aprendizagem.   

O lúdico permite um 

melhor desenvolvimento 

no processo de 

aprendizagem e traz uma 

visão de mundo. Por meio 

das descobertas e da 

criatividade vai deixando 

a criança cada vez mais 

criativa.  

 

A partir das respostas dadas pelas professoras compreende-se que as 

mesmas entendem a relevância do lúdico no aprendizado das crianças e as 

contribuições que o mesmo traz no desenvolvimento cognitivo, físico e motor, a 

ludicidade é uma atividade que deve ser levada a sério e não como um passa 

tempo.  

Segundo Mendes e Dallabona (2004, p.107), “o lúdico permite um 

desenvolvimento global e uma visão mais real. Por meio das descobertas e da 

criatividade, a criança pode se expressar, analisar, criticar e transformar a realidade”. 

De acordo com os autores, é de suma importância que os educadores preocupem-

se no que diz respeito ao desenvolvimento pleno da criança, sobretudo, fazendo 

com que esse se dê de maneira prazerosa, envolvendo o próprio aluno nessa ação.  
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Quadro 6: desenvolvimento das crianças em relação ao planejamento e ao uso do lúdico. 

Questão Resposta 

6- Há um 

desenvolvimento dos 

educandos, quando se 

utiliza atividades lúdicas 

para desenvolver seu 

planejamento? 

 

Maria Rosa 

Sim, por meio do lúdico as 

crianças vão se 

socializando, querem 

superar as dificuldades 

que existem e ficam mais 

motivados para participar 

da aula. 

Sim, o lúdico proporciona 

uma maior participação 

das crianças nas 

atividades e no 

desenvolvimento físico, 

mental e social. 

 

A fala das professoras deixa claro que o lúdico é um instrumento utilizado no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos e que os mesmos sentem motivados 

quando o conteúdo é trabalhado com jogos, brinquedos e brincadeiras. É importante 

que o professor planeje suas aulas diariamente, pois assim tem o domínio das 

atividades que serão trabalhadas e do tempo. Para Jesus e Germano (2013,p. 31): 

 
 

O planejamento na Educação Infantil é um momento que possibilita o 
professor encontrar soluções para obter avanços no desenvolvimento 
cognitivo, afetivo e social da criança, por isso deve ser uma atividade 
contínua, onde o professor não somente escolhe os conteúdos a serem 
passados, mas faz todo um processo de acompanhamento onde 
diagnostica os avanços e dificuldades de toda a turma e também de forma 
individual, já que é fundamental o professor levar em consideração as 
peculiaridades e as especificidades de cada criança, já que cada uma tem 
seu modo de agir, pensar e sentir. 

 
 

Segundo os autores, fica evidente que o planejamento deve ser construído 

diariamente prevendo contemplar todas as necessidades apresentadas pelos 

educandos. Isso possibilita um aprendizado significativo e ao mesmo tempo contribui 

para o desenvolvimento pleno de cada criança enquanto aluno da Educação Infantil, 

não esquecendo também que é nesse período de sua escolarização que o 

educando irá construir seu alicerce para os anos posteriores e a vida. 
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Quadro 7: atividades lúdicas como instrumentos de avaliação. 

Questão Resposta 

 

7- De que maneira as 

atividades lúdicas podem 

servir como instrumento 

de avaliação do 

aprendizado na 

Educação Infantil? 

Maria Rosa 

Na medida que são 

utilizadas pelo educador 

como parte do plano da 

aula e atuem no 

desenvolvimento e na 

aprendizagem do aluno 

não apenas para recrear 

as crianças. 

 

A partir do conhecimento 

que o aluno vai 

demostrando ter adquirido 

com os jogos e 

brincadeiras ao longo das 

atividades desenvolvidas. 

 

Na fala das professoras, elas não explicam como é feita esta avaliação, só 

que utilizam a ludicidade como uma forma de medir a aprendizagem do aluno. O 

Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (1998) fala que a avaliação 

deve ser realizada da seguinte maneira, 

 

A observação das formas de expressão das crianças, de suas capacidades 
de concentração e envolvimento nas atividades, de satisfação com sua 
própria produção e com suas pequenas conquistas é um instrumento de 
acompanhamento do trabalho que poderá ajudar na avaliação e no 
replanejamento da ação educativa (BRASIL, 1998, p.65). 
 
 

A partir das atividades desenvolvidas em sala de aula, podemos observar 

como a criança amplia o seu conhecimento, ao demostrar ter adquirido novas 

competências, a partir da utilização do lúdico no processo de avaliação o professor e 

para aumentar atividades que contribua para avanço cognitivo e físico do alunado.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o estudo desenvolvido foi possível constatar a relevância da 

ludicidade para a formação inicial da criança, devido à fase em que se encontra, vive 

em meio aos brinquedos, no faz-de-conta, em seu mundo imaginário. Diante disso, 

cabe aos educadores prepararem-se para desenvolver aulas que possibilitem as 

crianças aprender conteúdos formais no cenário escolar de forma dinâmica e 

prazerosa como ocorre em seu mundo. 

A partir da análise dos questionários aplicados à coordenadora pedagógica e 

com as professoras que atuam na Educação Infantil, além das leituras alcançadas 

para um aprofundamento teórico, pode-se averiguar a importância do lúdico para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças, enquanto uma ferramenta que 

auxilia e facilita o desenvolvimento de ensino e aprendizagem da mesma.  

Conforme os resultados obtidos nos questionários, percebe-se que os 

professores utilizam o lúdico em sala de aula como um facilitador da aprendizagem 

das crianças, apesar da falta de recursos para se trabalhar ludicamente de maneira 

adequada.  

Outro aspecto que chama a atenção diz respeito ao planejamento que é feito 

sem se pensar na realidade das crianças de acordo com o contexto em que se 

encontram. Assim, Coordenadora Pedagógica deve buscar meios para planejar as 

aulas que serão desenvolvidas pelas educadoras, para juntas melhorarem a 

qualidade da educação na escola pesquisada e no município. 

Pode-se perceber que as professoras têm um conhecimento sobre o lúdico e 

de como trabalhar os conteúdos administrados em aula a partir desse. Um aspecto 

que pode não estar contribuindo, para a não realização do planejamento de 

atividades lúdicas é o fato de que tais professoras que atuam no jardim II e jardim III 

não possuem formação específica, mas são formados em outras áreas, como 

Licenciatura em Letras. 

É muito importante que o professor que atue na Educação Infantil tenha a 

formação adequada, pois muitas vezes a falta de formação deixa o educador 

despreparado para o trabalho. 

Uma dificuldade encontrada pela pesquisadora foi à ausência de docentes no 

quadro efetivo do curso de Pedagogia para orientar o trabalho de acordo com o 
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tema escolhido pela acadêmica/pesquisadora. Após ter contatado com vários 

professores, muitos se negaram ao mencionar que estavam participando da greve 

ou que estavam tratando de assuntos de seu interesse. Isso causou a acadêmica 

uma grande frustação, pois entre seus colegas era a única que estava sem 

orientador.  

Outro fator foi à falta de material para leitura, que em virtude da greve dos 

técnicos e docentes, na Universidade Federal do Piauí – CSHNB, a biblioteca do 

Campus estava fechada. E, por fim, quando voltamos da greve, as escolas públicas 

estavam entrando de férias, o que inviabilizou num primeiro momento a aplicação do 

instrumento construído para coleta de dados.  

Desta forma, pode-se concluir que o lúdico proporciona as crianças uma 

aprendizagem dinâmica e prazerosa, onde a mesma aprende brincando. E cabe ao 

professor intermediar esta aprendizagem, desta forma desenvolvendo à 

autoconfiança e autonomia, aprendendo a respeitar as regras e interagir 

socialmente.  

E indispensável lembrar que os educadores devem respeitar as crianças e 

suas peculiaridades, sendo que cada uma tem um tempo de aprendizagem e um 

ritmo diferente, que nem todos chegam à escola com o mesmo conhecimento. O 

educador deve levar que o que realmente conta é o conhecimento que o aluno já 

tem ao chegar à instituição de ensino e que nem todos têm as mesmas 

oportunidades e condições. 

Os professores da Educação Infantil precisam de uma formação continuada 

onde os mesmos possam aprimorar seus conhecimentos e o trabalho pedagógico, 

buscando aperfeiçoar e inovar diariamente suas aulas. Por meio da ludicidade, os 

educadores podem produzir novas formas de aprendizagem, trazendo 

conhecimentos formais e tornando o ensino mais agradável e divertido, onde as 

crianças sintam-se motivadas e desafiadas a está sempre na busca de novas 

compreensões. 

Portanto, apesar de alguns contra tempos, o trabalho proporcionou-se a 

acadêmica pesquisadora um conhecimento mais amplo sobre o lúdico e a 

responsabilidade que o professor deve ter frente à educação infantil, como um 

momento inicial na construção de pessoas que irão atuar na sociedade como 

cidadãos que lutam pelos direitos coletivos e individuais. 
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Anexo 1- Questionário aplicado às professoras 

 

Universidade Federal do Piauí - UFPI 

Campus Senador Helvídio Nunes de Barros - CSHNB 

Curso Licenciatura em Pedagogia 

O questionário abaixo é parte de uma pesquisa monográfica que será utilizada no 

Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí, 

Campos Senador Helvídio Nunes de Barros-CSHNB, Picos-PI. Os dados do 

questionário serão somente empregados para o referido trabalho, preservando a 

identidade do professor participante do estudo. A presente pesquisa aborda a 

temática “O trabalho com o lúdico na educação infantil na escola Tic-Tac, na cidade 

de Santo Antônio de Lisboa-PI”, o mesmo está sendo desenvolvida pela acadêmica 

Laydene Carvalho Sousa, sobre orientação da Professora Mestre Isabel Cristina 

Aguiar Orquiz. 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES (JARDIM II E III) 

 

Dados de Identificação 

Escola:___________________________________________________________ 

Sexo: Masculino (   )                              Feminino (   ) 

Formação:______________________      Especialização:____________________  

Tempos de atuação na Educação Infantil:_____________________________ 

1-O que você endente por ludicidade e brincadeiras? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2 -Como você utiliza o lúdico no processo de ensino-aprendizagem na sala de aula? 

Dê exemplos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3-Quais as dificuldades encontradas para trabalhar com o lúdico no contexto escola? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4-Quais os recursos didáticos disponíveis na escola para que você possa planejar e 

desenvolver atividades lúdicas em sala de aula? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5-Comente sobre o papel do lúdico em relação ao aprendizado das crianças no 

período da Educação Infantil. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6-Há um desenvolvimento dos educandos? Quando se utiliza atividades lúdicas para 

desenvolver seu planejamento? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7-De que maneira as atividades lúdicas podem servir como instrumento de avaliação 

do aprendizado na Educação Infantil? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Agradeço por sua atenção e colaboração. 

 

__________________________________________ 

Laydene Carvalho Sousa 

Acadêmica do X período do curso de Licenciatura em Pedagogia 

UFPI/CSHNB 

 

 

Observações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo 2 – Questionário aplicado à Coordenadora Pedagógica 

 

Universidade Federal do Piauí - UFPI 

Campus Senador Helvídio Nunes de Barros - CSHNB 

Curso Licenciatura em Pedagogia 

O questionário abaixo é parte de uma pesquisa monográfica que será utilizada no 

Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí, 

Campos Senador Helvídio Nunes de Barros-CSHNB, Picos-PI. Os dados do 

questionário serão somente empregados para o referido trabalho, preservando a 

identidade do professor participante do estudo. A presente pesquisa aborda a 

temática “O trabalho com o lúdico na educação infantil na escola Tic-Tac, na cidade 

de Santo Antônio de Lisboa-PI”, o mesmo está sendo desenvolvida pela acadêmica 

Laydene Carvalho Sousa, sobre orientação da Professora Mestre Isabel Cristina 

Aguiar Orquiz.  

 

QUESTIONÁRIO APLICADO A COORDENADORA PEDAGÓGICA 

 

Dados de Identificação 

Escola:_____________________________________________________________ 

Sexo: Masculino (   )                              Feminino (   ) 

Formação:______________________    Especialização:_____________________ 

1-O que você compreende por ludicidade e brincadeira? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2-Em sua opinião, como os professores podem incluir na sua prática pedagógica 

atividades lúdicas no dia a dia da sala de aula? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3-Qual a importância do educador utilizar a prática de atividades lúdicas em seu 

planejamento no período que compreende a Educação Infantil? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4-Como você define a importância das brincadeiras, jogos e brinquedos para a 

aprendizagem das crianças? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5-Quais os recursos lúdicos (jogos, brinquedos, espaço, etc.) que a escola 

disponibiliza para os professores trabalharem em sala de aula? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6-De que maneira, você como coordenadora pedagógica orienta as professoras a 

planejarem suas aulas e avaliações utilizando-se do lúdico? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Agradeço por sua atenção e colaboração. 

 

__________________________________________ 

 

Laydene Carvalho Sousa 

Acadêmica do X período do curso de Licenciatura em Pedagogia 

UFPI/CSHNB 

 

 

 

Observações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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