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                EPÍGRAFE 

Em todos os tempos, para todos os povos, 

os brinquedos evocam as mais sublimes 

lembranças. São objetos mágicos, que vão 

passando de geração a geração, com um 

incrível poder de encantar crianças e 

adultos. (VELASCO, 1996) 

RESUMO 
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Este trabalho analisa a importância de atividades lúdicas na prática pedagógica e a 
formação do professor para atuar na educação infantil fundamentado em uma 
abordagem teórica que envolve concepções de vários autores que abordam a 
temática da pesquisa, destacando-se entre eles: Cristina Rau, Tizuko Kishimoto, 
Vygotsky, Adriana Friedmann e Maluf. De acordo com a análise mediante a leitura 
teórica constatou-se que o lúdico exerce um papel de grande relevância no processo 
ensino-aprendizagem, desde que seja utilizado de forma significativa, prazerosa e 
criativa. Foi realizada uma pesquisa de campo na Unidade Municipal de Ensino Kimie 
Ohaze no município de Santarém Novo/PA, foram aplicados questionários, para cinco 
professores, uma pedagoga e o diretor para captar suas concepções acerca da 
temática abordada. A U.M.E.I Kimie Ohase possui salas apropriadas, brinquedoteca 
e espaços adequados contribuindo significativamente para a realização de atividades 
lúdicas nas práticas pedagógicas dos educadores. As observações realizadas nesta 
pesquisa possibilitaram-nos uma compreensão da importância da formação do 
professor para trabalhar a ludicidade e a formação integral da criança como ser ético 
reflexível e criativo.   

 

Palavras-chave: Ludicidade. Formação. Aprendizagem. Prática pedagógica.  
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes the importance of play activities in pedagogical practice and 

teacher training to work in early childhood education grounded in a theoretical 

approach that involves concepts of several authors that address the issue of research, 

foremost among them: Cristina Rau, Tizuko Kishimoto Vygotsky, Adriana Friedmann 

and Maluf. According to analysis by theoretical reading it was found that the playful 

plays a role of great importance in the teaching-learning process, provided it is used in 

a meaningful, enjoyable and creative way. A field survey was carried out in the 

Municipal Education Unit Kimie Ohaze in the municipality of Santarém Novo / PA, 

questionnaires were given to five teachers, an educator and the director to capture 

their views on the theme. The UMEI Kimie Ohase has appropriate rooms, playroom 

and appropriate spaces contributes significantly to the realization of recreational 

activities in teaching practices of educators. The observations in this study allowed us 

an understanding of the importance of training teachers to work playfulness and the 

integral formation of children to be ethical reflexível and creative. 

 

Keywords: Playfulness. Training. Learning. Pedagogical practice. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho de pesquisa tem como temática o Lúdico Enquanto 

Metodologia de Ensino Infantil e a Formação de Professores, tendo como objeto de 

pesquisa a realidade pedagógica de uma Unidade de ensino infantil no município de 

Santarém Novo/pa. Assim, a visão do lúdico como metodologia de ensino, capaz de 

melhorar o ensino aprendizagem da educação infantil, tem sido alvo de muita 

discussão, e aos poucos sendo aprimorado nos ambientes escolares, por constatar-

se que a brincadeira faz parte do universo da criança. 

A problemática que levou-nos a desenvolver este estudo foi saber que com 

toda riqueza de utilizar o lúdico como uma metodologia de ensino, constata-se que há 

muita resistência em trabalhar com crianças utilizando a ludicidade como ferramenta 

pedagógica, pois a impregnação as metodologias tradicionais ainda está muito 

presente no dia a dia das salas de aulas. Mesmo com muitos estudos que falam da 

importância das brincadeiras como ferramenta pedagógica é bastante comum 

presenciarmos, nas unidades de ensino, alunos sentados enfileirados e copiando do 

quadro atividades no caderno, ou mesmo copiando dever no caderno.  

Agora, imagine se é difícil para um adulto assistir uma palestra de meia hora 

sentado numa cadeira sem nenhuma dinâmica, quanto mais uma criança permanecer 

sentado copiando atividade no caderno sem nenhuma brincadeira que desperte a 

motivação e aguce sua curiosidade pelo aprendizado. 

Surgiu então o interesse em estudar o Lúdico como uma metodologia capaz 

de transformar essa realidade metodológica em aprendizagem prazerosa.  

A escolha da temática deve-se ao fato de ter sido observado, que o brincar, 

na visão de muitos professores e nas ideias de propostas pedagógicas, não tem sido 

um fator primordial metodologicamente considerado para a construção do 

conhecimento e do desenvolvimento da criança. Para tanto, buscamos investigar a 

importância do lúdico como fator metodológico para a aprendizagem na educação 

infantil, dos alunos da U.M.E.I. Kimiê Ohaze, localizada no Município de Santarém 

novo PA. 

Observando o cotidiano das crianças, verificamos que os educadores 

desconhecem estudos teóricos que fundamentam essa prática, bem como sua 

importância para o desenvolvimento e a aprendizagem infantil. 
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É necessário entender que a utilização do lúdico como recurso pedagógico na 

sala de aula pode constituir-se em um caminho possível que vá ao encontro da 

formação das crianças e do atendimento as suas necessidades.     

Sendo a educação infantil a base sócio educacional de todo cidadão, o lúdico 

se constitui num recurso pedagógico eficaz, que evolve os alunos nas atividades 

permitindo a criança se desenvolver cognitivamente. 

Valorizando o trabalho com jogos, brinquedos, e brincadeiras, os professores 

terão uma ferramenta indispensável para o trabalho cotidiano na aprendizagem de 

seus alunos.  

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a importância da utilização dos 

jogos e brincadeiras no processo ensino-aprendizagem e da formação dos 

profissionais da educação no sentido de promoção do ensino infantil. 

Dessa forma, tem como objetivo específico destacar a utilização do lúdico 

como uma importante metodologia de ensino na prática pedagógica para o 

desenvolvimento de habilidades, psicológicas, motora e social. 

Iniciou-se o trabalho realizando uma pesquisa bibliográfica, buscando 

encontrar autores que nos propiciasse suporte teórico necessário para abordagem do 

tema proposto como Cristina Rau, Tizuko Kishimoto, Vygotsky, Adriana Friedmann, 

Almeida, entre outros que foram escolhidos para fundamentação teórica do nosso 

trabalho; também fizeram parte de nossa pesquisa as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil.  

Trata-se de um estudo de caso e para a obtenção dos dados necessários a 

pesquisa de campo se deu por meio de observação da presença do lúdico no cotidiano 

das práticas pedagógicas dos professores e aplicação de questionários, para 

professores, cada um contendo sete perguntas fazendo referência a ludicidade. 

Dos dez questionários distribuídos aos professores, somente cinco 

professores devolveram respondidos, foram também distribuídos um questionário 

para o diretor, um para coordenadora pedagógica e um para a secretária de educação 

do município, cada questionário contendo duas perguntas. A secretária de educação 

não  respondeu as perguntas e nem devolveu o questionário.  

Este estudo está constituído da seguinte forma: No primeiro capítulo 

apresentamos a introdução que traz informações de toda estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo aborda o histórico da ludicidade nos vários contextos da 

sociedade e a importância do lúdico como ferramenta pedagógica capaz de estimular  
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a aprendizagem das crianças de educação infantil. Ainda neste capítulo a visão de 

autores como Vygotsky, Piaget, Rau, Kishimoto que vê a criança em continua 

formação capaz de socializar-se com o outro por meio de atividade lúdica. 

O terceiro capítulo retrata uma abordagem histórica da formação de 

professores de educação infantil e a afirmação da lei de diretrizes e base da educação 

nacional no que condiz a formação de professores. 

O quarto capítulo faz uma abordagem dos procedimentos metodológicos, 

contextualização, e o histórico da escola objeto deste estudo.           

Em seguida, o quinto capítulo destaca coletas de dados, público alvo e análise 

dos dados. 

Por fim, apresenta-se as considerações finais deste estudo.  

Assim, acreditamos na relevância deste trabalho para os meios acadêmicos 

por pensarmos que possa provocar inquietações sobre a utilização do lúdico no 

processo de formação da criança de forma coerente dinâmica e flexível, por se tratar 

de uma investigação que trará mais compreensão sobre as práticas metodológicas 

utilizadas pelos professores, as quais em geral não se apropriam de forma 

satisfatórias desse método para o desenvolvimento do ensino aprendizagem dos 

educandos.  
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1- HISTÓRICO DO LÚDICO 
 

Para falarmos sobre o lúdico é necessário primeiro entendermos o significado 

da palavra, e em seguida compreendermos sua utilização no decorrer da história,  

A história do lúdico vem desde a antiguidade clássica, e defendida por 

pensadores como Aristóteles Platão que foram à base do pensamento ocidental. 

Segundo a concepção platônica a ideia era de que o aluno deveria ser testado em 

suas habilidades. Já na concepção Aristotélica era de que deveria haver o equilíbrio 

entre atividades físicas e intelectuais.  

Assim pode-se dizer que: 

A palavra lúdica vem do latim ludus e significa brincar. “Nesse brincar estão 
incluídos os jogos, brinquedos e brincadeiras e a palavra é relativa também a 
conduta daquele que joga que brinca e que se diverte”. Por sua vez, o jogo 
possibilita a aprendizagem do sujeito e o seu pleno desenvolvimento, já que 
conta com conteúdos do cotidiano, como as regras, as interações com 
objetos, o meio social e a diversidade de linguagem incluída em sua prática 
(RAU, 2011, p. 30). 
 

 
Portanto quando praticamos o ato de brincar dentro ou fora de sala de aula 

com os educandos, estamos proporcionando momentos prazerosos, fazendo com que 

ele aprenda de forma agradável e interaja com os outros de forma dinâmica e criativa. 

A história da humanidade a partir da Idade Média mostra que os jogos embora 

presentes nas atividades educacionais, não eram considerados como recurso 

pedagógico capaz de contribuir com a aprendizagem, mas sendo visto apenas como 

atividades recreativas. 

Nesse período o jogo foi considerado como “não sério”, por ter relação com o 

jogo de azar, bastante conhecido na época.  

Somente a partir do Renascimento que surge uma nova visão sobre as 

atividades lúdicas, o período no qual uma nova concepção de infância desponta e tem 

como principal características o desenvolvimento da inteligência através do brincar, 

modificando a ideia de que o jogo era visto somente como distração. 

Sobre isso pode-se afirmar que: 

O Renascimento vê a brincadeira como conduta livre que favorece o 
desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo. Por isso, foi adotada como 
instrumento de aprendizagem de conteúdos escolares. Assim, para se 
contrapor aos processos verbalistas de ensino, à palmatória vigente, o 
pedagogo deveria dar forma lúdica aos conteúdos (KISHIMOTO, 2011, p. 32). 
 

A autora confirma a informação de que durante o Renascimento o jogo teve 

grande utilidade para divulgar princípios de moral, ética e conteúdos de áreas como 
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história e geografia, com base de que o lúdico favorecia o desenvolvimento da 

inteligência, e contribui para facilitar o estudo. 

Na antiguidade o jogo aparece como não sério aliado ao dinheiro. O 

renascimento valoriza como instrumento de aprendizagem dos conteúdos, gerar 

conversas, ilustrar valores e práticas do passado, ou até resgatar brincadeiras dos 

tempos passados. 

Tal forma de observar o jogo como ferramenta capaz de contribuir com o 

ensino, está relacionada com a nova visão da infância que inicia no renascimento.  

Assim, Kishimoto (2011, p. 33), observa que: “A criança dotada de valor positivo de 

uma natureza boa, que se expressa espontaneamente através do jogo, perspectiva 

que irá unir-se ao Romantismo”. 

É no quadro do Romantismo que o jogo surge como conduta típica e 

espontânea da criança.  

Recapitulando o desenvolvimento infantil, na história da humanidade, o 

Romantismo, com sua consciência poética do mundo, observa na criança uma 

natureza boa, mais que um ser em desenvolvimento, com características próprias, 

embora passageiras, a criança é vista como ser que imita e brinca repleta de 

espontaneidade e liberdade, semelhante à alma do poeta. 

Assim Kishimoto ( 2011, p. 33, 34) diz que: 

O Romantismo constrói no pensamento da época um novo lugar para a 
criança e seu jogo, tendo como representante filósofos e educadores como 
Jean- Paul Richer, Hoffmann e Froebel, que consideram o jogo como conduta 
espontânea e livre e instrumento de educação da pequena infância. 
 
 

Muitos estudos relatam a influência do jogo na vida das pessoas desde os 

tempos primitivos, mas foi somente no século XIX, com o surgimento da psicologia da 

criança, com o apoio da biologia que o jogo passou a ser reconhecido cientificamente.  

Ainda Kishimoto (2008) apud Rau (2011, p. 147), “O jogo educativo ressurgiu 

na época do Renascimento e amadureceu a partir da expansão da educação infantil, 

principalmente no século XX”. É nesse cenário que o jogo é entendido como recurso 

que facilita, desenvolve e ensina de maneira prazerosa.  

Muitos pesquisadores denominam o século XXI como século da ludicidade. 

Período que a diversão, lazer e entretenimento apresentam-se como condições muito 

pesquisadas pela sociedade. E por tornar-se a dimensão lúdica alvo de muito 
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interesse e curiosidades, faz-se necessário e fundamental resgatar sua essência, 

investigando pesquisas no sentido de ampliar seu real significado. 

Como metodologia de ensino, o lúdico já vem sendo utilizado desde a 

antiguidade, e alguns filósofos e educadores defendem que por meio do lúdico a 

criança tem a capacidade de desenvolver-se integralmente.  

Nesse sentido pode-se dizer que: 

O jogo propicia interações e atua a zona de desenvolvimento proximal, 
possibilitando à criança vivenciar situações que a levam a comportamentos 
além dos habituais. 
Para as crianças de 0 a 3 anos o objeto se sobrepõe ao significado. A criança 
precisa ver tocar e manipular os objetos. Para as crianças de 4 a 6 anos o 
significado se sobrepõe ao objeto. A criança vivência papéis e situações do 
seu cotidiano por meio das brincadeiras. 
Enfim o jogo é uma ação colocada em prática (VIGOTSKY, 1984, apud RAU, 
2011, p.95).  
 
 

Nesse sentido, a criança já nasce com a predisposição para o lúdico, de 

construção de conhecimentos no âmbito das relações com os outros. Por exemplo, a 

maioria das crianças observa o dia a dia de seus pais em algumas de suas atividades 

diárias e então tentam imitá-las, é por meio das imitações que vão estabelecendo um 

aprendizado significativo.  

Assim, sobre o desenvolvimento da aprendizagem e a importância do jogo no 

desenvolvimento cognitivo e sensório motor da criança pode-se afirmar que: 

Quase todos os esquemas sensório-motores dão lugar a um exercício lúdico. 
Esses exercícios motores consistem na repetição de gestos e movimentos 
simples, com um valor exploratório: nos primeiros anos de vida, o bebê estica 
e recolhe os braços e pernas, agita as mãos e os dedos tocam os objetos e 
os sacode, produzindo ruídos ou sons. Esses exercícios têm valor 
exploratório porque a criança os realiza para explorar e exercitar movimentos 
do próprio corpo, seu ritmo, cadência e desembaraço, ou então para ver o 
efeito que sua ação vai produzir. É o caso das atividades em que a criança 
manipula objetos, tocando deslocando superpondo, montando e 
desmontando. Movimentando-se, a criança descobre os próprios gestos e os 
repete em busca de efeitos. (PIAGET, 1976, p. 80 apud RAU, 2011, p. 91). 

 

Para o autor, a maioria dos gestos que a criança faz, não deixa de ser um ato 

lúdico, pois os movimentos motores são as repetições de gestos, simples ou 

complexos como esticar os braços ou manipular um brinquedo, montando ou 

desmontando ou simplesmente jogando ao chão para ver o efeito que vai produzir.    

Assim é possível dizer que o lúdico é produzido pelos indivíduos, e que a 

aprendizagem lúdica começa desde cedo por meios de contatos com os brinquedos 

e se dar por todo o processo de desenvolvimento do ser humano. Com isso, vale 
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ressaltar que a educação lúdica esteve presente por várias épocas e contexto e forma 

hoje uma vasta experiência pedagógica no campo da educação. 

 

1.2- O PAPEL DO LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 

 

A brincadeira infantil permite à criança a representar por meio da imitação, 

diversos papéis presente em seu cotidiano. Quando brinca de faz de conta, a criança 

organiza seus pensamentos, estabelece regras, o que facilita a transferência do 

mundo adulto para seu universo particular. 

Assim, pode-se dizer que: 

A brincadeira, por sua vez, encontra fundamento na fala de Kishimoto (1994) 
quando é apontada como uma atividade espontânea da criança, sozinha ou 
em grupo. Ela constrói uma ponte entre a fantasia e a realidade, o que leva a 
lidar com complexas dificuldades psicológicas, como a vivência de papéis e 
situações não compreendidas e aceitas em seu universo infantil. A 
brincadeira na infância leva a criança a solucionar conflitos por meio da 
imitação, ampliando suas possibilidades linguísticas, psicomotoras, afetivas, 
sociais e cognitivas (RAU, 2011, p. 50). 

 

 

Dessa forma, o brincar tem grande importância para o desenvolvimento 

infantil, pois através das regras internalizadas nos jogos e brincadeiras a criança vai 

ampliando seu vocabulário, aprendendo a respeitar o outro e se desenvolvendo 

coletivamente. Esses elementos constituídos nos jogos contribuem para construção 

de um sujeito solidário e na formação de sua identidade. 

Como podemos verificar, as atividades lúdicas são fontes inesgotáveis de 

interação, que sempre estiveram presentes na vida das pessoas, passando de 

geração em geração, carregando consigo diferentes formas de relações sociais e o 

prazer de brincar. Assim sendo, levar em consideração a história da criança, 

oferecendo momentos onde possa exercer o direito de ser expressar livremente 

durante as brincadeiras de faz de conta, é possibilitar a criança a ampliar seu 

conhecimento de mundo. 

Para que a aprendizagem se torne eficaz, o lúdico é um instrumento 

importante para facilitar o ensino. Permitir a criança brincar é uma tarefa essencial do 

educador. 

Nesse sentido destaca-se que:  

As crianças, desde pequenas, estruturam seu espaço e o seu tempo 
utilizando objetos, bem como desenvolvem a noção de causalidade, 
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chegando a representação e, finalmente, a lógica. As crianças ficam mais 
motivadas a usar a inteligência, pois querem jogar bem; assim esforçam-se 
para superar obstáculos, tanto cognitivos, quanto emocionais. Estando mais 
motivados durante o jogo, ficam também mais ativas mentalmente. 
(OLEQUES, 2009, apud RAU, 2011, p. 58). 
 
 

Diante dessa afirmação, é importante criar espaços, onde ofereça 

oportunidade para que a criança possa desenvolver-se seu pensamento através da 

sua imaginação. E para que isso faça parte do cotidiano da criança, tanto no convívio 

familiar como no espaço educativo, é indispensável que se faça uso da ludicidade, 

pois através dos jogos e brincadeiras, é que a aprendizagem passa a ter significado 

no desenvolvimento da criança.  

Sabemos que a criança é um ser histórico, que se desenvolve de acordo com 

meio em que vive, e para seu avanço, é importante que o adulto assuma seu papel 

quando considera as diversas formas como a criança se relaciona com o mundo, 

constitui-se em conhecimentos dependendo de sua idade. Além disso, pensar que um 

bom ensino contribui no desenvolvimento e aprendizagem da criança. É pensar que: 

O jogo é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, pois ao apresentar 
situações imaginárias, a criança tem a possibilidade de desenvolver o 
pensamento abstrato. Isso acontece porque novos relacionamentos são 
criados no jogo entre significados, objetos e ações. Na atividade lúdica, a 
criança expressa sua personalidade, o que contribui para a sua evolução da 
imagem do corpo (PIAGET, 1976, apud RAU, 2011 p. 58). 
 
 

Nessa perspectiva, o lúdico tem papel primordial no desenvolvimento 

cognitivo da criança, pois incentivado em sua prática, contribui como elemento 

facilitador de representar fatos de sua realidade através da sua própria atividade ao 

imitar os adultos, e outras crianças, procurando realizar sozinha aquilo que vão 

observando, aquilo que aprendem a fazer com os outros, essas representações fazem 

parte do acesso a cultura mediados pelos adultos, ou parceiros mais experientes.  

Pode-se dizer então que a brincadeira que inclui representações de papéis 

reconhece o individuo em sua totalidade, coloca em sua ação o pensamento, a 

imaginação, memória, raciocínio, sentimento, resolução de conflitos etc. 

Assim pode-se destacar que: 

A criança começa com uma situação imaginária, que é uma reprodução da 
situação real, sendo a brincadeira muito mais a lembrança de alguma coisa 
que realmente aconteceu, do que uma situação imaginária nova. Á medida 
que a brincadeira se desenvolve, observamos um movimento em direção à 
realização consciente de seu propósito. Finalmente surgem as regras que 
irão possibilitar a divisão do trabalho e o jogo na idade escolar. ( VIGOTSKY, 
1984, p. 118, apud RAU, 2011, p. 82) 
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Na visão do autor, o desenvolvimento da criança se dá a partir do contato com 

o meio em que vive, pois são essas relações que contribuem para que a criança 

internalize na memória fatos de sua realidade e assim poder utilizar de forma positiva 

no decorrer de sua vida.  Kishimoto, (2011, p. 55) afirma que: “No desenvolvimento 

das crianças, é evidente a transição de uma forma para outra através do jogo, que é 

a imaginação em ação. A criança precisa de tempo e de espaço para trabalhar a 

construção do real pelo exercício da fantasia”.  

 

De acordo com autora, para que se proceda o desenvolvimento da criança, 

passando de uma etapa para outra, é preciso que introduza jogos na vida das 

crianças, pois são esses instrumentos que irão auxiliá-las através da imaginação, 

colocar em prática o que observa em sua realidade, através do pensamento em ação, 

e assim contribuir de maneira significativa para a construção de sua identidade. 

Kishimoto, (2011, p. 69), diz ainda que: “o brinquedo tem grande importância no 

desenvolvimento, pois cria novas relações entre situações no pensamento e situações 

reais”. 

Dessa forma, a utilização de jogos na infância, possibilita a criança preencher 

necessidades que são necessárias para seu pleno desenvolvimento e mudam de 

acordo com sua idade. 

O brinquedo que comporta uma situação imaginária, também comporta uma 

regra. Não uma regra explicita, mas uma regra que a própria criança estipula. Segundo 

Vigotsky apud Kishimoto (2011 p. 67) afirma que “à medida que a criança vai se 

desenvolvendo, há uma modificação: primeiro predomina a situação e as regras estão 

ocultas (não explicitas); quando vai crescendo, vai prevalecendo as regras (implícitas) 

e a situação imaginária fica oculta”.  

Assim, o brincar não faz parte apenas do presente da criança, mas também 

fará parte de seu futuro, pois à medida que vai vivenciando a ludicidade vai 

possibilitando a criança ampliar seu universo e assim, as regras que antes eram vistas 

como explicitas vão tornando oculta. 

A própria LDBEN nº 9.394/96, em seu art. 29, destaca a integração das áreas 

de desenvolvimento e aprendizagem quando aponta que a “educação infantil, primeira 

etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança 

até seis anos de idade”.  
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Nesse sentido, a brincadeira educativa deve incluir a integração das áreas de 

desenvolvimento e aprendizagem. Mesmo quando se prioriza uma determinada área, 

é importante observar que outras estão interligadas, dessa forma significa observar a 

criança em sua totalidade. 

 

1.3- O LÚDICO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 
 

Entender que o brincar por si só, é um instrumento que comporta alegria, 

diversão, entretenimento de práticas, de emoções e de construções de 

conhecimentos. Implica fazer uso dessa ferramenta como suporte na prática educativa 

e possibilitar um aprendizado diferenciado e significativo, pois através das atividades 

lúdicas a criança expressa seus sentimentos. 

Nesse sentido destaca-se que:  

Ao levar o lúdico para a escola está se promovendo algo diferenciado que 
ajuda os alunos a resgatar o prazer, mudar sua visão de escola e dá um novo 
sentido ao processo de aprendizagem, pois trabalhar com as emoções, além 
de contribuir na caracterização de propostas cognitivas que levam a construir 
conceitos e dominar habilidades, pode transformar as metodologias de 

ensino. (SANTOS, 2011, p. 12.) 

Assim, segundo Santos, a escola deve ceder espaços para que o professor 

possa organizar alternativas metodológicas que desperte as aptidões necessárias 

para o desenvolvimento da criança. Pois através do brincar, a criança expressa sua 

maneira de vê o mundo e assim contribuir para o seu desenvolvimento integral.  

Dessa forma pode-se dizer que:  

Na escola a criança precisa continuar brincando para que seu 
desenvolvimento e crescimento físico, intelectual, afetivo e social possam 
evoluir e se associar a construção do conhecimento de si mesmo, do outro e 
do mundo; enfim, do campo de possibilidades que a vida lhe reserva ( 
SANTOS, 2011, p. 12) 

Nessa perspectiva, segundo a autora, as atividades lúdicas são 

manifestações humanas, carregadas de magia e prazer. Com base nesse 

pensamento pode-se dizer que o lúdico é uma ferramenta primordial que vem 

contribuir com a prática do professor além de preencher as necessidades de uma 

criança, pois é por meio das brincadeiras que a criança expressa seus sentimentos e 

constrói conhecimentos. 

O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil diz que: 
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Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é 
imprescindível que haja riqueza e diversidade nas experiências que lhe são 
oferecidas nas instituições, sejam elas mais voltadas às brincadeiras ou às 
aprendizagens que ocorrem por meio de uma intervenção direta (BRASIL, 
1998, p. 27). 

 

O Referencial Nacional da Educação Infantil prioriza as necessidades das 

crianças, o professor deve ser responsável para criar espaços favoráveis para 

exploração, visando com essa prática à aprendizagem escolar, e que nestes 

ambientes contemplem alegria, divertimento, imaginação, movimento, e solidariedade 

na ação do brincar. Além disso, é importante que o professor conheça o valor que as 

brincadeiras têm para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

Nesse sentido, o professor ao estudar a ludicidade em seus aspectos teóricos 

e práticos, saberá utilizá-lo como recurso pedagógico, voltado a contribuir com o 

ensino aprendizagem. O lúdico utilizado pelo professor em sua prática                 

contribui significativamente na realização dos objetivos educacionais, e o aluno, ao 

praticá-lo não se limita apenas a brincar livremente, iniciada pelo simples fato de jogar, 

mas principalmente por participar ativamente do processo de construção do 

conhecimento. 

O professor não precisa ensinar a criança a brincar, pois a brincadeira 

acontece espontaneamente, o que realmente precisa é oferecer espaços onde possa 

acontecer as brincadeiras e materiais adequados, dessa forma, um ambiente bem 

estruturado, permite o enriquecimento das competências imaginativas e criativas da 

criança. Nessa perspectiva, cabe ao professor planejar e organizar situações para que 

as brincadeiras aconteçam de maneira diversificada, proporcionando as crianças à 

possibilidade de escolherem os temas, papéis, objetos e companheiros com quem 

brincar. Além disso, poderão elaborar de forma pessoal e independente suas 

emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais. 

Ainda de acordo com o Referencial Curricular Nacional Para Educação 

Infantil. 

É preciso que o professor tenha consciência que na brincadeira as crianças 
recriam e estabilizam aquilo que sabem sobre as mais diversas esferas do 
conhecimento, em uma atividade espontânea e imaginativa. Nessa 
perspectiva não se deve confundir situações nas quais se objetiva 
determinadas aprendizagens relativas a conceitos, procedimentos ou 
atitudes explicitas com aquelas nas quais os conhecimentos são 
experimentada de uma maneira espontânea e destituída de objetivos 
imediatos pelas crianças. Pode-se, entretanto, utilizar os jogos, 
especialmente aqueles que possuem regras, como atividades didáticas. É 
preciso, porém, que o professor tenha consciência que as crianças não estão 
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brincando livremente nestas situações, pois há objetivos didáticos em 
questão (BRASIL, 1998, p. 29). 

 
Desse modo, com base no pressuposto de que a prática pedagógica possa 

oferecer alegria às crianças no processo de aprendizagem, o lúdico deve ser 

reconhecido pela escola como ferramenta importante e necessária para o 

desenvolvimento integral da criança, e assim, proporcionar o ensino por meio do jogo, 

é dizer que a criança aprende brincando. Nesse sentido vale ressaltar que a formação 

lúdica do professor contribui para efetivação dessa prática. 

Santos, apud Cristina Rau (2011, p. 38) defende que “formação lúdica 

contribui para a criatividade, o cultivo da sensibilidade e saber buscar a afetividade”. 

O adulto que pratica atividades lúdicas relembra com a alegria o prazer da 

brincadeira na infância, resgatando com essa prática a transposição para a educação 

através do jogo. 

O brincar possibilita trabalhar com diferentes tipos de linguagens, o que 

contribui com a transposição e a representação de conceitos criados pelos adultos 

para as crianças. Nesse sentido, educar significa ir além da transmissão de 

informações ou de oferecer ao educando apenas um caminho, limitando com isso seu 

próprio conhecimento.  

Assim, pode-se dizer que: 

Educar é ajudar a pessoa a tomar consciência de si mesma, dos outros, e da 
sociedade, oferecendo ferramentas para que o outro possa escolher, entre 
muitos caminhos, aquele que for compatível com seus valores, com sua visão 
de mundo e com as circunstâncias adversas que cada um irá encontrar 
(COSTA, 2005, p. 21 Apud, RAU, 2011, p. 38). 
 

Dessa forma, é importante que o educador tenha domínio dos instrumentos 

pedagógicos, criando situações através da ludicidade para que os educandos 

conheçam caminhos compatíveis com seus valores e para as diversas circunstâncias 

da vida. 

 

1.4- BRINCADEIRAS E JOGOS PEDAGÓGICOS 
 

A brincadeira infantil é caracterizada por uma ação espontânea da criança, 

sozinha ou em conjunto com outras crianças, onde ela irá construir uma ponte da 

realidade com o imaginário, as brincadeiras na infância aumentam nas crianças as 

possibilidades de desenvolverem melhor os aspectos linguísticos, psicomotor, afetivo, 

social e cognitivo.  
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O professor tem um papel fundamental, sobretudo em estar atenta a idade e 

as necessidades de seus alunos, para disponibilizar brinquedos adequados, os 

materiais devem ser suficientes de acordo com a quantidade dos alunos, o professor 

deve ser mediador e facilitador do processo ensino aprendizagem.  

Na reflexão de Maluf (2009, p. 21) diz que: 

A criança é curiosa e imaginativa, esta sempre experimentando o mundo e 
precisa explorar todas as suas possibilidades. Ela adquire experiência 
brincando. Participar de brincadeiras é uma excelente oportunidade para que 
a criança viva a experiência que irão ajuda-la a amadurecer emocionalmente 
e aprender uma forma de convivência mais rica. 

 

Na visão da autora o professor deverá realizar atividades que possibilitem a 

integração dos alunos em todas as áreas de conhecimento, para que o aluno de forma 

lúdica possa realizar ações com que venha facilitar o desenvolvimento de suas 

múltiplas inteligências.  

Com isso, é possível afirmar que, o brincar na infância é a forma clara que a 

criança tem de aprender através da observação do cotidiano que o cerca, quando a 

criança brinca de faz de conta ela enfrenta desafios e cria diversas possibilidades de 

aprender, organizar pensamentos e elaborar suas próprias regras de convivência 

facilitando o desenvolvimento intelectual, físico e social.  

Para a criança um objeto pode representar varias situações. Por exemplo: 

quando a criança brinca com uma cadeira, ela faz de conta que é um carro, e ainda 

uma vassoura na sua imaginação pode se tornar um cavalo, em outras situações 

imaginárias à criança brinca imitando seus pais, a professora enfim, a criança viaja no 

mundo da imaginação e da fantasia atribuindo outros papeis a si e aos objetos, para 

a criança isso não passa de uma brincadeira, mais para o professor essa brincadeira 

pode se tornar em assunto sério, ou seja, ela deve ser observada e respeitada e até 

mesmo incentivada por se tornar em aprendizado de si mesma e do mundo que o 

cerca. 

Nesse sentido pode-se dizer que: 

Quando uma criança brinca de faz de conta, sentimo-nos atraídos pelas 
representações que ela desenvolve. A primeira impressão que nos causa é 
que as cenas se desenrolam de maneira a não deixar dúvida do significado 
que os objetos assumem dentro de um contexto. Assim os papéis são 
desempenhados com clareza:  menina torna-se mãe, tia, irmã, professora; o 
menino torna-se pai, índio, polícia, ladrão sem script e sem diretor. Sentimo-
nos como diante de um miniteatro, em que papéis e objetos são improvisados 
(VIEIRA, 1978, apud KISHIMOTO, 2011, p. 63). 
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As brincadeiras educativas, aquelas que remetem ao um fim pedagógico, ou 

seja, para situações de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento integral da 

criança, onde brincar torna-se pedagógico quando o adulto cria situação lúdica com a 

intenção de estimular algum tipo de aprendizagem, não deixando de manter a 

expressão de jogo, facilitando o ensino aprendizagem da criança atreves de 

brincadeiras e jogos pedagógicos. 

Utilizar brincadeiras e jogos na educação infantil significa transportar para o 

lado do ensino aprendizagem condição para aumentar o desenvolvimento de 

conhecimentos inserindo a propriedades da ludicidade. 

Por mais que se fale da importância da brincadeira para o desenvolvimento 

da aprendizagem das crianças, ainda se deixa muito a desejar quanto a valorização 

da brincadeira pelos professores e principalmente pelos pais, os pais por sua vez 

cobra do professor “conteúdos” atividades no caderno, e  os professores aproveitam 

momentos livres da criança para passar atividades no caderno para manter a crianças 

“quietas” nas suas carteiras.  

Estudiosos da psicologia e da pedagogia são unanimes em afirmar que as 

brincadeiras ajudam no desenvolvimento motor, cognitivo e social das crianças. Então 

não há questionamento da importância dos jogos e brincadeiras pedagógicas para o 

desenvolvimento integral da criança. 

 
 

2- A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

É comum ouvirmos que para atuar na educação infantil é necessário que o 

professor goste de crianças, tenha paciência e seja cuidadoso. No entanto, essas 

características apesar de contribuírem com a prática do professor de forma positiva, 

não devem ser o eixo central que norteia o desempenho docente na educação infantil. 

Justamente por sabermos que a infância é uma fase complexa, um período 

de extrema importância para o “desenvolvimento integral da criança até aos 5 anos 

de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando 

a ação da família e da comunidade”- (LEI Nº 12.796, DE 2013). Na concepção deste 

documento é que afirmamos a necessidade de uma formação que vá além do gostar 

e do cuidar. Defendemos assim, uma formação teórica sólida e articulada à prática.  
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Outro tópico que ainda precisa avançar é a formação do profissional da 
educação infantil, sobretudo o da creche. Se ainda não são claros os 
princípios norteadores de uma pedagogia para a infância, é difícil definir as 
diretrizes dessa formação. O que acaba ocorrendo é que o profissional que 
atua com as crianças pequenas é oriundo dos cursos de magistérios e 
consequentemente, adota uma postura educativa, formadora, reforçando o 
aspecto preparatório para o ensino fundamental (GEWERC, 2014, p. 42-47). 

 

Considerando que nessa fase da infância, o potencial de aprendizado do ser 

humano, é especialmente mais amplo, necessitando de mais estímulos e 

conhecimento teórico por parte do educador para compreender e contribuir com o 

desenvolvimento infantil.  Dessa forma, torna-se possível compreender como o 

trabalho do professor qualificado promoverá uma diferença efetiva no 

desenvolvimento da criança. 

Ainda a respeito da formação dos professores, pode-se dizer que: 

 

Em meio ao contexto das reformas educacionais de na década de 1990, em 
relação a formação de professores para atuar na educação infantil e nos anos 
iniciais do ensino fundamental, houve um processo de discussão, elaboração 
e aprovação da LDBEN de 1996, que foi marcado por diferentes 
posicionamentos e manifestações quanto a definição sobre os objetivos da 
formação do professor. A discussão se centrou na definição do nível em que 
a formação deveria se dar (em nível médio ou superior?), e em que 
espaço/lugar deveria acontecer (nas universidades ou nos institutos 
superiores de educação ( AMEIDA E SOARES, 2012, p. 83). 
 

De acordo com a autora, a respeito deste questionamento, a formação de 

professores da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional de 1996, determinou a formação em nível 

médio, na modalidade normal como formação inicial mínima e apontou que 

preferencialmente essa formação deveria ocorrer em nível superior. Diante disso, 

ocorreu uma discussão que marcou a década de 1990, em relação a formação dos 

professores  foi a questão da validade ou não da formação em nível médio, então 

chegou-se uma conclusão que a formação do professor só poderia atingir um patamar 

de mais alta qualidade se passasse a ser realizada em nível superior. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional afirma, em seu art. 62°, que: 

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 nos cincos primeiros anos do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. 
(BRAISL, 1996) 
 

Na resolução nº 1, de 15 de maio de 2006, as diretrizes também indicaram 

que as instituições que ofertavam o curso normal superior poderiam transformá-lo em 
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curso de pedagogia, fazendo devidas reformulações de acordo com a indicação da 

lei. 

           De acordo com a afirmação da lei em geral a proposta de formação de 

professores tem a preocupação de melhorar a qualidade do ensino na educação 

infantil, tornando-o gerador de competências e habilidades que compreenda maior 

entendimento da realidade educacional e da sociedade na qual se vive em constante 

processo de transformações.  

Essa formação do profissional para atuar na educação infantil surgiu na 

perspectiva de contribuir para melhorias na educação básica, de forma a aperfeiçoar 

a qualidade do ensino, assim, é importante destacar, para que haja uma verdadeira 

melhoria na qualidade da educação das crianças pequenas, deve-se preocupar com 

a qualificação dos professores. 

 

Mas o que ainda vemos em nossa realidade, é que os profissionais da área 

não tem essa formação exigida. Muitos têm apenas o Ensino Médio, o que a lei afirma, 

não aconteça na prática. É necessário que as politicas públicas estejam realmente 

comprometidas com o exercício da formação desses profissionais, pois só assim 

estarão contribuindo com a formação cidadã da criança. 

 

2.1- HISTÓRICOS DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Em diferentes momentos da história do nosso país o trabalho das pessoas 

que atendiam à criança sempre foi visto como uma ação assistencialista, sendo 

somente necessário aquele que olhasse, trocasse, alimentasse e tivesse todo cuidado 

com os pequeninos. Não era exigida uma formação, privilegiavam-se pessoas que 

gostasse de crianças, ter experiência e dinamismo. 

No contexto histórico social cresceram os movimentos sociais, que 

impulsionavam intensas manifestações populares devidas o agravamento das 

desigualdades sociais no país. Entre estas manifestações destacou-se a ”luta por 

creche” que reivindicavam do estado a criação de redes públicas de creche. 

A politica educacional do regime militar em vigência desde 1964 incluiu a 

constituição de inúmeras redes de creches de origem comunitária, por meio de 

convênio por entidades sociais e filantrópicas, comunitárias ou poder público, que 

traziam inúmeros professores sem habilitação para trabalhar com crianças. Constituiu-
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se na politica do regime militar um modelo de atendimento que não previa professores 

com formação especializada, constituindo-se ai um grande contingente de professoras 

leigas. 

 Nesse sentido destaca-se que: 

Se, para as creches, o profissional requerido vinha da saúde e da assistência, 
para os jardins de infância, o profissional era professor. Em geral as creches 
eram dirigidas por médicos ou assistentes sociais (ou irmãs de caridade), 
contando com educadoras leigas ou auxiliares, das quais eram requeridos 
conhecimentos na área de saúde, higiene e puericultura. Nos jardins de 
infância, eram os professores (mais sobre tudo os professores normalistas) 
os profissionais destinados a tarefa de educar e socializar os 
pequenos.(VIEIRA, 1999, p. 33 apud FLÔR; DURLI, 2012, p. 22) 

 

Percebe-se que não havia preocupação com a formação integral da criança 

e sim no ato de cuidar. Até o meado da década de 1980 a legislação brasileira sobre 

a educação de criança de 0 a 6 anos era omissa, com uma política de governo que 

não valorizava a educação para as crianças e, por consequência, os professores Com 

isso, iniciou-se um movimento crítico em prol da mudança na educação das crianças 

de 0 a 6 anos. 

Dessa forma destaca-se que: 

Na esfera das reivindicações, o destaque era de um segundo marco em prol 
dos direitos da criança que incluem os adolescentes e as mulheres: a 
organização de dois núcleos aglutinadores constituídos pela Comissão 
Nacional da Criança e Constituinte, sediado no MEC; e pelo Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher ( ROCHA 1999. P. 83, apud FLÔR; DURLI, 
2012, P. 24) 

 

As discussões ocorridas na década de 1990 foi de muitas realizações 

educacionais, dentre elas a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

onde reafirmou: “ É dever do Estado assegurar [...] atendimento em creche e pré-

escola de 0 a 6 anos de idade.” Com a aprovação do ECA, constituíram-se comissões 

municipais, e conselhos tutelares que tem sensibilizado a sociedade para o direito 

social de proteção da criança, entre eles o direito a educação. 

A lei de diretrizes e base da educação nacional (LDBEN 9394/96) destaca que 

para atuar na educação infantil primeira etapa da educação básica o professor deverá 

ter nível superior de licenciatura e de graduação plena. A formação em nível médio foi 

admitida até o ano de 2007, hoje os profissionais da educação, independente de sua 

atuação, precisa buscar uma formação continuada.  

Conforme ressalta Almeida e Soares (2012, p.95): 
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[...] Uma atuação docente consciente e intencionalmente planejada, que seja 
também comprometida com o desenvolvimento de uma prática pedagógica 
transformadora, precisa ser sustentada pelos conhecimentos específicos que 
envolvem o trabalho do professor. Assim, o domínio dos conhecimentos 
necessários à prática profissional pode ser adquirido por meio da formação 
inicial, da formação continuada e da própria experiência profissional. 

 

Essa formação não é apenas uma exigência do mundo moderno, em que 

mudanças e concepções surgem a todo o momento, mas é uma necessidade ao 

profissional comprometido com a qualidade do seu trabalho, e que para isso é 

importante estar em constante processo de qualificação. No caso da educação infantil, 

essa formação precisa incluir uma compreensão sobre a criança e do seu processo 

de desenvolvimento e aprendizagem, levando em consideração suas necessidades, 

tanto física quanto emocional. 

 

2.2- A AFIRMAÇÃO DA LDB 1996  
 

A educação infantil que corresponde em Creches e Pré-Escola passa a 

integrar a Educação Nacional brasileira, a partir de Dezembro de 1996, quando entra 

em vigor a lei nº 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Esta Lei no Titulo V – “Dos níveis e das Modalidades de Educação e Ensino” 

e no Capitulo I  “ Da composição dos Níveis Escolares” em seu art. 21 diz que:  

A educação escolar compõe-se de: 

I - Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio. 

II – Educação superior. 

Ainda segundo a LDB em seu art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I – Creches ou entidades equivalentes, para criança de até três anos de idade; 

II – Pré – escolas, para crianças de quatro a cinco anos de idade. 

Pode-se dizer que a educação infantil ganha um novo olhar, sendo vista como 

prioridade no sistema ensino brasileira como complementa a lei em seu art, 29. “A 

educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, em seus aspectos físicos, 

psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade”.  

Por essa razão a importância de se trabalhar de forma lúdica nesta primeira 

etapa da educação básica, pois nesta fase a criança aprende por meio de contatos 
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com objetos e com o próprio meio, por isso as instituições de ensino tanto creche 

como pré-escola devem contemplar espaço para as atividades lúdicas como 

brinquedoteca videoteca entre outros espaços que possibilite a criança desenvolver-

se integralmente de forma lúdica.  

Como assim diz o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 
aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e 
estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e 
confiança, e o acesso, pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da 
realidade social e cultural. Neste processo, a educação poderá auxiliar o 
desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimentos das 
potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na 
perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. 
(BRASIL, 1998 P. 23) 

 

Conforme explicitado no Referencial Curricular Nacional às creches e pré-

escolas é o lugar adequado para a criança brincar de forma orientada para o 

desenvolvimento pleno de suas potencialidades, nesse sentido o educador tem um 

papel importantíssimo, por essa razão a importância de uma boa formação para atuar 

nessa primeira etapa da educação básica, pois o acesso pelas crianças aos 

conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural perpassa por uma boa 

orientação para que a criança tenha uma base sólida no desenvolvimento de sua 

aprendizagem, assim sendo nas séries posteriores o aluno terá mais facilidade de 

aprender, por ter sido bem preparado na educação infantil. 

 

3- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Este estudo iniciou-se por uma minuciosa pesquisa bibliográfica, elaborada a 

partir de materiais já publicado, constituído principalmente de livros, revista, artigos e 

materiais disponíveis na internet. 

Em relação à sua natureza, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, pois, a 

mesma permite trabalhar com os sentimento e falas do envolvidos no estudo. 

Como afirma Minayo (1994, p.21 e 22 ) ao dizer que: 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
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profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não pode ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis.  
 

E por fim, foi realizada uma pesquisa de campo, no qual oferece um maior 

contato com o público-alvo e aproximação com o fenômeno social e educacional 

estudado.  

Para o trabalho da pesquisa de campo, utilizou-se a técnica do formulário, 

aplicado aos professores, pedagogo, direção e secretária de educação do município 

de Santarém Novo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1-CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO KIMIE OHAZE NO 

MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO 

 

A cidade de Santarém Novo está localizada na Mesorregião do Nordeste 

Paraense, na Microrregião Bragantina, à margem direita do rio Maracanã, a 137 km 

de Belém, pela rodovia (Belém- Salinópolis) e PA 234. 

Conforme Mostra a figura 01. 

Figura 1- Mapa do município de Santarém Novo 
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Fonte: SILVA, Jeronimo da Silva e, No ar, água e na terra, 20111 

 

Assim, o município possui uma área territorial de 229.510 km2, e uma altitude 

de 31m, densidade populacional de 26,8/km2, conforme dados do IBGE 2014. Tem 

sua frente banhada por um dos principais acidentes geográficos, o rio Maracanã, que 

nasce no município de Castanhal e desagua no Oceano atlântico. 

Dessa forma, como tantos municípios paraenses, Santarém Novo apresenta uma 

diversidade em seu contexto histórico cultural, marcada das culturas que aqui 

passaram para a formação do município.  

Assim a figura 02 mostra a cidade. 

 

Figura 2 - Vista aérea de Santarém Novo e o rio Maracanã 

                                                           
1  Informação cedida pela historiadora Hildete Marques. Fonte: SILVA, Jeronimo da Silva e, No ar, 

água e na terra, 2011. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Santarém Novo2 

Sobre a trajetória politica da cidade, pode-se dizer que a mesma passou por 

vários períodos de transformações politicas. Assim conforme documentos oficiais 

sobre a criação do município, Santarém Novo existe desde 1868, quando foi elevada 

a categoria de Freguesia através da Lei Provincial nº 584, de 23 de Outubro de 1868, 

pertencendo a vila de Cintra. 

Em seguida, através do Decreto da Lei nº 172, de 12 de agosto de 

1890,conquistou a categoria de vila, que no contexto histórico atual, é a mesma 

denominação de município.  

No entanto, durante as reformas politico- administrativas acontecidas no ano 

de 1906, por intermédio da Lei nº 985, de 26 de outubro, o município de Santarém 

Novo foi extinto. Dessa forma a trajetória politica é interrompida, passando a ser 

dependente de Maracanã, sendo distrito deste por muito tempo. 

                                                           
2  Informação cedida pela historiadora Hildete Marques.   Foto em exposição na prefeitura Municipal de 

Santarém Novo. 
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No ano de 1955, houve a tentativa de reconduzir Santarém Novo a categoria 

de município através da Lei nº 1127. No entanto o dito documento legal foi negado 

pelo Supremo Tribunal Federal por ser considerado inconstitucional. 

Após um longo período pertencendo a comarca de Maracanã, somente no dia 

29 de dezembro de 1961, através da Lei nº 2.460, assinado pelo então governador do 

estado Aurélio do Carmo, Santarém Novo conquista o titulo de município deixando de 

pertencer como distrito da comarca de Maracanã. 

 

3.2- PUBLICO ALVO 

 

Figura 3 -  Foto da Unidade Kimie Ohaze 

 

   Fonte: Das pesquisadoras 

 

A Pesquisa foi realizada na Unidade Municipal de Educação Infantil  localizada 

na rodovia Pa 438, S/N, bairro da Liberdade, na cidade de Santarém Novo Pá, com o 

Inep: 15160777 e CNPJ: 19.906.963/0001-87, e tem como entidade mantenedora a 

secretaria Municipal de educação do referido município. 
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A referida instituição tem seu funcionamento autorizado pelo Conselho 

Estadual de Educação através da Resolução nº 025 de 20 de janeiro de 2014 e 

Parecer nº 05/2014- CEE/PA. 

A Unidade de Ensino Infantil Kimie Ohaze, foi inaugurada no dia 14 de março 

de 2014 ( sede própria) como parte da programação de aniversário de emancipação 

política de Santarém Novo, data em que comemora-se o aniversário do município. A 

construção da Unidade de Ensino Infantil é ação do Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 

Educação Infantil ( Pro infância), instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, 

e é parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério 

da Educação. Seu principal objetivo é prestar assistência financeira ao Distrito Federal 

e aos municípios visando garantir o acesso de crianças a creches e escolas de 

educação infantil da rede pública. 

O quadro funcional da escola é composto por 33 funcionários, destes 13 são 

professoras, 01 enfermeira, 01 assistente social, 01 auxiliar de secretária, 03 

vigilantes, 06 auxiliar de serviços gerais, 04 merendeiras, 02 coordenadoras 

pedagógicas, 01 secretária e 01 diretor. São matriculadas 156 crianças, subdivididas 

em 10 turmas, sendo 05 de creche (maternal I e II) de 0 a 03 anos, e 05 de Pré-Escola 

(Pré - I e II). de 04 a 05 anos e 11 meses.  

De acordo com o PPP, a unidade de ensino tem como missão proporcionar 

às crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, um real processo de apropriação do 

cuidar e educar, valorizando os saberes e valores de uma comunidade constituída por 

agricultores, pescadores artesanais, horticultores, coletores de caranguejos, 

autônomos e funcionários públicos, com uma ampla diversidade sócio - cultural.  Por 

conseguinte, a proposta pedagógica da unidade tem como objetivo principal através 

das interações e brincadeiras o desenvolvimento integral das crianças em seus 

aspectos cognitivo, motor, afetivo, social e sensorial, sendo assegurado a ela o direito 

a proteção, saúde, liberdade, confiança, respeito, dignidade, brincadeira, convivência 

e a interação com as outras crianças. 

A Unidade de Ensino possui a seguinte estrutura física:  01 sala de espera, 

01 secretaria, 01 diretoria, 01 sala de professores, 01 almoxarifado, 08 salas de aula 

com solário (sendo que 04 são de maternal com banheiros conjugados e 04 são de 
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pré-escola sem banheiros), 01 brinquedoteca, 01 laboratório de informática, 01 

cozinha, 01 lavanderia, 05 depósitos (merenda e material de limpeza e uso geral), 01 

pátio coberto, 06 banheiros (04 para funcionários e 02 para alunos) 01 playground, 

estacionamento e jardim. 

A escola oferece espaços amplos e adequados à faixa etária de idade das 

crianças, possibilitando a realização de brincadeiras e atividades escolares entre 

professores e alunos, fortalecendo com essa prática, a inclusão, integração e o 

respeito a diversidade cultural. O apoio pedagógico é constante e fundamentado nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil. Conta com o apoio dos pais 

nas atividades pedagógicos propostas e estes, participam com muito interesse, 

demonstrando confiança no trabalho desenvolvido pela escola. 

Dessa forma, a unidade de ensino Kimie Ohaze acredita que partindo do 

principio de educar para a cidadania, considerando o aluno como o centro do processo 

educativo e através de interações e brincadeiras proporciona seu desenvolvimento 

integral. 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS DA PESQUISA 
 

Neste capitulo serão relatadas as informações obtidas através da aplicação 

dos questionários com as educadoras e coordenação pedagógica da Unidade de 

Ensino “KIMIE HOAZE”, assim como  a Secretária de educação e diretora de ensino 

do Município onde está situada a creche. No decorrer da pesquisa foram obtidas 

informações significativas sobre o entendimento dos mesmos a respeito do lúdico 

enquanto metodologia de ensino infantil e formação de professores. 

As cinco professoras que responderam os questionários de pesquisa são do 

sexo feminino, com idade compreendida entre os 25 e 33 anos. O período de atuação 

dos mesmos como profissionais de educação varia entre, 01 a 03 anos. Os docentes 

da Unidade de Ensino têm formação diferenciada, a professora 1 possui a formação 

em magistério, as professoras 2 e 3 possuem formação no ensino médio, as 

professoras 4 e 5 possuem formação em nível superior, licenciatura em pedagogia.  

Quando questionadas se já haviam participado de formação específica 

continuada, todas as educadoras foram unânimes em responder que nunca haviam 

participado de nenhuma formação complementar ou específica. 

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica precisa de 

professores com qualificação específica para atuar com esta etapa de ensino, a Lei 

de Diretrizes e Base 9394/93 em seu art. 62 diz que:  

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 nos cincos primeiros anos do 
ensino fundamental, oferecida em nível médio de na modalidade normal. 
(BRASIL, 1996)  
 

Percebe-se contraditória a realidade dos profissionais docentes da escola 

objeto desta pesquisa com que diz a LDB, com relação a formação dos professores, 

ou seja, menos de 50% dos entrevistados possui formação superior e todos dizem 

nunca ter participado de nenhuma formação específica para atuar na educação 

infantil. No que diz respeito à formação continuada, os entrevistados não consideram 

como formação as reuniões e atividades ou jornadas pedagógicas ofertadas pela 

Secretaria de Educação do Município. 
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Com relação à utilização do lúdico em suas aulas, as cinco educadoras 

apresentaram um entendimento similar e discorreram sobre o assunto citando: 

Quando a criança brinca, ela aprende a interagir com os outros além de desenvolver 

a criatividade, imaginação, habilidades, além de aspecto cognitivo social e afetivo, 

pois que ensinar através do brincar é facilitar a aprendizagem da criança de forma 

prazerosa, tornando mais eficaz o seu desenvolvimento. Citaram também que o lúdico 

é uma ferramenta essencial na prática docente. Se o brincar está associado à infância, 

é porque a brincadeira é uma atividade típica da criança em formação 

(PROFESSORAS, 1,2,3,4,5). 

Diante da fala das professoras percebe-se que as mesmas fazem uso da 

ludicidade não só como atividade de distração, mas para elas o lúdico é uma 

ferramenta pedagógica que vai proporcionar aos educandos o desenvolvimento de 

inúmeras aprendizagens. Desta forma entende-se que as professoras têm 

entendimento sobre o assunto e as utilizam em suas praticas pedagógicas, 

confirmando o que Maluf (2009, p. 21) afirma: 

Quando brincamos exercitamos nossas potencialidades provocamos o 
funcionamento do pensamento, adquirimos conhecimentos sem estresse ou 
medo, desenvolvemos a sociabilidade, cultivamos a sensibilidade, nos 
desenvolvemos intelectualmente, socialmente e emocionalmente. 

É muito importante que os professores principalmente de educação Infantil 

tenham conhecimento sobre o real significado da importância das atividades lúdicas 

em sala de aula. Fazendo com que não sejam apenas brincadeiras mas atividades 

que venham proporcionar diversão prazer criando um ambiente de aprendizagem. 

Inúmeros são os recursos que podem ser trabalhados dentro de uma ação pedagógica 

como por exemplo; a música, danças, pintura, jogos entre outros.   

Com relação a pergunta: Você concorda que através da ludicidade ocorre o 

desenvolvimento e aprendizagem infantil? As mesmas responderam que sim e 

fizeram o seguinte comentário.  

A brincadeira é uma ocupação agradável, ela ajuda no desenvolvimento, 

promovendo processo de socialização e de novas descobertas, é fundamental no 

desenvolvimento infantil, o brincar deve ser incorporado à educação como algo que 

pode desencadear um processo permanente de educar, pois o lúdico é muito 

importante como recurso pedagógico. Através de jogos a criança aprende a respeitar 
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os outros esperar sua vez, não falar de boca cheia e não jogar lixo no chão. Pois 

permitir que a criança brinque é uma forma de respeitá-la deixando que ela possa 

construir conhecimentos que serão favoráveis ao seu convívio em sociedade, com 

regras, respeito valores éticos e morais (PROFESSORAS, 1,2,3,4,5). 

Analisando a resposta das professoras a respeito da pergunta, pode-se 

perceber que todas concordam que através da ludicidade ocorre o desenvolvimento e 

aprendizagem infantil, como as mesmas citam que o brincar deve ser incorporado à 

educação como algo que pode desencadear um processo permanente de 

aprendizagem. Assim pode-se dizer apoiados em Friedmann (2012, p. 23) que: 

As atividades lúdicas infantis – brincadeiras, produções plásticas, expressões 
corporais – caracterizam as diversas culturas com seus saberes, suas 
crenças seus conteúdos e valores, e levam a marca, a influência de todo um 
entorno familiar, social, midiático e mercadológico. Essas representações e 
seus simbolismos têm vida própria e “dizem” da criança, do seu ser, das suas 
emoções, das suas crenças e da sua realidade.  

Portanto, o brincar na infância é a melhor maneira que a criança tem de 

desenvolver sua inteligência e criatividade.  

Sobre a pergunta: Você acredita que através das brincadeiras a criança 

constrói aprendizado significativo?  As cinco professoras apresentaram resposta 

semelhante, e discorreram sobre o assunto descrevendo desta forma: 

Sim, pois através de algumas brincadeiras as crianças aprendem muitas 

coisas, como falar com os colegas, professores, como se comportar na roda de 

conversa. A criança sente mais prazer em fazer o que gosta e as brincadeiras são 

interessantes, pois proporciona alegria e diversão, e o professor precisa utilizá-la 

como uma forma de realizar seus objetivos com direcionamento (PROFESSORAS, 

1,2,3,4,5). 

Através do brincar a criança aprende a interagir com o meio social, que é muito 

importante em seu desenvolvimento.  Pois a criança quando brinca entra no mundo 

imaginário o faz-de-conta cria o seu próprio mundo. Através da brincadeira a criança 

aprende a conhecer-se a si própria, os outros e o mundo ao seu redor. A brincadeira 

é fundamental para o desenvolvimento infantil, na medida em que a criança pode 

transformar e produzir novos significados. 
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Analisando as respostas das docentes percebe-se, que as educadoras 

enfatizam o brincar como algo que realmente vem ajudar a criança a desenvolver 

diversas aprendizagens que o lúdico possibilita na criança, o estimula das 

potencialidades e proporciona o desenvolvimento físico motor e emocional.   

Perguntou-se também para as professoras se elas têm expectativas na 

utilização do lúdico como recurso pedagógico? Todas as cinco professoras 

pesquisadas disseram ter expectativas e discorreram o seguinte comentário:  

A criança se descobre, conhece brincando; aprende a ler e escrever e 

descobre essas atividades durante as brincadeiras. Através do lúdico a criança 

aprende ainda mais. Pois é importante para o aprendizado para a socialização onde 

ela obtém grandes avanços, a criança aprende a ler a escrever (PROFESSORAS, 

1,2,3,4,5). 

De acordo com a resposta das professoras, percebe-se que elas têm 

expectativas e acreditam que o lúdico é uma ferramenta pedagógica de grande 

importância para o aprendizado das crianças. Porém, percebe-se que suas respostas 

não fazem referência direta a essas expectativas do lúdico como recurso pedagógico 

desviando a questão para outras expectativas.  

Perguntou-se para as professoras se na proposta curricular da Unidade de 

Ensino Infantil Kimie Ohaze é incluído espaço física para que sejam desenvolvidas 

atividades lúdicas com as crianças? As cinco professoras entrevistadas responderam 

sim, que é incluído espaço para serem desenvolvidas atividades lúdicas e relataram 

da seguinte maneira:  

O espaço oferece segurança, para que o professor possa trabalhar e 

desenvolver seu trabalho com as crianças. Pois temos brinquedoteca onde há vários 

tipos de jogos, livros e outras coisas onde a criança desenvolve as atividades lúdicas. 

A escola faz seu planejamento de acordo com as diretrizes curriculares Nacionais da 

Educação Infantil, inserido o lúdico como uma ferramenta essencial na educação das 

crianças, e nos projetos é inserida sugestões de atividades lúdicas como um suporte 

para os professores. A escola inclui no seu planejamento a utilização dos espaços, 

para assim desenvolver atividades que venham ajudar na aprendizagem e no 

desenvolvimento infantil (PROFESSORAS, 1,2,3,4,5). 
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De acordo com as respostas dadas pelas professoras, percebe-se que a 

Unidade de ensino tem em sua proposta curricular o lúdico como proposta pedagógica 

e que os professores fazem uso, construindo seu planejamento de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil,  e mais citam a brinquedoteca 

como um espaço que a Unidade oferece para que os alunos possam expressar suas 

criatividades. Como cita Alves e Sommerhalder (2011, p. 71). 

 A brinquedoteca é um ambiente que possui um conjunto organizado de 
brinquedos com a finalidade de colocá-los ao alcance de maior número de 
crianças a fim de propiciar atividades lúdicas. Entende-se que a criança tem 
a oportunidade de acesso a uma grande variedade de brinquedos, além da 
possibilidade de possuir um local para brincar. 

De acordo com as autoras, a brinquedoteca é um ambiente organizado com 

um conjunto de brinquedos variados e ao alcance das crianças, para que elas possam 

manipulá-los e assim praticarem atividades lúdicas e interagirem uns  com os outros.  

Perguntou-se também para as professoras, se elas sentem necessidade de 

formação específica continuada e especializada para a educação infantil, com o uso 

da metodologia do lúdico?   

Das professoras pesquisadas três responderam: Sim. Quanto mais 

enriquecem seus conhecimentos, mais tem a oferecer aos seus alunos, e mais, ao 

aprimorar seus conhecimentos, estarão contribuindo para as práticas que favorecem 

o desenvolvimento dos alunos, e contribui para a formação do professor provocando 

mudança em suas praticas pedagógicas (PROFESSORAS, 1,4,5). 

Acreditam que quanto mais o professor se aprimora, mais facilidade ele terá 

de desenvolver sua prática e assim alcançar resultados positivos com as crianças da 

educação infantil. Ao discorrerem sobre o assunto as professoras demostraram 

interesse em continuar buscando mais conhecimentos através de formação 

continuada, para trabalhar com a educação infantil, as mesmas afirmam que, quando 

o professor  busca mais conhecimento, maior será a chance de desenvolver um 

trabalho de qualidade, contribuindo para melhorar a sua prática pedagógica. 

Duas professoras responderam parcialmente, e fizeram o seguinte 

comentário: Que já trabalham em suas aulas com brincadeiras e atividades que 

desenvolvem o aprendizado na criança, pois o professor sabe como trabalhar o lúdico 

em suas aulas (PROFESSORAS, 2,3). 
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Ao analisar a resposta de duas professoras, observa-se que elas não sentem 

necessidade de formação continuada, que já sabem trabalhar de forma lúdica, 

desenvolvendo uma aprendizagem significativa na criança de educação infantil. 

Porém é importante ressaltar que a formação continuada é uma parte que constitui o 

processo de desenvolvimento profissional do professor.  

Como assim relata Almeida e Soares (2012. p. 126). 

A formação continuada é parte constitutiva do processo de desenvolvimento 
profissional docente, pois o trabalho do professor exige que ele esteja 
constantemente se atualizando em relação aos conhecimentos produzidos 
pela sociedade. È importante lembrar que os conhecimentos não são eternos 
e imutáveis, mas, ao contrário , sofrem constantes transformações que 
ocorrem, á medida que também se transformam, histórica e socialmente, as 
condições materiais da nossa existência.  

Portanto a formação continuada é uma exigência para todos os profissionais 

da educação, para manterem-se atualizados, e também por ser exigência especifica 

do trabalho do professor para garantir a efetivação do processo ensino aprendizagem.  

Também se pediu para as educadoras da Unidade, fazerem um breve 

comentário sobre sua vida profissional. As mesmas fizeram os seguintes relatos: 

Desde quando comecei o meu trabalho como professora, senti um pouco de 

dificuldade. Mas hoje a vida me ensinou a superar, principalmente o amor a profissão 

que escolhi. Professora. Trabalhar com o público infantil é se dedicar, ter afeto, ter 

amor principalmente em cada olhar de todo o dia. Um sorriso de uma criança supera 

muita coisa. (Professor 1) 

Na minha vida profissional, apesar de ter pouco tempo de experiência, aprendi 

muito com cada criança, foi um ano que ganhei muita experiência, saber lidar com 

cada criança não é fácil, mais soube conquistar cada uma. Conquistei a confiança dos 

pais, onde para mim foi um privilégio pelo fato de ser inexperiente, venci cada 

obstáculo e conclui o ano letivo com muito sucesso. (Professor 2) 

Eu trabalho há três anos com a educação infantil, no começo eu não gostava 

muito, fui-me acostumando e agora eu adoro trabalhar com crianças. 

Às vezes é muito trabalhoso, mas se torna prazeroso quando vejo as crianças 

felizes. Eu adoro meu trabalho e aprendi muito e continuo apreendendo, quando um 
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pai chega e diz um muito obrigado eu ganho o dia, porque não há nada melhor do que 

ouvir um obrigado de um pai de aluno. (Professor 3) 

Iniciei minha vida profissional trabalhando na biblioteca Municipal em 2011 

entrei na faculdade, para cursar pedagogia e logo veio à proposta para trabalhar como 

professora, onde em 2012 trabalhei com uma turma do maternal, crianças de três 

anos. Em 2013, continuei na turma do maternal II, em 2014 continuo trabalhando em 

turma de maternal I, II, com crianças  de dois e três anos. (Professor 4) 

Atuo na área da educação há três anos, e desde então sempre na área da 

Educação Infantil. Identifico-me muito em trabalhar com crianças independentes da 

faixa etária mesmo não tendo tanta experiência. Acredito que faço um bom trabalho, 

pois, procuro sempre fazer o meu melhor para ajudar no ensino e aprendizagem das 

crianças. Pois, hoje o professor precisa inovar nas suas aulas, para desenvolver um 

trabalho com resultados positivos com as crianças da Educação Infantil.  (Professor 

5) 

Observa-se na fala das educadoras certo nível de satisfação com relação ao 

trabalho que desenvolvem com as crianças de educação infantil, porém não ficou 

óbvio nas respostas das educadoras o interesse em participar de formação continuada 

para aperfeiçoarem suas práticas pedagógicas. 

 Perguntou-se para orientadora pedagógica se a mesma observa a utilização 

do lúdico pelos  professores da Unidade de Ensino Infantil Kimie Ohaze? 

 A mesma respondeu que não só observa como também estimula os 

professores a oferecerem as crianças propostas lúdicas que proporcionem o 

aprimoramento de suas possibilidades de ação motora. O prazer muitas vezes 

manifestado nas realizações das atividades, não deve estar vinculado ao que o aluno 

possa conseguir executar, nem mesmo aos prêmios que possa receber por isso o 

prazer estar no ato da brincadeira e não no resultado de uma ação, é desta forma que 

oferecemos as crianças atividades adequadas a sua compreensão, interesse e 

expectativas, e que ao mesmo tempo proporcione prazer no momento em que estão 

vivenciando.  
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Portanto, é desta forma que é trabalhado o lúdico nesta instituição, para 

acionar a memoria, a capacidade de se expressar em diferentes linguagens, e 

promover sensações de prazer e de emoções.  

De acordo com a resposta da orientadora pedagógica pode-se perceber que 

os professores são estimulados a desenvolverem em suas práticas pedagógicas a 

utilização do lúdico, pois é importante quando os professores recebem incentivos no 

desenvolvimento de suas atividades.  

 Você acha que a utilização do lúdico como ferramenta pedagógica contribui 

no desenvolvimento e no ensino aprendizagem das crianças da Unidade de Ensino  

Kimie Ohaze? 

 A orientadora pedagógica respondeu que: Com certeza, o lúdico é uma das 

atividades educativas com maior característica humana. Ele nos educa para sermos 

mais humanos e que no futuro estes aprendizados possam contemplar elementos que 

requisitam a lealdade, honestidade. São saberes que vão auxiliar na identificação 

própria promovendo a percepção de si mesmo, desenvolvendo seu auto-conceito. 

Para a orientadora pedagógica o lúdico é uma ferramenta que envolve um 

desenvolvimento integral do ser humano, pois através do lúdico a criança adquire 

hábitos de convivência com o outro e aprende valores para conviver em sociedade. 

Na entrevista feita com o diretor da Unidade de Ensino Infantil, foi perguntado 

se o lúdico tem papel primordial no desenvolvimento do ensino aprendizagem das 

crianças. 

O mesmo deu a seguinte resposta: 

Sim, na educação infantil o processo de ensino e aprendizagem se efetiva por 

meio de interações e brincadeiras, sendo esse é o eixo central de todo o processo 

pedagógico. É através da ludicidade que a criança se desenvolve e aprende 

brincando. 

Perguntou-se, se na proposta pedagógica da unidade, o lúdico é incluído 

como ferramenta principal que vem contribuir na metodologia dos professores. 

Obtemos a seguinte resposta: 
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Sim, toda ação pedagógica contempla a ludicidade em sua metodologia, o 

professor estabelece sua meta, e almeja alcançar por meio de brincadeiras e jogos 

educativos. 

A unidade considera a criança como centro do planejamento pedagógico e 

como sujeito de direito, onde através das interações práticas escolares cotidianas, 

constrói sua identidade pessoal por meio de brincadeiras, faz-de-conta, fantasias, 

contação de história etc. 

Mediante as respostas do diretor, percebe-se que a creche possui em sua 

grade curricular proposta que prioriza o desenvolvimento de atividades lúdicas nas 

atividades pedagógicas, pois o mesmo acredita que por meio de jogos e brincadeiras 

a criança constrói sua identidade social e cultural. 

Observa-se na ideia do diretor o que já foi visto na revisão bibliográfica desta 

pesquisa que o lúdico possibilita o estímulo das potencialidades das crianças, 

proporcionando o desenvolvimento físico, motor, emocional, social e cognitivo, como 

afirma Maluf (2009, p. 21) “toda criança que brinca vive uma infância feliz. Além de 

tornar-se um adulto muito mais equilibrado fisicamente, conseguirá superar com mais 

facilidade problemas que podem surgir no seu dia-a-dia.” Assim não devemos privar 

dos nossos alunos o direito de brincar. 
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5- CONSIDERAÇOES FINAIS 
 

No decorrer deste estudo procuramos nos remeter para a importância do 

lúdico como metodologia de ensino prazerosa para o desenvolvimento da educação 

integral da criança, sabendo que o lúdico pode ser uma ferramenta que poderá ser 

utilizado nas diversas atividades, já que é um meio de aprender e ensinar, 

despertando na criança o prazer e alegria no ato de aprender. Pois o lúdico aplicado 

à prática pedagógica, contribui não apenas para a aprendizagem da criança, como 

possibilita ao professor dinamizar suas aulas, torná-las mais alegres e divertidas, 

motivadoras e acolhedoras, abrindo um leque de possibilidades para que a criança 

aprenda de forma prazerosa e sinta “apetite” pelo aprendizado.  

Constatou-se neste estudo que os professores da Unidade de Ensino Infantil 

Kimie Ohaze dizem que aplicam atividades lúdicas nas suas práticas pedagógica de 

forma habitual e que a escola dispõe de brinquedos. Porém não se trata do brincar 

por brincar é importante a percepção de toda dimensão histórica-social da ludicidade 

enquanto construção de conhecimento, pois acredita-se que a ludicidade em sala de 

aula favorece um aprendizado significativo para criança e ajuda a formar indivíduos  

autônomos em suas potencialidade.  

Para tal, torna-se extremamente necessário que o educador saiba direcionar 

e ter objetivos claros sobre os jogos e brincadeiras em sala de aula, para que o brincar 

não seja para “matar” tempo, mas que tenha fins pedagógicos e práticas de 

aprendizagem significativas. No entanto, a ludicidade só terá importância no 

aprendizado infantil se o professor estiver capacitado teoricamente para atender as 

crianças em suas necessidades. 

Nessa perspectiva, para se efetivar na prática a ludicidade, torna-se 

necessário que a instituição ofereça espaços físicos, dispondo de ambientes com 

estrutura como: parquinho, gramado, brinquedos, área livre e principalmente a 

brinquedoteca por ser um local que possibilita a realização das atividades lúdicas. 

Sendo assim, é importante pensarmos a formação do professor como 

processo transformador, pois é através da formação continuada que o educador irá 

adquirir competências para trabalhar com segurança em sua prática, e desse modo 

estará contribuindo com a formação da criança. Porém, o que constatamos na 

realidade da Unidade de Ensino Infantil são professores trabalhando na área apenas 
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com formação no ensino médio ou estudando o curso superior, uma minoria com o 

curso superior completo, contraditório do que diz a Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional “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”. Bem importante também a formação continuada 

de forma a capacitar os docentes para a realização de um ensino adequado às idades 

e necessidades das crianças nas diversas fases do aprendizado. 

.Contudo, é necessário que as políticas públicas estejam realmente 

comprometidas com a educação contratando profissionais com curso superior 

completo para aturem na educação infantil. Concluímos este estudo considerando que 

a educação não é um “faz de conta”. Por isso, é necessário que se cumpra o que diz 

as leis para que a educação alcance o ápice da qualidade que nossas crianças 

merecem. 
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APÊNDICES 
 

 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

 

(O presente questionário destina-se a uma pesquisa para elaboração de um Trabalho 

de Conclusão de Curso em Pedagogia). O questionário é anônimo. 

(Desde já, os autores da pesquisa, agradecem a sua colaboração) 

 

PERFIL DOS PROFESSORES 

 

IDADE: _____________anos 
 

SEXO: Masculino  Feminino  

 
É professor (a) há quanto tempo?:____________anos. 
 
FORMAÇÃO: 
 

Ensino médio   

   

Magistério   

   

Bacharelato   

   

Licenciatura   

   

Mestrado   

   

Doutorado   

 

 

Já participou em algumas formações específicas/continuada? 

Elenque, por favor. 

 

 
1- Você utiliza o lúdico em suas aulas? 
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(    ) SIM               (   ) NÃO      (     )  PARCIALMENTE 

Comente: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Você concorda que através da ludicidade  ocorre o desenvolvimento e 

aprendizagem infantil.  

(     ) SIM            (      ) NÃO          (      ) PARCIALMENTE 

Comente: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Você acredita que através das brincadeiras a criança constrói aprendizado 

significativo? 

(    ) SIM            (      ) NÃO          (      ) PARCIALMENTE 

Comente: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Você tem expectativas na utilização do lúdico como recurso pedagógico? 

(   ) SIM            (      ) NÃO          (      ) PARCIALMENTE 

Comente: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5- Na proposta curricular da escola é incluído espaço para que sejam desenvolvidas 

as atividades lúdicas com as crianças.  

(   ) SIM            (      ) NÃO          (      ) PARCIALMENTE 

Comente: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Você sente necessidade de formação específica, continuada e especializada para 

a educação infantil com o uso de metodologias do lúdico? 

(   ) SIM            (      ) NÃO          (      ) PARCIALMENTE 

Comente: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7- Faça um breve comentário sobre sua vida profissional. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENTREVISTA COM A ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA UNIDADE DE ENSINO 

KIMIE OHASE. 

 

1- Você observa a utilização do lúdico pelo professores da Unidade de Ensino Kimie 

Ohase? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Você acha que a utilização do lúdico como ferrementa metodológica contrubuiu no 

desenvolvimento e no ensino aprendizagem das crianças da Unidade de Ensino Kimie 

Ohase? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTREVISTA COM O DIRETOR DA UNIDADE DE ENSINO KIMIE OHASE. 

 

1- Na Unidade de Ensino Kimie Ohase o lúdico tem papel primordial no 

desenvolvimento do ensino aprendizagem das cianças? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2- Na proposta pedagógica da Unidade, o lúdico é incluído como ferramenta principal 

que vem contribuir na metodologia dos professores? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENTREVISTA COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE   

SANTAREM NOVO/PA 

1- Você considera importante que o profissional para atuar na educação infantil tenha 

uma formação mínima exigida por lei? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Para você, em que nível de ensino deve acontecer a formação inicial do profissional 

que irá atuar na educação infantil? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Qual é o nível de formação que o professor deve ter para atuar na educação 

Infantil? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Faça um  breve relato sobre a sua formação  profissional? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


