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Resumo 

 
 

          O presente trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão 

sobre como a utilização do lúdico pode prevenir as dificuldades de 

aprendizagem, como se dá  a construção desse conhecimento, de 

forma que as aprendizagens sejam significativas e prazerosas, bem 

como o que se faz necessário – recursos físicos, humanos e 

materiais – para que este trabalho seja desenvolvido de maneira 

eficaz. 
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Metodologia 
 
 
          No intuito de alcançar os objetivos propostos, foi utilizada 

bibliografia de autores que tratam do assunto em questão, o lúdico, 

bem como o R.C.N.E.I., do Ministério da Educação e artigos de 

revistas. 

 

          Ainda foram feitas entrevistas com o grupo de professores que 

atua com o segundo período da Educação Infantil, com o gestor, 

pais e alunos de uma turma do mesmo período, da Escola Classe 11 

de Planaltina-DF  e posterior confecção de relatórios utilizando os 

dados obtidos. 

 

          Tais questionários objetivavam saber que importância pais, 

professores e gestores dão a este aspecto fundamental na vida da 

criança. 
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Introdução 

 

          Ao desenvolver este trabalho monográfico, o tema escolhido foi o lúdico 

na  Educação Infantil por trabalhar com esta modalidade de ensino e achar de 

fundamental importância inserir cotidianamente atividades que favoreçam a 

percepção, imaginação, criatividade, que além de prazerosas, servem como 

facilitadoras no processo de aprendizagem, daquilo que é objetivo que 

aprendam nesta etapa de suas vidas, segundo o Referencial Curricular 

Nacional Para a Educação Infantil. Por este motivo, foram enfocadas  as 

atividades lúdicas e suas contribuições na aprendizagem significativa, na 

prevenção do aparecimento das dificuldades de aprendizagem ou ao menos 

como um meio para amenizá-las. 

 

          Em seu decorrer, algumas questões serão levantadas, como por 

exemplo, como tornar as aulas do segundo período da Educação Infantil 

atraentes às crianças, proporcionando-lhes uma educação que vai além das 

quatro paredes da sala de aula, como interdisciplinar o lúdico com as demais 

áreas do conhecimento, que atividades podem ser utilizadas e no que 

contribuirão na formação de futuros cidadãos, conscientes de seu papel na 

sociedade e a utilização das atividades lúdicas como facilitadoras no processo 

de inclusão das crianças portadoras de necessidades especiais. 

 

          As atividades lúdicas, seja na vida da criança ou do adulto, são de tal 

importância, que há muito vêm despertando o interesse de estudiosos. Sabe-se 

que desde os tempos antigos fazem-se estudos e pesquisas sobre jogos, mas 

só no século XIX é que receberam preocupação científica. Em várias partes do 

mundo, inclusive no Brasil, são realizados estudos com o intuito de comprovar 

que através de tais atividades é possível desenvolver competências, 

estabelecer relações sociais, proporcionar um crescimento saudável às 

crianças, pois serão motivadas por  processos lúdicos. 

          Nos moldes tradicionais de educação, as brincadeiras e os jogos não 

eram vistos sob a ótica pedagógica; os momentos de brincar e aprender eram 



 

distintos e houve inclusive um tempo em que se pensava que a criança da 

Educação Infantil ia para a escola somente para brincar. Infelizmente, esta 

idéia ainda não foi totalmente erradicada, mas vem sendo desmistificada, pois 

o lúdico passou a ser visto não como um fim em si próprio, mas como um 

caminho que proporciona um melhor desenvolvimento das potencialidades 

infantis e um crescimento saudável, pois contribui para a estruturação física, 

mental e social do indivíduo. 

 

          Infelizmente, o que se presencia em muitos casos, é um ensino onde as 

crianças são levadas a decorar aquilo que o professor considera imprescindível 

que seu aluno saiba, sem levar em conta seus anseios, impedindo-o de exercer 

seu espírito criativo, compreendendo e interagindo melhor com o mundo que o 

cerca. 

 

          Diante do que foi exposto até então, este trabalho tem como objetivo 

maior ampliar o conhecimento das características e funcionamento das 

relações entre atividades lúdicas e aprendizagem na Educação Infantil, bem 

como as dificuldades encontradas em sua aplicação, ressaltando a sua 

importância e propondo meios para sua viabilização e como objetivos 

específicos, propor atividades que o professor de Educação Infantil possa 

desenvolver com suas crianças; analisar a prática educativa no que se refere 

ao lúdico na Educação Infantil; permitir ao professor fazer uma avaliação do 

lúdico na sala de aula e o aplique com segurança, reconhecendo a importância 

no desenvolvimento infantil e estabelecendo uma relação entre o brincar e o 

aprender; contribuir para que as crianças tenham mais alegria, prazer e 

criatividade na aquisição da aprendizagem e/ou superação de alguma 

dificuldade; oportunizar que o professor tenha acesso ao conhecimento e 

informação no que se refere ao lúdico; demonstrar que tanto jogos tradicionais 

como os mais modernos podem ser utilizados para se alcançar os objetivos 

propostos; reconhecer a importância do lúdico nas ações psicopedagógicas 

 
 
 



 

                                              Capítulo I 
 

R.C.N.E.I. e o lúdico 
 
 

          A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 9394/96), a L.D.B., 

em seu artigo 29, estabeleceu que: 

 

“A Educação Infantil, primeira etapa da 

educação básica tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança (...) em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e 

da comunidade”. 

 

          A partir da elaboração da lei houve uma maior oferta da Educação 

Infantil por parte do poder público, bem como a preocupação em oferecer uma 

Educação Infantil de qualidade. Prova disso, foi a elaboração do R.C.N.E.I., 

pelo Governo Federal, em 1998. 

          O R.C.N.E.I. é um documento elaborado pelo MEC, com o objetivo de : 

 

                               “apontar metas de qualidade que 

contribuampara que as crianças tenham um 

desenvolvimento integral de suas 

identidades, capazes de crescerem como 

cidadãos cujos direitos à infância são 

reconhecidos. Visa, também, contribuir para 

que possa realizar, nas instituições, o 

objetivo socializador dessa etapa 

educacional, em ambientes que propiciem o 

acesso e a ampliação, pelas crianças, dos 

conhecimentos da realidade social e 

cultural”. Souza, Paulo Renato. 1.998. vol.1 



 

 

          No intuito de alcançar tais objetivos, este documento determina dois 

eixos de trabalho, que são Formação Pessoal e Social (cujo objetivo principal é 

a construção de sua identidade e autonomia) e Conhecimento de Mundo (o 

trabalho pretende contribuir para a construção de diferentes linguagens pela 

criança: Movimento, Música, Artes visuais, Linguagem oral e escrita, Natureza 

e sociedade e Matemática, que se bem trabalhados, contribuirão de forma 

muito rica para se evitar o aparecimento de problemas de aprendizagem ou 

mesmo a superação de algum que por ventura já exista. A utilização do lúdico 

nesta etapa contribuirá para que as crianças alcancem tais objetivos. 

 

          Segundo o R.C.N.E.I., 1998, vol.2, pág.21: “A criança é um ser social 

que nasce com capacidades afetivas, emocionais e cognitivas”. 

 

          Portanto, pode-se concluir que a criança começa a construir suas 

aprendizagens antes mesmo de ingressar na escola e cabe ao professor o 

importante papel de identificar os conhecimentos trazidos de casa por elas e 

aproveitá-los na construção de novos conhecimentos, aliando-os com as 

atividades que se fazem presentes no dia-a-dia: brincadeira dentro e fora da 

sala de aula, roda de história, pintura, modelagem entre outras. 

 

          O R.C.N.E.I. 1998 pág.71, vol.1, nos aponta ainda que: 

 

“Os brinquedos (...) são objetos que dão 

suporte ao brincar e podem ser das mais 

diversas origens materiais, formas, texturas, 

tamanho e cor (...) comprados ou fabricados 

pelos professores e pelas próprias crianças 

(...), terem vida curta (...) ou durar várias 

gerações.” 

 



 

          Devido a sua importância, as escolas devem providenciar para que 

sejam materiais de uso cotidiano  e observar critérios como a faixa etária, 

objetivos que se pretende alcançar de acordo com os projetos desenvolvidos 

na escola, se seguem as normas de segurança do INMETRO e normas de 

segurança, como por exemplo, fixar os brinquedos de parque em área gramada 

ou com areia . 

 

          Os brinquedos devem ainda, estar acessíveis às crianças, permitindo 

que sejam utilizados de forma autônoma,  bem visíveis e organizados de forma 

que se identifique os critérios utilizados na ordenação. 

 

          Segundo o RCNEI, 1998, vol.2, pág.22: 

 

“Brincar é uma das atividades fundamentais 

para o desenvolvimento da  identidade e da 

autonomia (...)Nas brincadeiras,  as crianças 

podem desenvolver algumas capacidades 

importantes, tais como a atenção,a imitação, a 

memória, imaginação.” 

 

          Ao brincar, em especial de faz-de-conta, as crianças participam da 

elaboração e negociação de regras de convivência, de sentimentos e emoções, 

individualmente, pois são fatores que dizem respeito ao emocional de cada um, 

o que irá auxiliá-la no desenvolvimento próprio de moral e justiça, na 

construção de sua aprendizagem, tornam-se capazes de socializar, interagir, 

utilizar e experimentar regras e papéis da vida social, além de poder 

transformá-la ao serem autoras de suas próprias histórias, colocando em 

prática suas fantasias e conhecimentos, podendo pensar e solucionar 

problemas sem a intervenção de adultos, de forma independente,enriquecendo 

sua identidade. 

 



 

          É importante propor às crianças jogos e brincadeiras que envolvam o 

reconhecimento do corpo como atividades de rotina, pois tais jogos favorecem 

o movimento corporal desenvolvendo a psicomotricidade, bem como o 

reconhecimento dos sinais vitais e suas alterações como os batimentos 

cardíacos e respiração, sensações de prazer ou desprazer que a atividade 

física pode proporcionar. 

 

          Quanto à interferência do professor nas atividades lúdicas, pode-se dizer 

que além de promovê-las e enriquecê-las, deve observá-las para tirar delas o 

melhor proveito no sentido de auxiliar seus alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo II 

 

                          A utilização de recursos físicos e materiais 

 

          De acordo Antunes, 2003: 31: 

 

“A relação entre os jogos e a aprendizagem 

significativa destaca que a boa escola não é 

necessariamente aquela que possui uma 

quantidade enorme de caríssimos brinquedos 

eletrônicos ou jogos ditos educativos, mas 

que disponha de uma equipe de educadores 

que saibam como utilizar a reflexão que o jogo 

desperta, saibam fazer de simples objetos 

naturais uma oportunidade de descoberta e 

exploração imaginativa”. 

 

          Um problema que é vivenciado na grande maioria das instituições 

públicas de ensino é a falta de recursos financeiros que muitas vezes impede a 

aquisição de materiais, inclusive no que se refere ao lúdico. Mas diante de tal 

dificuldade, o professor não deverá agir passivamente. 

 

          Para que as crianças mantenham contato, tenham a oportunidade de 

vivenciar o mundo da magia e encantamento dos jogos e brincadeiras, ele 

deverá fazer uso de sua criatividade, com o apoio dos gestores da escola e da 

comunidade escolar . Poderão estar organizando bazares, rifas e outros 

eventos, para angariar fundos que serão utilizados na compra de materiais 

diversos, de uso cotidiano como sugere o R.C.N.E.I., vol.1: 69: 

 

“Recursos materiais entendidos como 

mobiliários, espelhos, brinquedos, livros, lápis, 

papéis, tintas, pincéis, tesouras, cola, massa 



 

de modelar, argila, jogos os mais diversos, 

blocos para construções, material de sucata, 

roupas e panos para brincar, etc., devem ter 

presença obrigatória nas instituições de 

Educação Infantil de forma cuidadosamente 

planejada.” 

 

          As crianças também poderão estar trazendo de casa tais materiais. É 

importante não perder de vista a segurança e a qualidade que os mesmos 

apresentam. 

 

          Com tal atitude, além de oportunizar o acesso do aluno ao lúdico, estará 

trabalhando a reciclagem de materiais, ajudando a formar futuros cidadãos, 

conscientes de seu papel na preservação do meio ambiente. 

 

          Outra preocupação que o professor da Educação Infantil deve ter é com 

o espaço físico. De acordo com o R.C.N.E.I., vol. 1: 58: 

 

“A aprendizagem transcende o espaço da 

sala, toma conta da área externa e de outros 

espaços da instituição e fora dela. A pracinha, 

o supermercado, a feira, o circo, o zoológico, 

a biblioteca, a padaria, etc., são mais do que 

locais para um simples passeio, podendo 

enriquecer e potencializar as aprendizagens.” 

 

          Ao utilizar os diversos espaços, desde que adequados e seguros, o 

professor irá enriquecer as atividades propostas, permitindo inclusive a 

participação da família na realização de algumas delas. 

 

“O espaço na instituição de Educação Infantil 

deve propiciar condições para que as crianças 



 

possam usufruí-lo em benefício de seu 

desenvolvimento e aprendizagem. Para tanto, 

é preciso que o espaço seja versátil e 

permeável à sua ação, sujeito às 

modificações propostas pelas crianças e pelos 

professores em função das ações 

desenvolvidas...  Pesquisas indicam que 

ambientes divididos são mais indicados para 

estruturar espaços para crianças pequenas ao 

invés de grandes áreas livres.” R.C.N.E.I., 

vol.1: 69. 

 

          Quanto à  estruturação do espaço, pode-se fazer na própria sala de aula 

“cantinhos”, como o do brinquedo, da leitura, do faz-de-conta, dos jogos e 

outros, ou ainda , utilizar a idéia de salas-ambiente, onde se organiza os 

grupos em sistema de rodízio, com o atendimento de uma professora ou de 

uma professora de referência. 

“ A característica principal do sistema de sala-

ambiente reside na variedade e na natureza 

das atividades... além de proporcionar a 

ampliação dos espaços de trabalho e 

circulação das crianças e desencadear uma 

relação significativa com a professora.” 

Andretta e Francziag.  2003:9. 

 

          Nestas salas serão oferecidas oportunidades de as crianças 

desenvolverem as diversas áreas do conhecimento e terem a liberdade de 

escolher e manusear os materiais, fantasiar, criar, pois são espaços físico-

pedagógicos organizados. 

 



 

          O trabalho nestas salas deve ser desenvolvidos a partir de projetos que 

propiciem a interdisciplinaridade, a construção do conhecimento e a interação 

do indivíduo com o meio. 

 

“ Para pôr em prática um trabalho com a 

metodologia das salas-ambiente, é necessário 

levar em conta as orientações encontradas 

em Gardner ( Inteligências Múltiplas ) e 

Goleman ( Inteligência Emocional).”  Andretta 

e Francziak. 2003: 9 – 10. 

 

          De acordo com as informações fornecidas por estes autores, Aliana 

Andretta e Cátia Francziac sugerem dez salas-ambiente: sala do brinquedo, do 

jogo, do teatro, de Educação ambiental, de leitura, de artes, de 

psicomotricidade, de produção, parquinho e ginásio de esportes. Porém, as 

escolas podem criar quantas salas-ambiente desejar ou necessitar de acordo 

com as possibilidades técnico- pedagógico-administrativas. 

 

          Nestas salas poderão ser desenvolvidas as inteligências estudadas por  

Gardner e Goleman, que são: inteligência lingüística, lógico-matemática, 

espacial, corporal-cinestésica, naturalista , interpessoal, intrapessoal, e 

espiritual, além da pictórica, que é estudada por Celso Antunes, na obra 

Inteligências Múltiplas e seus estímulos. 

 

          As autoras ressaltam ainda, que : 

 

“as atividades realizadas nas salas-ambiente 

podem oportunizar o desenvolvimento de 

habilidades tais como: conhecer os próprios 

sentidos..., ser dotado de empatia..., aprender 

a controlar as próprias emoções..., remediar 

danos emocionais.” 



 

 

          Para a implantação das salas-ambiente, é preciso realizar estudos e 

promover um amplo debate com todos os profissionais da escola, tendo em 

vista que todas as propostas devem ter como foco o aluno, favorecendo sua 

aprendizagem, reconhecendo e respeitando suas necessidades e 

individualidades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo III 

 

A contribuição da música na aprendizagem infantil 

 

 

          Segundo  Dohme, 2003: 107, apud Huizinga, 2000: 209: 

 

“A música é essencialmente um jogo, um 

contrato válido dentro de certos limites 

definidos, que não tem nenhuma finalidade 

útil que não seja dar prazer, relaxamento e 

uma elevação de espírito.” 

 

          Para que os objetivos propostos dentro da prática com brincadeiras e 

músicas sejam alcançados, é preciso que o professor , em especial o de 

Educação Infantil, tenha claro o que pretende alcançar ao escolher 

determinada atividade e ter em mente que o trabalho com a música requer um 

planejamento, com tempo, espaço, significado e regras bem definidas, 

tornando-a um instrumento importante na sua rotina dentro e fora da sala de 

aula, juntamente com suas crianças, promovendo a socialização, desinibição, 

criatividade, descoberta e formação da auto-estima, fazendo adaptações 

quando necessário, utilizando os nomes das crianças nas situações que se 

fizerem pertinentes, participar das brincadeiras com prazer e entusiasmo, 

respeitar os interesses e necessidades das crianças, ser claro e objetivo ao 

explicar a atividade, observar o desenvolvimento das mesmas. 

 

“É  fundamentalmente importante que em 

todos os países as autoridades educacionais 

sejam suficientemente lúcidas para poder 

resgatar uma vez mais a música e colocá-la a 

serviço ativo da educação, ou seja, do 



 

desenvolvimento integral do homem.”  

Dohme, 2003: 108, apud Gainza, 1998:113 

 

          Através da prática das brincadeiras e cantigas de roda, a criança vai 

adquirir noções espaço-temporais, conceitos como dentro/fora, perto/longe, 

dentre tantos outros, interdisciplinando com as demais áreas do conhecimento, 

fortalecendo as relações humanas como amizade, companheirismo, carinho, 

ética, que a acompanharão vida afora, além de poder manifestar sentimentos. 

          Segundo Santos, 2006: 35: 

 

“Atualmente, percebe-se em todo o mundo 

uma preocupação com o resgate do brincar, 

enquanto patrimônio lúdico-cultural da 

humanidade. Ao lado dessa tendência, 

também se percebe uma crescente 

valorização das brincadeiras tradicionais 

como forma de conhecimento dos grupos 

sociais e das diversidades culturais dos 

povos.” 

 

          Apesar do avanço tecnológico dos dias atuais, através do folclore 

algumas brincadeiras e cantigas de roda vêm sendo passadas de geração a 

geração como forma de recreação e também se tornaram um excelente 

recurso pedagógico, facilitando a aprendizagem da criança. 

 

          Para  Dohme, 2003: 59: 

 

“As canções apropriadas para crianças são 

canções simples. Muitas delas 

tradicionalmente cantadas de geração em 

geração. Algumas são canções de outros 

países, cuja origem perdeu-se no tempo e 



 

estão presentes no repertório infantil de 

crianças de muitos países.” 

 

          As cantigas de roda ou ciranda são conhecidas como brincadeiras 

cantadas e o nosso repertório é bastante rico. As crianças dão-se as mãos, 

tornando a atividade prazerosa ao permitir o contato entre os pares e é uma 

rica atividade a ser desenvolvida pelas crianças da Educação Infantil. 

 

“A construção e o uso de instrumentos 

musicais simples poderá ser uma porta 

criativa de entrada para a música, pois as 

crianças podem participar de diversas 

maneiras.” Dohme, 2003: 66 

 

          A construção de uma bandinha de sucata permite a participação ativa 

das crianças, desde o primeiro momento que é juntar os materiais recicláveis 

até o momento do ápice, que seria as apresentações das crianças, que dará 

prazer tanto para quem assiste, como para quem apresenta, além das diversas 

habilidades que serão desenvolvidas no decorrer da atividade: recortar, colar, 

desenvolvimento da afetividade, união, dentre tantas outras. 

 

          Para Gainza, no processo educativo dois aspectos necessários e 

complementares se confundem: de um lado, a noção de desenvolvimento ou 

crescimento e por outro, a noção de alegria e prazer: 

 

“ Educar-se na música é crescer plenamente 

e com alegria. Desenvolver sem dar alegria 

não é suficiente. Dar alegria sem desenvolver, 

tampouco é educar.” Dohme, 2003: 106, apud 

Gainza, 1998: 95 

 



 

          Segundo Amaral, Revista do Professor, 59: 5: “ Uma das maneiras de 

estimular a criatividade através da música é pela reelaboração de movimentos 

de canções folclóricas.” 

 

          Ainda segundo a autora: 

 

“A música contribui para o desenvolvimento 

cognitivo, pois favorece a recepção de 

informações, de modo espontâneo,, e a 

internalização das mesmas de modo fácil e 

significativo. Tendo experiências musicais 

trabalhadas criativamente nos primeiros anos 

de vida, com certeza o adulto se realizará de 

forma mais prazerosa.” 

 

          As atividades com músicas permitem uma variedade de habilidades a 

serem trabalhadas, em especial as psicomotoras, uma vez que envolvem o 

corpo, som ritmo, movimento, além de contribuir para a criança  entender o 

mundo em que vive,poder manifestar seus sentimentos de dor, alegria, tristeza, 

raiva, de forma aceitável pela sociedade, bem como transformar os 

conhecimentos que já possui, originados da imitação de alguém, de uma 

experiência familiar, relatos de colegas e outras. 

 

          Para Amaral, “a música por si só contribui para o desenvolvimento 

criativo... é uma arte que pode atingir de forma integral o ser humano.” 

 

          Quando trabalhada de forma planejada e organizada, a música se torna 

um excelente recurso pedagógico, pois contribui de forma significativa para o 

desenvolvimento cognitivo e emocional da pessoa humana. A criança amplia 

sua forma de expressão e em criar soluções originais para os conflitos 

surgidos, o que contribuirá para que na sua vida adulta, seja mais autônoma na 

resolução de problemas. 



 

Capítulo IV 

 

O papel lúdico da literatura infantil 

 

 

          Dohme, apud Tahan, 1957: 14-15: 

 

“As histórias constituem objetos de acurados 

estudos, observações e pesquisas, cujo fim 

essencial consiste em tirar todo o partido 

possível de tão atraente atividade 

pedagógica, separando-se o joio do trigo, 

aprimorando-se o que for bom, e suprimindo-

se as toxinas que a ignorância ou a malícia 

humana hajam ali enxertado.” 

 

          O trabalho com a literatura infantil deve ser planejado e é muito 

importante que o professor faça uma criteriosa avaliação do material que tem 

disponível para que funcione realmente como um veículo de comunicação, 

alcançando-se  os objetivos propostos. 

 

          Segundo Knüppe, 2001: 7: 

 

“Para Piaget, todo conhecimento é uma 

construção resultante das ações da criança, 

ou seja, ele é construído durante as 

interações da criança com o mundo.” 

 

           O conhecimento da criança é adquirido através do contato com outras 

pessoas do seu convívio direto ou indireto e das observações que faz das mais 

diversas situações pelas quais passa e a literatura infantil, que além de  servir 

como  divertimento,  é um ótimo caminho para se construir aprendizagens, 



 

ligadas ou não às diversas áreas do conhecimento e aos temas transversais, 

conforme orientações do R.C.N.E.I. 

          Knüppe e Queiroz, exemplificam bem uma situação: 

 

“A leitura de livros infantis convida o 

pequeno leitor a participar, a emitir opiniões 

e, ainda, o encoraja a usar uma variedade 

de habilidades mentais, como classificação, 

seriação, levantamento de hipóteses e 

formulação  e  resolução de problemas.” 

1999:5 

 

          Como  Knüppe nos aponta: 

 

“É através das brincadeiras de faz-de-conta, 

de jogos, de ouvir histórias, que a criança é 

incentivada às descobertas.” 2002:5 

 

          E ainda: 

 

“A hora do conto é um momento especial 

para a criança. Nesse momento, ela aprende 

a ouvir, a esperar a vez de falar, a imaginar, 

fantasiar e criar a partir das imagens visíveis 

do texto.” 2002:5 

 

          O professor, ao ler um texto para seus alunos deve criar um clima de 

expectativas e fazer uso de algum recurso, como canções, caixa-surpresa, 

cartazes, fantoches e tantos outros disponíveis, para torná-lo um momento 

mágico, de muito prazer para as crianças. Durante o  desenvolvimento das 

atividades, as crianças terão contato com a linguagem escrita padrão, poderão 



 

desenvolver esquemas de texto narrativos e poéticos, desenvolver sua 

criatividade, aprender a lidar com seus medos e expectativas   

 

           

 

          Segundo Dohme,2003: 27: 

 

“As histórias encantam as crianças e podem 

por si só entretê-las por muitas horas. São 

também usadas combinadas com outro tipo 

de atividades. Dar introdução em um jogo 

que usará um enredo especial, sustentar 

uma dramatização.” 

 

          Através do trabalho com  histórias infantis,  várias atividades podem ser 

desenvolvidas, como jogos,desenhos, pintura, recorte e colagem, as 

dramatizações, propiciando momentos lúdicos e aprendizagens de forma 

prazerosa. 

 

          Porém Knüppe, 2002: 5,nos alerta que: 

 

“Nem sempre o jogo deverá vir após uma 

história de literatura infantil, pois a leitura de 

livros deve ser algo gostoso para a criança, 

e não algo que sempre está ligado a um tipo 

de cobrança.”  

 

          Dohme, em seu livro Atividades lúdicas na Educação Infantil, traz uma 

classificação das histórias infantis, segundo as características que apresentam: 

 

ü Histórias de fadas; 

ü Mitos; 



 

ü Histórias de aventuras; 

ü Lendas; 

ü Fábulas; 

ü Histórias reais. 

 

          Além dos estilos citados acima, outro recurso que pode ser utilizado com 

grande proveito são as poesias, como nos aponta Dubois, 2001: 5: 

 

“Acreditando na força dos textos poéticos, no 

trabalho intenso, solidário, apaixonante, que 

faz adultos e crianças se unirem na 

comunhão de sentimentos, é que devemos 

possibilitar na infância, já desde a mais tenra 

idade, momentos de poesia para que as 

crianças, como os adultos, possam 

expressar a palavra poética...”  

 

          Ao se trabalhar com poesia, permite-se à criança fazer seu próprio 

discurso, expressar-se das mais diversas maneiras, como pelas rimas, 

adivinhações, cantigas, brincadeiras e outras. 

 

          Ainda segundo Dubois, 2001: 5, “quando realizada  da maneira correta, a 

atividade poética oportuniza: 

 

ü O despertar da curiosidade; 

ü A aquisição de novas idéias e conhecimentos; 

ü O enriquecimento do vocabulário; 

ü A expansão e a expressão de sentimentos; 

ü O exercício da imaginação e da criatividade; 

ü O investimento na percepção sensorial; 

ü O pensar reflexivo; 

ü A compreensão de simbolismos e analogias; 



 

ü O desenvolvimento do raciocínio e da memória; 

ü A promoção de uma escuta aguçada e de uma produção     

poderosa.” 

 

          Dubois considera ainda que: 

 

“É de extrema importância que a poesia seja 

introduzida com propriedade, de forma 

autêntica, atraente, com simplicidade e fácil 

compreensão, sendo viva e nítida na 

mensagem que traz.” 2001:5 

 

          Assim como nos textos em prosa o trabalho com a poesia deve permitir 

que a criança faça a sua interpretação, podendo ou não gostar dos textos 

oferecidos e querê-los ou não recitá-los. 

 

          Fragoso nos diz que: 

 

“O manifesto da UNESCO sobre bibliotecas 

escolares afirma que a afeição pelos livros e 

o hábito de utilizar bibliotecas e seus 

recursos adquirem-se mais facilmente 

durante a infância” 2002:5 

 

          Para que o trabalho com a literatura infantil alcance os resultados 

desejados, é importante que as bibliotecas se tornem lugar  integrado ao 

processo pedagógico, as visitas a este ambiente devem ser estimuladas desde 

muito cedo, com atrativo lúdicos que despertem seu prazer, como jogos, vídeos 

e outros, servindo também como ponto de encontros e descobertas com a 

leitura, diferentes culturas e  linguagens. 

 

           



 

 

CAPÍTULO V 

 

Ação psicopedagógica, lúdico e aprendizagem na Educação Infantil 

 

          Para Scoz, 1991: 

 

“A Psicopedagogia é uma área que estuda o 

processo de aprendizagem e suas 

dificuldades e que, numa ação profissional 

deve integrar vários campos do conhecimento 

com o objetivo de compreender esse 

processo e os problemas resultantes dele.” 

Passeri, 2003:167 

 

          A Psicopedagogia surgiu da relação entre a Pedagogia e a Psicologia e 

tem como objetivo estudar o desenvolvimento da aprendizagem, bem como os 

fatores que influenciam neste processo. 

 

          Passeri, 2003: 165 nos afirma que: 

 

“A Psicopedagogia é uma área que estuda o 

desenvolvimento da aprendizagem bem como 

os fatores que levam uma pessoa a ter 

dificuldade neste processo de aprendizagem.” 

 

          Segundo Luciana Corso, 2008: 23: 

 

“É muito importante que possamos diferenciar 

os problemas de aprendizagem das 

dificuldades momentâneas vividas pelas 



 

crianças em função de alguma situação 

estressora”. 

 

          Infelizmente algumas crianças passam por situações delicadas como 

separação dos pais, nascimento de irmãos, doenças e mortes na família, 

desemprego dos pais, troca de professor e outras, que podem interferir de 

forma negativa na aprendizagem, pois causam ansiedade. Mas são situações 

que se bem trabalhadas pela família e pela escola, tendem a ser superadas 

sem grandes dificuldades. 

 

          De acordo com o R.C.N.E.I., vol.2: 23: 

 

“Educar é 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, ao conhecimento mais amplo da 

realidade social e  cultural.” 

 

          Quando o professor consegue promover a interdisciplinaridade entre as 

diversas áreas do conhecimento, inserir os temas transversais e 

acontecimentos do cotidiano com o lúdico,enriquecendo as experiências 

pessoais e sociais de seus alunos, está assumindo seu importante papel de 

facilitador de aprendizagens, pois como nos diz Tiba,1996:125: 

 

“Haverá interesse do aluno pelo 

conteúdo escolar sempre que houver 

uma correlação entre este e o dia-a-dia 



 

do estudante. O professor sábio 

estabelece tal correlação.” 

 

          A tarefa de promover a interdisciplinaridade também é papel do 

psicopedagogo, como nos afirma Passeri, 2003: 168: 

 

“Com o propósito de estudar a aprendizagem 

e seus problemas, a Psicopedagogia procura 

relacionar outras áreas de conhecimento, a 

fim de realizar um trabalho interdisciplinar, 

contribuindo para a compreensão do 

processo, a orientação dos problemas 

decorrentes e também para a qualidade do 

ensino.” 

 

          Segundo Cruz e Fontana, 119: “ a brincadeira faz parte da escola nas 

mais variadas situações e sob as mais diversas formas.” 

 

          O lúdico se dá de maneira muito diversificada: jogos, histórias, 

dramatizações, músicas, danças, artes plásticas..., cabendo ao professor 

promover atividades diversas, pois como diz Dohme, 2003: 125: 

 

“O educador hábil irá procurar alternar 

atividades que requisitem habilidades da 

maior variedade possível, permitindo assim 

que todos se descubram sem haver 

supremacia de uns sobre os outros.” 

 

          Para Barone, 1994: 

“O trabalho do psicopedagogo consiste em 

propor à criança a realização de diferentes 

tarefas e em acompanhá-las na execução, 



 

tendo como foco de atenção as diferentes 

reações das crianças frente à tarefa, como 

lapsos, hesitações, bloqueios, repetições, 

sentimentos e angústias presentes, tanto na 

execução como na verbalização.” Passeri, 

2003:173 

 

          As atividades lúdicas permitem à criança pesquisar, experimentar, 

conhecer suas habilidades, limitações, exercitar o diálogo, os valores éticos, a 

liderança e outros que a ajudarão na construção de seu conhecimento. 

 

          Luciana Corso apud Weiss (1997): “Evitem situações confusas e 

desastrosas e teremos menos dificuldades de aprendizagem”. 

 

          A criança não pode ser cobrada além daquilo que é capaz de 

corresponder, pois ao não darem conta de certas exigências, acabam se 

sentindo frustradas e incapazes.Quando lhe são  oferecidas  situações em que 

vivencia o sucesso, sua auto-estima é valorizada e constrói-se uma relação de 

confiança entre a criança, a família e a escola, para que as dificuldades que 

porventura apareçam sejam analisadas por todos para avaliar a participação de 

cada um e sejam superadas com êxito. 

 

          De acordo com Celso Antunes, 2003: 9: “os jogos infantis (...) visam 

estimular o crescimento e aprendizagem.” Ainda segundo ele, 2003: 15: “ o 

prazer de jogar precisa sempre caminhar lado a lado com os propósitos da 

aprendizagem.” 

 

          A criança, quando bem estimulada, está sempre em busca de novas 

descobertas e o lúdico funciona como ponte neste sentido, pois vai unir dois 

fatores importantes: o brincar, que é nato no indivíduo, com aquilo que se 

espera que a criança aprenda; com prazer, as crianças irão executar o que lhes 

é proposto de maneira mais satisfatória e podem ser trabalhadas em seus 



 

aspectos emocional, intelectual e físico. Tais atividades poderão desenvolver a 

atenção, percepção espacial, temporal, noções básicas (cores, formas, 

lateralidade, etc.), conhecimentos que uma vez internalizados, terão utilidade 

até a vida adulta. 

 

          Segundo Celso Antunes, 2001: 37: 

 

“Existem dois aspectos cruciais no 

emprego dos jogos como instrumentos 

de uma aprendizagem significativa. Em 

primeiro lugar o jogo ocasional, distante 

de uma cuidadosa e planejada 

programação (...) e, em segundo lugar, 

uma grande quantidade de jogos 

reunidos em um manual somente tem 

validade efetiva quando rigorosamente 

relacionados e subordinados à 

aprendizagem que se tem em mente 

como meta”. 

 

          Cada vez mais se tem reconhecido a importância pedagógica do lúdico e 

cabe ao professor,  proporcionarem às crianças tais momentos, pois além de 

propiciar a brincadeira, irá provocar a reflexão sobre como está se dando a 

construção da aprendizagem. 

 

          Segundo Maluf,2008:42: 

 

“O educador deve ser capaz de refletir sobre 

seus conhecimentos didáticos elucidados 

pelas avaliações das suas próprias práticas. 

Precisa compreender as mudanças 

educacionais que acontecem na sociedade 



 

atual, conscientizando-se que não já detém 

sizinho o domínio da difusão do 

conhecimento, tendo de acolher as novas 

formas de aprendizagem que já não são 

unidimensionais e são muito influenciadas 

pela tecnologia.” 

 

          Por isso, o professor deve ter um repertório de atividades bastante rico, 

pois as crianças não conseguem concentrar-se por muito tempo em uma única 

atividade. Ao escolhê-las, deve observar critérios como o amadurecimento da 

criança, suas experiências de vida, características e formas de pensar, que 

objetivos pretende alcançar. Através delas o professor pode diagnosticar e 

intervir nas situações que se fizer necessário. 

 

          Luciana Corso, apud Weiss, 1992: 

 

“Em alguns casos, as dificuldades de 

aprendizagem surgidas em séries escolares 

avançadas estão relacionadas com as 

primeiras experiências que a criança 

desenvolve na Educação Infantil”. 

 

          A aprendizagem é um processo que se dá desde o nascimento do bebê 

e é através dessas aprendizagens que a criança vai se estruturando afetiva, 

cognitiva e socialmente. 

 

          Luciana Corso nos alerta ainda, que: 

 

“Mais do que detectar as dificuldades de 

aprendizagem, a Educação Infantil precisa ter 

como foco sua prevenção (...), garantindo 

uma Educação Infantil de qualidade”. 



 

 

          Uma Educação Infantil de qualidade requer além de professores que se 

preocupam com a escolarização formal, que é mais comum no Ensino 

Fundamental. 

 

          Segundo Passeri, 2003: 170: 

 

“É grande o número de crianças com 

dificuldades de aprendizagem, da mesma 

forma como é grande o número de 

professores que não compreendem o 

processo de aprendizagem da criança.” 

 

          A criança nesta etapa precisa de  momentos de prazer e emoção, um 

local em que se sinta segura e protegida, onde possa  satisfazer suas 

curiosidades, ter espaço para cantar, dançar, movimentar-se, experimentar. 

Enfim, oportunidades para desenvolver-se como um todo. 

 

          Do ponto de vista de Weiss, 1992:167: 

 

“A Psicopedagogia busca a melhoria das 

relações com a aprendizagem, assim como a 

melhor qualidade na construção da própria 

aprendizagem de alunos e educadores.” 

 

          É importante que o professor esteja sempre não só atualizando seus 

conhecimentos acerca das crianças, mas colocando-os em prática, pois: 

 

“A psicopedagogia tem observado que há  

uma resistência do  Professor  em mudar  seu 

modo de ensinar, mesmo   quando Informado  

acerca   de     novas       bases teóricas,    



 

porque,                                                                          

aprisionado  pelas  malhas  de  uma  

educação   opressora e  alienante, não se 

sente livre para  escolher outro modo de ser 

professor e se   autorizar a exercer sua prática  

de  uma  nova  maneira, diferente da que 

aprendeu.” Ferreira, 2004: 44. 

 

          A partir do momento que o professor se permitir vivenciar experiências 

que lhe dêem prazer físico e mental, suas resistências irão diminuir e este 

poderá propor aos seus alunos atividades que também lhe dêem prazer, como 

por exemplo, o brincar, a expressão através do teatro, desenhos e tantas 

outras formas. 

 

          Segundo Souza, 1996:123, são intervenções psicopedagógicas: 

 

“Estratégias que visam à recuperação, por 

parte das crianças, de conteúdos escolares 

avaliados como deficitários; procedimentos de 

orientação de estudos ( organização, 

disciplina, etc. ); atividades como: 

brincadeiras, jogos de regras e dramatizações 

realizadas na escola e fora dela, com o 

objetivo de promover a plena expressão dos 

afetos e o desenvolvimento da personalidade 

de crianças com e sem dificuldades de 

aprendizagem; atendimentos em consultórios 

de crianças com dificuldades de 

aprendizagem na escola ( encaminhamentos 

feitos na própria escola ); pesquisa de 

instrumentos que podem ser utilizados para 

auxiliar o processo de aprendizagem de 



 

crianças, bem como o seu desenvolvimento, 

no que se refere à inteligência e à 

afetividade.” 

 

          É importante ressaltar que o lúdico deve ser utilizado não somente como 

intervenção psicopedagógica, mas especialmente na prevenção das 

dificuldades de aprendizagem, uma vez que ao realizar atividades que lhe 

dêem prazer, a criança tem mais possibilidade de desenvolver suas 

potencialidades ( afetiva, cognitiva e moral ). 

 

          Segundo Maluf,2008:44: 

 

“As atividades lúdicas planejadas devem 

fundar-se nas necessidades e interesses das 

crianças, pois elas são insaciáveis para 

descobrir, conhecer e indagar.” 

 

          Ao acionar mecanismos de atenção e prazer, as atividades lúdicas 

favorecem a execução das mesmas, de forma satisfatória e adequada, 

facilitando a construção do conhecimento, internalizando-os e transformando-

os em conceitos; devem ser utilizados de forma integrada, possibilitando um 

leque maior de satisfação de desejos e interesses. 

 

          A professora Isabel Neves Ferreira, da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, em seu artigo Professor que brinca ensina - Um olhar 

psicopedagógico para a formação para a formação de professores, relatou 

casos de jovens com sérios problemas de aprendizagem, com grande 

defasagem série/idade, em que a solução encontrada para corrigir a situação, 

foi trabalhar a formação do professor, onde: 

 

[...] o brincar foi escolhido [...] como estratégia 

psicopedagógica [...] permitindo o acesso a 



 

outros registros da expressão e comunicação 

humanas além da verbal, como a mímica, a 

linguagem gestual e expressão corporal, a 

representação dramática e a expressão  

gráfica  [...] Através destas atividades, os 

professores têm a possibilidade de flexibilizar 

e transformar  o seu modelo de 

aprendizagem. [...] O brincar é  um 

instrumento de liberação da criatividade, é   o 

motor que ativa na criança sua força criativa,  

mobiliza suas potencialidades e seu 

funcionamento mental. 

 

          Ao final do trabalho, Isabel descreve o aproveitamento do grupo de 

alunos: mais de 70% alcançaram à aceleração, alguns pulando dois níveis e 

pôde-se concluir que a formação do professor é o ponto crucial para reverter o 

quadro de fracasso escolar [...] e que esta formação requer uma intervenção na 

perspectiva psicopedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo VI 
 

O lúdico, ação psicopedagógica e inclusão 
 

Segundo a L.D.B. (Lei Nº 9394/96), em seu artigo 4º determina: 
 

“Atendimento educacional 
especializado gratuito aos educandos 
com necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de 
ensino.” 

 
          Com a obrigatoriedade da inclusão de crianças portadoras de 
necessidades especiais na rede de ensino regular no Brasil, passou-se a ter 
preocupação com a acessibilidade espacial  desses alunos, o que porém não é  
o suficiente para atender as suas necessidades. 
 
          Dischiger,  Marta; Innecco, Carolina Vieira ; Savi, Aline e  Silva, Leonora 
Cristina da, no artigo Incluir brincando  na revista de publicação do M.E.C. 
Inclusão Nº 2, fazem uma avaliação dessa acessibilidade ao ensino, bem 
como aos espaços lúdicos da escola. 
 
          Segundo elas: 
 

“Na escola, como em qualquer outro 
espaço construído, um ambiente 
acessível é aquele que pode ser 
facilmente compreendido, que 
permite ao usuário seu deslocamento 
e a participação com segurança, 
conforto e autonomia nas diversas 
atividades nele realizadas.” 2008: 45 

 
          E ainda: 
 

“... a triste realidade da maioria das 
escolas brasileiras, apesar dos 
esforços do corpo administrativo e 
docente, há uma grande carência de 
ambientes inclusivos e nisso 
enquadram-se as áreas externas das 
escolas e os parques infantis.” 2008: 
45 

 
          Diante de tais afirmações, pode-se constatar que apesar de decorridos 
treze anos desde que a L.D.B. entrou em vigor, ainda se está muito distante do 
que seria considerado ideal no que se refere à inclusão, por fatores diversos, 



 

entre outros a formação dos professores  e a organização de espaços físicos 
para atender a tais necessidades, apesar de: 
 

“Pela importância do ato de brincar na 
Educação Infantil, o projeto inclusivo 
tem assumido cada vez maior 
importância na delimitação dos 
ambientes destinados à Educação 
Infantil. Tais locais permitem às 
crianças desenvolverem a 
psicomotricidade ampla... participar 
de jogos ativos e estabelecer os 
primeiros conceitos de cidadania e 
respeito às diferenças humanas.” 
2008:40 

 
          Ao brincar, a criança desenvolve o corpo e principalmente sua mente, 
desenvolvendo sua criatividade, sendo portanto necessário criar e/ou 
reestruturar espaços destinados ao brincar, estimulando a imaginação, a 
fantasia e a compreensão do mundo. É importante por exemplo, “criar um 
parque infantil livre de barreiras físicas, permitindo que todos os 
usuários...possam brincar com autonomia, segurança e igualdade de 
condições.” 
 

“É fundamental iniciar  a participação 
da criança na vida e na sociedade, e 
a escola constitui-se no primeiro 
espaço para isso, pois ensina os 
direitos, os deveres, respeito ao 
próximo e o reconhecimento das 
diferenças humanas.” 2009:39  

 
          É preciso pensar nas diferenças humanas e potencializar a apropriação 
não só do espaço físico, como a aquisição das diversas habilidades por parte 
das crianças portadoras de necessidades especiais, promovendo a verdadeira 
inclusão, promovendo assim, a formação da cidadania. 
 
          Segundo as autoras: 

  
“... a acessibilidade espacial é 
importante durante toda a rota 
percorrida pelo aluno, ou seja, desde 
a saída da sua casa até a sala de 
aula, possibilitando, além do acesso a 
todos os ambientes escolares... a 
total participação nas atividades. No 
entanto, as atividades ligadas à 
socialização dos alunos com 



 

deficiência, tais como recreação, 
ocupam, muitas vezes, um plano 
secundário na busca das melhores 
condições de acessibilidade 
espacial.” 2008: 39 

 
          Quando se fala em inclusão tem que se pensar nela em sentido amplo; 
uma série de providências devem ser tomadas para que a criança possa 
participar de todas as atividades desenvolvidas na escola e não só o acesso 
espacial. 
 
          As autoras fazem uso de citações de outros autores que defendem essa 
inclusão com propriedade, como por exemplo: 
 

“A escola pode ser considerada... 
elemento estruturador da vida coletiva 
de uma comunidade. Por sua função 
de formar cidadãos, seu ambiente 
deve possuir características que a 
tornem realmente universal e 
inclusiva, atendendo a todos 
independente das restrições de seus 
usuários.” Bins, Ely; Dischinger; 
Padaratz, 2003 

 
          É importante considerar cada criança, portadora ou não de necessidades 
especiais, com suas peculiaridades, trabalhando a valorização das 
potencialidades e habilidades, proporcionando não só a atividade lúdica em si, 
com o uso de jogos, brinquedos e outros materiais pedagógicos, mas a 
estimulação e a reabilitação das crianças, sendo de fundamental importância o 
olhar do professor e/ou psicopedagogo para reconhecer tais possibilidades. 
 
 
          
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Considerações finais 

          Ao realizar este trabalho monográfico, através das pesquisas e análises 

da realidade na qual estou inserida, o que se percebe é que ainda, apesar de o 

pensamento sobre o brincar vir sofrendo mudanças nos últimos tempos, de ser 

utilizado como importante recurso terapêutico para a Psicopedagogia e para a 

Psicanálise, inclusive ou talvez principalmente com as crianças portadoras de 

necessidades especiais, é que no campo educacional ainda sofre restrições e a 

escola precisa mudar, pois a sociedade está em constante mudança e através 

da brincadeira a criança pode aprender de forma criativa. 

 

          O grande entrave para que o lúdico seja utilizado de forma mais 

contundente na sala de aula é a formação do professor, que ainda se prende 

ao modo de como aprendeu e resiste a aplicar novas práticas, por medo do 

novo. 

 

          Quando a sociedade como um todo, em especial as pessoas envolvidas 

diretamente com a educação, como pais e professores virem o lúdico como 

ferramenta imprescindível no processo de uma aprendizagem eficaz e 

colocarem em prática, estarão contribuindo para uma vida mais alegre e 

criativa das nossas crianças. 
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Anexos 
 
1- Entrevista com o gestor da escola 
 
1.1. Qual é a sua formação? 
1.2. Quanto tempo de trabalho tem na Educação Infantil, enquanto: docente? 

Gestor? 
1.3. Quais as suas expectativas em relação ao aproveitamento dos alunos do 

2° Período da Educação Infantil e qual o papel que o lúdico ocupa nesta 
etapa? 

 
1.4. No que se refere ao lúdico na Educação Infantil, o que está explícito no 

Projeto Político-Pedagógico da escola? 
 
1.5. Na escola em que atua como gestor, as crianças dispõem de brinquedos 

em sala de aula? 
* Caso a resposta seja sim como esses brinquedos foram adquiridos? 

( ) pelo governo  ( ) pelo grupo gestor  ( ) doação por pais de alunos 
( ) doação por entidades filantrópicas/outros 
 
1.6. O Guia dos Brinquedos e do Brincar, da Fundação Abrinq, sugere 

brinquedos em função do desenvolvimento e da aprendizagem 
estimulados. Os brinquedos abaixo são alguns dos indicados na faixa 
etária de seus alunos ( 3 a 6 anos ). Marque com um X aqueles que têm na 
sua escola: 
( ) fantasias  ( ) teatrinho  ( ) telefone  ( ) relógio ( ) casinha 
( ) brinquedos para casinha  ( ) livros de história  ( ) fantoches 
( ) fazendinha  ( ) carrinhos  ( ) autorama  ( ) triciclos 
( ) lego ( ) homenzinhos 

 
1.7. Marque com um X o que existe na escola em que atua como gestor: 

( ) quadra de esportes  ( ) sala de psicomotricidade  ( ) sala de computação  
( ) grupo de teatro  ( ) grupo de dança  ( ) sala de artes  ( ) brinquedoteca  ( 
) parque ( ) biblioteca  ( ) piscina  ( ) sala de vídeo 
( ) sala de jogos  ( ) outros  ___________ 
* Desses ambientes, quais foram implantados na atual gestão? 
 

RELATÓRIO 
 
NOME: IVAN JOSÉ SILVA 
CARGO: GESTOR DA ESCOLA CLASSE 11 DE PLANALTINA. 
 
O gestor atual da Escola Classe 11 de Planaltina é licenciado em letras e 
possui curso de pós – graduação em Docência do Ensino Superior. Nunca 



 

atuou como docente na Educação Infantil e encontra – se como gestor desta 
modalidade de ensino há dois anos. 
Em relação à Educação infantil e o lúdico, ele diz que “há uma expectativa que 
a criança encontre mais espaços para explorar e potencializar o processo de 
aprendizagem. O lúdico é fundamental, é a mola mestra para esse processo.” 
No tocante ao lúdico no projeto político-pedagógico da escola, ele diz que “a 
escola tem como princípio norteador o desenvolvimento global da criança e 
letramento. E é através da brincadeira, da fantasia, do lúdico, que se pode 
alcançar níveis satisfatórios de desenvolvimento nos aspectos cognitivo, físico, 
social, etc.” 
Na escola há poucos brinquedos, adquiridos pelo grupo gestor da escola. 
Entre os brinquedos sugeridos pelo GUIA DOS BRINQUEDOS E DO 
BRINCAR, da Fundação Abrinq para as crianças dessa faixa etária, a escola 
dispõe de fantasias, fantoches  lego e livros de histórias. 
Na escola existem alguns espaços favoráveis ao lúdico, como quadra de 
esportes, brinquedoteca, parque, biblioteca e sala de vídeo, dos quais a 
brinquedoteca foi implantada na atual gestão e os demais vem sendo 
reestruturados para melhor atendimento aos alunos. 
 
 
2- Entrevistas com professoras 
 
2.1. Qual é a usa formação? 
 
2.2. Há quanto tempo atua como professora da Educação Infantil? 
 
2.3. Quais as suas expectativas em relação ao aproveitamento de seus alunos 
e qual o papel que o lúdico ocupa nesta etapa? 
 
2.4. Na escola que atua, as crianças dispõem de brinquedos em sala de aula? 
 
Caso a resposta seja sim, como esses brinquedos foram adquiridos? 
(   ) Aquisição pelo governo 
(   ) Aquisição pelo grupo gestor da escola 
(   ) Doação por pais de alunos 
(   ) Doação por entidades filantrópicas/ outros 
 
2.5. O Guia dos Brinquedos e do Brincar, da Fundação Abrinq1, sugere 
brinquedos em função dos aspectos de desenvolvimento e da aprendizagem 
estimulados. Os brinquedos abaixo são alguns dos indicados na faixa etária de 
seus alunos. Marque com um X aqueles que têm na sua escola. 
 
(   ) Fantasias                                                   (   ) Fantoches 
(   ) Teatrinho                                                    (   ) Fazendinha 
(   ) Telefone                                                     (   ) Carrinhos 
(   ) Relógio                                                       (   ) Autorama 
(   ) Casinha                                                      (   ) Triciclos 
(   ) Brinquedos para casinha                            (   ) Lego 



 

(   ) Livros de história                                        (   ) Homenzinhos 
 
2.6. Marque com um X o que existe na sua escola: 
(   ) Quadra de esportes                                          (   ) Sala de psicomotricidade 
(   ) Sala de computação                                  (   ) Grupo de teatro 
(   ) Grupo de dança                                         (   ) Sala de artes 
(   ) Brinquedoteca                                           (   ) Parque 
(   ) Biblioteca                                                  (   ) Piscina 
(   ) Sala de vídeo                                            (   ) Sala de jogos 
 
2.7. Ao proporcionar atividades lúdicas aos seus alunos, elas se “misturam” às 
atividades denominadas escolares? 
 
2.8. Você já construiu brinquedos com seus alunos utilizando materiais 
recicláveis? 
 
2.9. Ao proporcionar momentos lúdicos aos seus alunos, você: 
 
(   ) Oferece o brinquedo e observa 
(   ) Oferece o brinquedo e se envolve na brincadeira 
(   ) Oferece o brinquedo 
(   ) Aproveita o momento para desenvolver outras atividades 
 

RELATÓRIO 
 
A formação de todas as professoras, além do antigo curso de Magistério é de 
nível superior, sendo que a formação se deu nas mais diversas áreas: 
Geografia, História, Letras, Pedagogia, Administração de Empresas. Além 
disso, algumas têm especialização e outras estão cursando no momento. 
O tempo de atuação com a Educação Infantil varia entre um e dez anos. 
No que se refere às expectativas do aproveitamento na Educação Infantil e o 
papel que o lúdico assume, há um consenso entre todas as professoras de que 
ele é peça fundamental no trabalho. 

“As expectativas são as melhores possíveis, pois percebo no lúdico o 
caminho mais adequado ao alcance das metas traçadas meio à 
Educação Infantil. O lúdico se converte em estratégia eficaz a tudo que 
se aplica nesta etapa.” 
 
“Contribuir para a formação da cidadania e autonomia do indivíduo. Na 
Educação Infantil o lúdico é importantíssimo, pois auxilia na formação do 
indivíduo como um todo.” 
 
“Iniciar o processo de formação do cidadão crítico e autônomo. Na 
Educação Infantil o lúdico é indispensável. Ele é usado (tento) em todos 
os momentos.” 
 
“O lúdico é essencial uma vez que quando aprendem brincando, o 
processo ocorre natural e prazerosamente, sem traumas.” 



 

 
“Educação Infantil é a fase de descobertas. Em relação ao 
aproveitamento dos alunos o meu principal objetivo é a socialização. 
Quanto ao lúdico, ele ocupa o papel de suma importância. Sem ele, ao 
invés da educação tornar-se prazerosa, torna-se mecânica.” 
 

Na escola existem brinquedos nas salas de aula, que são resultado de 
doação por parte dos pais e professoras e os da brinquedoteca, que foram 
adquiridos pelo grupo gestor da escola. 
Entre os brinquedos sugeridos pelo GUIA DOS BRINQUEDOS E DO 
BRINCAR, da Fundação Abrinq para as crianças dessa faixa etária, a escola 
dispõe de fantasias, fantoches  lego e livros de histórias. 
Na escola existe quadra de esportes, parque, biblioteca, sala de vídeo, sala de 
computação. 
Ao proporcionarem jogos e brincadeiras aos seus alunos,  todas as professoras 
“misturam” essas atividades com as denominadas escolares. 
Nove das dez professoras já construíram brinquedos com seus alunos 
utilizando materiais recicláveis. 
Quatro das dez professoras, ao proporcionarem momentos lúdicos aos seus 
alunos, oferecem o brinquedo e se envolvem na brincadeira; duas oferecem o 
brinquedo e quatro a atitude depende do momento: oferece o jogo e observa; 
oferece o brinquedo e se envolve na brincadeira; oferece o brinquedo; 
aproveita o momento da brincadeira para realizar outras atividades. 
 
 
3- Entrevista com os pais 
 
3.1. O que você espera que seu filho aprenda no segundo Período da 
Educação Infantil? 
 
3.2. Você acha importante seu filho brincar na escola? Por quê? 
 
3.3. O Guia dos Brinquedos e do Brincar, da Fundação Abrinq, sugere 
brinquedos em função dos aspectos do desenvolvimento e da aprendizagem 
estimulados. Os brinquedos abaixo são alguns dos indicados na faixa etária de 
se(ua) filho(a). Marque com um X aqueles que há ou houve em sua casa. 
 
(   ) Fantasias                                        (   ) Teatrinho 
(   ) Telefone                                         (   ) Relógio 
(   ) Casinha                                          (   ) Brinquedos para casinha 
(   )Livros de história                             (   ) Fantoches                                         
(   ) Fazendinha                                    (   ) Carrinhos 
(   ) Autorama                                       (   ) Triciclo 
(   ) Lego                                              (   ) Homenzinhos 
 
3.4. Você brinca com se (ua) filho(a)? 
Caso a resposta seja sim, responda: 
Quantas vezes por semana? 



 

De quê? 
 
3.5. Você acha possível uma criança aprender brincando? Por quê? 
 

RELATÓRIO 
 
Ao ler as entrevistas feitas com os pais das crianças do segundo período da 
Educação Infantil, pude perceber que há uma grande expectativa pela maior 
parte dos pais (dezessete) no que se refere à leitura e escrita. Outros têm 
uma outra visão. 

“Eu acho que ele já aprendeu muito, ele já é capaz de fazer muitas 
coisas que ele não sabia, tudo o que ele aprender, pra mim quanto 
mais melhor.” 
 

“Que ele aprenda a se comunicar, a se  interagir com os colegas, 
a se comportar diante das situações, aprenda a receber o não, etc.” 
 

“Que ele teha um bom aprendizado. Quando ele for para o primeiro 
ano, ele esteja quase alfabetizado.” 
 

“Espero que minha filha aprenda o que esteja dentro do padrão que ela 
possa aprender de cada coisa um pouco.” 
 
“Se desenvolver, aprender a ter educação, aprender a ter respeito 
pelas pessoas e se preparar para a longa jornada.” 
 

Dezenove pais afirmam que brincam com seus filhos, de duas a cinco vezes 
por semana. 
Todas as crianças têm brinquedos em casa: telefones, relógios, casinhas, livros 
de história, fantoches e outros, daqueles indicados a à sua faixa etária, de 
acordo com a Fundação Abrinq. 
Perguntados sobre a importância de a criança brincar na escola, apenas uma 
mãe respondeu que não: “Não. Eu quero que estuda e passa de ano e se 
forme nos estudos.” As demais famílias reconhecem o lúdico como importante 
no desenvolvimento das crianças , que é possível que aprendam fazendo seu 
uso,que favorece a socialização, o melhor relacionamento com as pessoas, 
valorizar as amizades. 
 
 
4- Entrevista com as crianças 
 
4.1. Você gosta da escola? 
 
4.2. O que você mais gosta na escola? 
 
4.3.  que você não gosta na escola? 
 
4.4. Por que você vem para a escola? 



 

 
4.5. Se pudesse, o que mudaria na escola? 
 

RELATÓRIO 
 
Todas as crianças afirmam que gostam da escola. 
Quando perguntadas do que gostam na escola, as respostas são variadas: 
quadra, parque, de fazer dever, de brincar, pintar, escrever, etc., assim como 
ao responder do que não gostam e em alguns momentos estas respostas se 
misturam. 
As crianças dizem que gostam de vir à escola para estudar, para aprender a ler 
e a escrever, porque gostam da escola, para pintar, etc. 
Em relação às mudanças que se pudessem fariam na escola, muitas respostas 
têm a ver com o lúdico: 

“O carrossel, porque todo mundo fica rodando.” 
 
“Faria um parque novo.” 
 
“Eu botaria uma piscina aqui.” 
 
“Não fazer atividade feia e não gritar.” 
 
“O brinquedo roda-roda, porque ele roda muito.” 
 
“A terra do parquinho. Queria que ela fosse molhadinha.” 
 
“Mudaria a escada, para construir uma piscina.” 
 
“Mudaria o parque, colocaria uma piscina, uma casinha com dois 
escorregadores e cavalinho.” 
 
“Acabar com as brigas.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
               
 

                                           


