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RESUMO 

  

O trabalho analisou o processo de aprendizagem dos conhecimentos e da produção de 

significados por meio da ludicidade. Os conceitos abordados procuraram investigar a 

importância da  construção dos conhecimentos. A revisão de literatura é baseada nos autores, 

Albano (2013), Ausubel (1978), Cordovil (2016), Freire (1996), Kishimoto (1998), Vygotsky 

(1984) e Moreira (2012). O objetivo geral do estudo foi compreender  porque o brincar 

muitas vezes só é oferecido na educação infantil, criando um ciclo fechado de produção de 

significados. Em específico problematizar os processos de aprendizagens para combater o 

reducionismo e a reprodução mecânica dos conteúdos. A metodologia utilizada veio por meio 

de três observações de campo, uma na educação infantil, outra no quarto ano do Ensino 

Fundamental e a última no terceiro ano do Ensino Fundamental. Promovendo uma reflexão 

sobre como os docentes e discentes são sujeitos construtores dos próprios conhecimentos, dos 

quais precisam do lúdico para repensar antigas práticas de ensino e fomentar novas ações 

efetivas de construção de conhecimentos. 

 

Palavras-chave: Afetividade; lúdico; emoções; ensino e aprendizagem; aprendizagem 

significativa. 

 



ABSTRACT 

 

The work analyzed the learning process of knowledge and the production of meanings 

through playfulness. The concepts approached sought to investigate the importance of 

knowledge construction. The literature review is based on the authors, Albano (2013), 

Ausubel (1978), Cordovil (2016), Freire (1996), Kishimoto (1998), Vygotsky (1984) and 

Moreira (2012). The overall objective of the study was to understand why play is often only 

offered in early childhood education by creating a closed cycle of meaning production. 

Specifically problematize learning processes to combat reductionism and the mechanical 

reproduction of content. The methodology used came from three field observations, one in 

kindergarten, another in the third and fourth year of elementary school. Promoting a 

reflection on how teachers and students are builders of their own knowledge, which they 

need the ludic to rethink old teaching practices and foster new effective actions of 

knowledge construction. 

 

Keywords: Affectivity; ludic; emotions; teaching and learning; meaningful learning.  

 

 



SUMÁRIO 

  

1 INTRODUÇÃO, p. 7 

2 REVISÃO DE LITERATURA, p. 9 

3 METODOLOGIA, p. 12 

4 O CONCEITO DO LÚDICO, p. 14 

5 RELAÇÕES ENTRE A LUDICIDADE E A EDUCAÇÃO, p. 18 

6  TRABALHO DE CAMPO, p. 20 

6.1 TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, p. 20 

6. 2 EDUCAÇÃO INFANTIL, p. 24 

6.3 QUARTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, p. 26 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS, p.  30 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, p. 31 

  

  

  

  

  

 

 

 

  



7 

1 INTRODUÇÃO 

O brincar na sociedade atual pode ser considerado uma estratégia ou mecanismo para 

a construção de conhecimentos, que até então só eram produzidos por meio da reprodução de 

falas e leituras prontamente estigmatizadas. Contudo o conceito de ludicidade acaba 

impulsionando de forma natural, ao lado de novas mudanças de metodologia e didática, a 

promoção de obter aprendizagens significativas no estudante de forma espontânea, intensa e 

total. 

O lúdico no processo de aprendizagem proporciona uma educação de qualidade, não 

como mais um complemento de sala de aula, mas sim, uma necessidade para a construção do 

conhecimento e significados dos estudantes. 

Problematizando esses conceitos a partir da educação infantil, como afirmava Marx 

(1962), as percepções humanas, o sentido ético, o estético, a moral, as emoções, a 

capacidade, as aptidões, o sentimento, a vontade, o pensamento, tudo no ser humano resulta 

de sua atividade social com os objetos no quadro de suas condições materiais de vida. 

Deste modo, assim como para Piaget, o processo de desenvolvimento psíquico 

aconteceria independentemente do processo de educação, uma vez que biologicamente 

determinados, e para Vigotski (1995), a teoria do desenvolvimento humano é essencialmente 

uma teoria da educação, o lúdico se impõe desde as primeiras semanas de vida em que o ser 

humano manifesta-se nas leis gerais do desenvolvimento psíquico. São essas ações que se 

definem como externas vividas e que socialmente vão sendo internalizadas pelos sujeitos que 

vão se tornando ações internas.  

Diante disso, no contexto escolar, muitas vezes enfrenta-se dificuldade em entender o 

espaço do lúdico no processo de formação, que tantas vezes está disposto somente na 

educação infantil. Entretanto, é possível sim pensar no lúdico em outras etapas da formação, 

seja ela da educação básica ou superior.  

Este trabalho de conclusão de curso busca repensar o processo de aprendizagem a 

partir do lúdico em diferentes etapas da educação. Por isso, foram realizadas três observações 

de campo em segmentos diferentes. A primeira pesquisa foi realizada no terceiro ano do 

ensino fundamental através de um estágio externo à faculdade, tendo o intuito de observar a 

prática na sala de aula; a segunda, foi na Educação Infantil, em um grupo de crianças de 4 
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anos, através de um estágio interno da faculdade (da disciplina Pesquisa e Prática 

Pedagógica), tendo o intuito de observar as práticas lúdicas, e a última foi no quarto ano do 

ensino fundamental, que também foi realizado através de um estágio externo à Universidade, 

tendo o intuito de analisar se ainda há uma preocupação com o lúdico. Ocorreram dois 

momentos de inserção durante a pesquisa no meio observado através do desenvolvimento da 

atividade: uma feira de ciências na educação infantil e um pequeno projeto que recebeu o 

nome de “Literação” no terceiro ano do ensino fundamental.  

O objetivo deste relato foi investigar a importância do brincar na construção dos 

conhecimentos. Os objetivos específicos foram: repensar o lúdico na educação, investigar 

porque o brincar muitas vezes só é oferecido na educação infantil, problematizar os processos 

de aprendizagens para alcançar uma educação significativa, combater o reducionismo e a 

reprodução mecânica dos conteúdos. 

Justifica-se entender que os estudantes como sujeitos construtores dos próprios 

conhecimentos precisam do lúdico no processo de aprendizagem para repensar antigas 

práticas de ensino e fomentar novas ações efetivas de construção de conhecimentos. A escola 

deve ser um ambiente prazeroso e integrador, para tanto é preciso transformar o modelo atual 

de educação que temos e construir uma educação que contemple o lúdico no processo de 

aprendizagem. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Segundo o teórico David Ausubel (1978) a aprendizagem significativa dos estudantes 

depende de sua organização mental e cognitiva junto à apropriação dos conteúdos, para haver 

significado é necessário que haja experiência que envolva emoções ou sentimentos, e assim 

produza conhecimentos.  

Da mesma forma, Wallon (1981) ressalta a importância das emoções e dos 

sentimentos. Segundo ele, a pessoa é constituída por três campos funcionais, o movimento, a 

afetividade e a inteligência. 

O movimento seria um dos primeiros campos funcionais, sendo classificado em duas 

categorias: movimentos  instrumentais (são ações executadas para alcançar um objetivo 

imediato, não diretamente relacionado com outro indivíduo) e movimentos expressivos (está 

associada a outros indivíduos ou sendo usado para uma estruturação do pensamento do 

próprio movimentador.) 

A afetividade seria a motivação do movimento e a primeira forma de interação com o 

meio. As respostas dessas experiências que o movimento proporciona, são as emoções, sendo 

elas o elemento mediador das relações sociais. Por fim, a inteligência está relacionada com o 

raciocínio simbólico e a linguagem. 

Portanto, ao pensarmos em educação, segundo o autor, e levando em conta as relações 

que nela há, não torna possível restringir a apenas um campo funcional. Sendo assim, os três 

campos compõem uma pessoa, torna-se impossível pensá-las de maneira separada, sendo 

necessário compreender o educando como um todo, se preocupando em atingi- lo  por 

completo. 

A prática pedagógica proposta para uma aprendizagem que seja lúdica depende da 

liberdade para a construção e organização mental  dos conteúdos. Conforme destaca Moreira 

(2012): “É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação 

entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não-literal e não-

arbitrária” (MOREIRA, p. 2, 2012). 

Nestes termos, a educação pensada desde os conhecimentos prévios requer do docente 

uma flexibilização do planejamento e interação entre professor e aluno. Em que o aluno, 

agente participador e ativo de sua aprendizagem, tem ferramentas propícias mediadas pelo 
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docente para elaborar e construir a aprendizagem de forma pessoal e coletiva. 

De acordo com as Teorias psicogenéticas, que são de extrema importância porque 

pensam a construção da aprendizagem, segundo os autores La Taille, Oliveira e Pinto (1992) 

a inteligência, o conhecimento e o processo de aprendizagem caminham juntos. O 

conhecimento como razão do intelecto e da experiência dos sentidos: na interação dos 

sujeitos e objetos. Os teóricos interacionistas Piaget e Vygotsky contribuem no campo do 

desenvolvimento e da educação informações importantes para a construção do conhecimento. 

Os processos estudados e elaborados por Piaget ressalta a interação das estruturas 

internas e contextos externos (maturação, exercitação, aprendizagem social e equilibração). 

As etapas descritas por Piaget na construção da inteligência são: sensório-motor, pré-

operatório, operatório-concreto e operatório-formal. Segundo o autor, cada fase terá um 

desenvolvimento diferente e o mesmo ressalta a necessidade do jogo para o desenvolvimento 

cognitivo. 

Sendo assim, a primeira etapa sensório-motor (do nascimento até o aparecimento da 

linguagem), é importante que ocorra a preocupação em desenvolver jogos sensórios motores. 

No pré-operatório (do aparecimento da linguagem até os 7 anos), a tendência lúdica se 

manifesta sobre a forma de jogo simbólico, jogo de ficção, imaginação e imitação. O 

operatório-concreto (por volta dos sete anos) e o operatório-formal (a partir dos 13 anos de 

idade), são marcados pelos jogos de regras em graus diferenciados em relação à apropriação 

interna da obediência às regras de cada fase. 

O teórico Vygotsky ressalta as relações sociais e pensa o construtivismo. O 

desenvolvimento mental e a psicologia Histórico-Social descrita por Vygotsky pressupõem as 

Funções Psicológicas Superiores – controle voluntário, consciência, discernimento e 

intencionalidade. A interação social, a dimensão histórica e a ferramenta social. 

Segundo Vygotsky, existe o nível de desenvolvimento real (solução independente de 

problemas), o nível de desenvolvimento potencial (solução de problemas com auxílio de um 

adulto) e a zona de desenvolvimento proximal que estabelece a distância entre o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. 

A importância de Piaget e Vygotsky respectivamente para a educação são: a 

aprendizagem (processo de organização cognitiva – o aprendizado precede o 
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desenvolvimento), a pedagogia (promove a construção do conhecimento – auxilia no 

desenvolvimento cognitivo), a educação (desenvolvimento progressivo das estruturas 

intelectuais – reestrutura de modo fundamental todas as funções do comportamento), a escola 

(propor atividades desafiadoras – incentivar novas conquistas), o professor (facilitador e 

estimulador de experiências – incentivar novas conquistas), o estudante (ser ativo, respeitar o 

processo de elaboração do conhecimento de cada um, encaminhar à direção daquilo que 

falta), o conteúdo (favorecer a atividade mental – favorecer a apropriação da ferramenta 

cultural), o método (aprendizagem por descoberta – o ensino para a atividade do estudante) e 

o objetivo (centrar no estudante – proporcionar a apropriação ativa do conhecimento). 

As contribuições são imensuráveis em muitas áreas da educação, destacam-se os 

novos vocabulários, o domínio de conceitos, os textos de diferentes disciplinas, o trabalho em 

grupo, conceitos matemáticos, história, geografia e ciências naturais; por meio de projetos 

que dialoguem com a realidade dos estudantes para a construção conjunta entre docentes e 

discentes dos saberes. 

Outra questão muito relevante quando se trata de conhecimentos prévios são os 

saberes e experiências, como destaca Freire (1996) na obra Pedagogia da autonomia: saberes 

necessários à prática educativa na citação a seguir: 

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o formando, 

desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito 

também da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é 

transferir  conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção (FREIRE, 1996, p.22). 

A construção do saber deve ser baseada na construção do ensino de forma dialógica 

junto aos estudantes, por isso a necessidade da participação ativa e investigadora dos 

estudantes. Como também a formação continuada dos professores como destaca Freire 

(1996): “[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da 

reflexão crítica sobre a prática” (FREIRE, 1996, p.39), os docentes devem pensar 

criticamente a prática pedagógica para poder analisar e transformar a realidade que estão 

inseridos. A escola como um espaço múltiplo de permanente movimento, deve ser analisada e 

entendida no contexto social que está inserida.  
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3 METODOLOGIA 

A efetivação do trabalho de curso utilizou de atividade de campo: na observação do 

cotidiano escolar e na elaboração e participação por meio do desenvolvimento de um projeto 

de literatura, contação de histórias e produção teatral. Bem como o recurso dos livros como 

estratégias para auxiliar nas diversas aprendizagens. Fundamenta-se nos autores que pensam 

a educação e que contribuem de forma a estar dialogando com estudos atuais que promovam 

o lúdico na aprendizagem. 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram 

um no corpo do outro enquanto ensino contínuo buscando, reprocurando. Ensino 

porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para 

constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 

conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 

1996, p.29). 

Para ensinar é necessário aprender e esse processo ocorre quando há pesquisa, por 

isso, buscou-se no  trabalho de conclusão realizar uma pesquisa qualitativa procurando dar 

conta do lúdico nas aprendizagens, sendo dividido em três etapas de trabalho de campo. As 

investigações compreenderam a observação, participação e interação, levantamento de 

hipóteses para soluções futuras da educação. 

A primeira fase do estudo se deu a partir de um estudo de caso no quarto ano. A 

segunda fase foi desenvolvida na Educação Infantil e a terceira  foi executada  no terceiro ano 

do Ensino Fundamental. 

Como fundamentação teórica este estudo utilizou os autores Moreira (2012); Ausubel 

(1978); La Taille, Oliveira e Pinto (1992); Freire (1996); Vygotsky (1995); entre outros, com o 

objetivo de compreender os sujeitos desde uma perspectiva do lúdico na aprendizagem 

objetivando a educação de qualidade em todos os contextos educacionais, sociais, culturais e 

psicológicos. 

As etapas da metodologia foram: 

1º Levantamento bibliográfico com temas como lúdico, aprendizagem, brincar, 

interação e desenvolvimento, do início da elaboração do trabalho de conclusão de curso até o 

final da escrita; 

2º As três fases do trabalho em campo. Primeira fase: Terceiro ano do Ensino 

Fundamental, segunda fase: Educação Infantil e terceira fase: quarto ano do Ensino 

Fundamental; 

3º Investigação do lúdico na educação junto à pesquisa de campo; 
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O critério para a escolha do público alvo do estudo de campo foi avaliar diferentes 

etapas da educação com relação ao lúdico no conteúdo educacional; 

4º Foram analisados os dados qualitativos da pesquisa para promover uma educação 

de qualidade e lúdica em distintas etapas do ensino. 
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4 O CONCEITO DO LÚDICO  

Quando falamos a palavra “Lúdico” logo associamos apenas a brincadeira, a criança, 

e automaticamente direcionamos o nosso pensamento para educação infantil. Se 

pesquisarmos sobre a “Ludicidade”, encontraremos diversos artigos direcionados aos anos 

iniciais. Nem sempre o professor se preocupa em aprofundar seu significado. Discutiremos o 

conceito dessa palavra para compreender seu sentido abrangente. 

Antes de pontuar através de alguns teóricos, é necessário trazer o significado da 

palavra no dicionário.  Segundo o autor Sérgio Ximenes (2001, p. 549) redator e 

revisor do Dicionário da Língua Portuguesa, apresenta o termo: “Lúdico lú. di. co 

adj. Relativo a, ou que tem caráter de jogos ou divertimentos”. O termo “ou” indica 

alternativa, ou seja, uma opção entre as duas coisas. Deduz-se que o Lúdico pode 

ser tanto brincadeira que provoca divertimento por meio de alguma atividade quanto 

jogo, ação de jogar, disputar, onde se facilita a aprendizagem (CORDOVIL, 

SOUZA e NASCIMENTO FILHO, 2016, p.2) 

Torna possível perceber através dessa citação que lúdico é uma ação ou intervenção 

que provoca no sujeito divertimento. No entanto, é necessário entender o que é jogo. Como 

descreve Kishimoto, o jogo é o resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de 

um contexto social, também diz que é um sistema de regras e um objeto. “O brinquedo 

propõe um mundo imaginário da criança e do adulto criador do objeto lúdico” 

(KISHIMOTO, p.109) 

Barbosa (1996), acrescenta um pouco mais à definição de jogo, dizendo que é relativo 

a um conjunto de regras, mas que não deixa de ser brincadeira. Isso porque o ato de jogar está 

exclusivamente associado ao prazer, à vontade e ao divertimento em realizar ou participar do 

jogo. 

Torna-se possível trabalhar alguns conteúdos através de jogos ao invés de usar apenas 

o quadro da sala de aula como de costume. Sabemos que, de modo geral, existe um 

preconceito no sentido de possuir uma ideia inicial de que estudar não é algo prazeroso, e por 

conta disso, muitas pessoas já possuem uma rejeição primária antes de entrar em contato com 

algum tipo de ensino, produzindo uma certa dificuldade de dominar aquele assunto. Por isso, 

é necessário estimular o prazer para trazer a atenção ao conteúdo desenvolvido. 

Através do jogo, como vimos, o prazer estará focado no jogar, no brincar, no divertir-

se e sabemos que para participar de um jogo é necessário conhecer e aprender a dominá-lo, se 

o conteúdo da aula for ensinado através deste gênero, o educando não perceberá que está 

aprendendo, não terá o preconceito, e por isso, aprenderá de uma forma mais leve e 

prazerosa. 
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Como a definição trazida pelo dicionário não explícita entre jogo e brincadeira, torna-

se necessário também trazer a definição de “brincar” para de fato poder compreender o que é 

ludicidade. O teórico Kishymoto auxilia para compreender que o brincar possibilita o resgate 

de valores sociais essenciais, também sendo uma forma de comunicação entre as gerações, 

um instrumento de aprendizagem e de valorização do patrimônio lúdico-cultural em 

diferentes contextos, e sobretudo, possui como elemento fundamental a estimulação afetiva. 

Segundo Vygotsky (1984), no brincar a criança está sempre acima de sua idade, 

acima de seu comportamento diário. Assim, na brincadeira de faz de conta, as crianças 

manifestam certas habilidades que não seriam esperadas para sua idade. Nesse sentido, a 

aprendizagem cria a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, a aprendizagem desperta 

vários processos internos de desenvolvimento.  

Deste ponto de vista, aprendizagem não é desenvolvimento; entretanto o aprendizado 

adequadamente organizado resulta em evolução mental e põe em movimento vários 

processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer . Por 

isso, é brincando que os alicerces da compreensão vão se construindo, e também, a utilização 

de sistemas simbólicos como a escrita, assim como da capacidade e habilidade em perceber, 

criar, manter e desenvolver laços de afeto e confiança no outro. 

          Pelo ato de brincar, uma criança também pode desenvolver a confiança em si mesma, 

sua imaginação, a autoestima, o autocontrole, a cooperação e a criatividade, o brinquedo 

revela o seu mundo interior e leva ao aprender fazendo. A escola que respeita este 

conhecimento de mundo prévio de uma criança e compreende o processo pelo qual ela passa 

até alfabetizar-se, propiciando-lhe enfrentar e entender com maior tranquilidade e saboreando 

os primeiros anos escolares, poderá ser considerada um verdadeiro ambiente de 

aprendizagem. 

 Quando analisamos o que é jogo e o que é brincar, percebemos que o afeto, o prazer e 

o divertimento estão presentes nas duas definições. Além disso, verificamos que os dois são 

fundamentais para serem desenvolvidos na educação. Por isso, podemos dizer que o lúdico na 

educação é o aprender de uma maneira que desperte prazer, que desenvolva emoções, toque 

sentimentos e estimule afeto. 

Silva e Mettrau (2009, p. 3) falam sobre as atividades lúdicas como sendo “um caráter 

motivador, por exemplo, tendo o objetivo de despertar o interesse do indivíduo/estudante e 
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implica envolvê-lo em algo que tenha significado para si. É necessário que se sinta seduzido 

pelo que lhe é apresentado”. Sendo assim, é importante que haja estimulação de interesse na 

atividade desenvolvida para que ele se motive a aprofundar-se no assunto desenvolvido. 

Torna-se possível aprender até mesmo se divertindo. 

Consideramos de extrema importância para a criança a brincadeira livre, para que ela 

possa tocar seu afeto, explorar seu imaginário e interagir com outras crianças, propiciando 

também conhecimento. No entanto, o objetivo nesse debate é desenvolver o método de 

ensino qualitativo e mais prazeroso, não necessariamente apenas na educação infantil, mas 

nos anos posteriores. 

Sabemos que no Brasil, mesmo em uma escola tradicional, os anos iniciais de ensino 

se diferenciam dos demais, possuindo outras estratégias de aula, mesmo sendo elas, na 

maioria das vezes, limitadas ou mal executadas, são atividades que, de certo modo, 

colaboram para um ambiente lúdico, diferente dos anos adiante que se restringem a um 

estudo mais científico, mais lógico. Sendo, por  fim, esse  o objetivo central de discussão 

nesse projeto, partindo do questionamento do por que o prazer em estudar está restrito apenas 

aos anos iniciais. 

São experiências vividas. No momento que estou vivendo experiências de 

aprendizagem, eu posso expressar o medo, a raiva, a insatisfação, a dor de estar naquele lugar 

no momento. Segundo Wallon, através da afetividade o aluno exterioriza seus desejos e suas 

experiências, eles expressam um universo importante. No entanto, é necessário que isso seja 

estimulado nas escolas e que o professor tenha o olhar sensível que possa captar aquilo que o 

educando está demonstrando. 

Para isso, o professor deve compreender que os alunos não levam apenas material 

escolar para a escola, mas também uma bagagem de sentimentos. Em toda faixa etária da 

vida, o ser humano enfrenta conflitos e um aluno não é diferente, por trás da escola, ele pode 

estar cercado de grandes emoções. 

Se normalmente os educadores ensinam para que esses alunos levem conhecimento 

para a sociedade, sabemos que eles também trazem para a escola as suas vivências e seus 

conhecimentos sociais, o que faz parte do processo. Se eles vivem, eles sentem, e o sentir 

também precisa ser preocupação no processo de ensino e aprendizagem. Um professor que 
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possui essa percepção e tem empatia pelos alunos, ganha o carinho e a confiança de volta, 

construindo uma relação de afeto e respeito mútuo. 

Quando passam a ser observadas as características dos alunos, torna-se possível 

desenvolver um conteúdo através de uma atividade lúdica que está dentro do interesse 

observado daquele aluno ou daquele grupo, o que torna mais leve e prazeroso o processo de 

aprendizagem. Através de vivências lúdicas podem ser trabalhadas questões de autoestima e 

identidade, além do desenvolvimento dos conteúdos. 
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5 RELAÇÕES ENTRE A LUDICIDADE E A EDUCAÇÃO 

A relação entre a ludicidade e a educação ocorre de forma efetiva quando o professor 

propõe uma educação diferente da considerada formal. O brincar e a ludicidade são 

importantes em todas as etapas da educação. Existem muitas formas de atrair a atenção dos 

alunos, porém a ludicidade é uma das que mais os estudantes demonstram interesse. 

Neste ponto, o brincar e a ludicidade, no âmbito educacional bastante discutido na 

área escolar, acaba transmitindo, de forma intencional na pedagogia, a seriedade no 

tratamento do tema, ou seja, o lúdico se apresenta nos estudantes, entretanto, para o docente, 

o brincar se define como coisa séria. 

Esta manifestação humana, o brincar no lúdico, acaba ocasionando uma manutenção da 

saúde mental de crianças e adultos. O divertimento e as graciosidades são consequências da 

brincadeira.  

O lúdico que vem do latim ludere (ilusão), é o adjetivo que qualifica tudo o que se 

relaciona com o jogo ou a brincadeira. E diante disso, é utilizado para caracterizar uma 

mentalidade, um comportamento ou uma ação que aparece para apresentar um ambiente ou 

evento no qual o real tem um estatuto semelhante ao que tem na brincadeira ou no jogo: de 

prazer e divertimento. 

A educação para ser atrativa pode apresentar-se de forma lúdica. A afetividade, o 

movimento e a inteligência são características que auxiliam no desenvolvimento do lúdico na 

educação. Segundo Wallon a afetividade tem extrema importância no desenvolvimento dos 

alunos, o movimento depende da organização dos conteúdos com objetivo educativo e a 

inteligência depende de como o sujeito interage com os demais, os conteúdos e o meio. 

O desenvolvimento perpassa os conteúdos, e atravessa os distintos saberes, por 

exemplo: emocional, psicológico, cultural, dentre outros; para uma formação integral 

humana. É necessário que o estudante tenha autonomia e responsabilidade por assumir seu 

processo de desenvolvimento.  

A ludicidade e a educação devem estar em consonância para uma educação atrativa 

desde a infância.  Como destacado no artigo O jogo segundo a teoria do desenvolvimento 

humano de Wallon: 

Sendo assim, ao papel do adulto/educador se faz necessário numa vivência em todas 

as fases da infância, pois é importante ter atrelado ao seu autoconhecimento e 
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autoconsciência, o conhecimento teórico. Desta forma, ele estará preparado para 

intervir no jogo infantil, de maneira adequada, destacando o progresso e 

proporcionando mais crescimento. O adulto deve ser um facilitador do jogo e não 

um jogador. Brincar com criança não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver 

meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados, em salas sem 

ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem (FREIRE, 

COSTA, RODRIGUES, ALMEIDA, MELO, 2019, p. 4). 

Desde muito cedo aprendemos a controlar nossos corpos para a forma adequada na 

instituição escolar. Se é raro ver a ludicidade nos anos iniciais, nas demais etapas da 

educação é mais difícil de ser encontrado e visto. 

O papel do jogo na educação e do brincar são instâncias em que os sujeitos 

experimentam a liberdade, na educação infantil faz-se necessário uma mediação maior por 

parte dos professores; nas demais etapas da educação, a mediação ocorre mais de forma de 

observação e interação, muitas vezes na participação dos professores nos jogos. E também na 

construção e relacionar os jogos com os conteúdos a serem apresentados.  

[...] para o adulto acontece o contrário, pois ao longo da vida o homem se aborrece 

por ser criança e quer o mais rápido possível se desligar completamente das 

atividades lúdicas, aproximando-se de atividades como o trabalho. Posteriormente 

deseja ser criança outra vez, então relaxa quando está ao lado de uma criança, se 

permitindo realizar atividades sem compromisso (FREIRE, COSTA, RODRIGUES, 

ALMEIDA, MELO, 2019, p. 4). 

O adulto na urgência de querer crescer e ter experiência acaba por afastar-se das 

atividades lúdicas (FREIRE, COSTA, RODRIGUES, ALMEIDA, MELO, 2019, p. 4). 

Porém, ao deparar-se com uma criança, permite-se experimentar a brincadeira e a ludicidade.  

A educação pode ser apresentada em forma de jogos e brincadeiras em qualquer etapa 

da vida. De acordo com a faixa etária, é necessária uma adequação dos jogos e conteúdos 

para não infantilizar o educando com atividades que ele já domina. 
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6 TRABALHO DE CAMPO  

Este trabalho de conclusão teve três observações realizadas. A primeira foi no terceiro 

ano do Ensino Fundamental, através de um estágio externo à faculdade, a segunda foi na 

Educação Infantil, em um grupo de crianças de 4 anos, sendo observado como um estágio 

interno da faculdade (da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica) e a última foi no quarto 

ano do Ensino Fundamental, que também foi realizado através de um estágio externo à 

Universidade. Ocorreram dois momentos de inserção no meio observado através do 

desenvolvimento de uma atividade: uma feira de ciências na educação infantil e um pequeno 

projeto que recebeu o nome de “Literação” no terceiro ano do ensino fundamental.  

A escolha do acompanhamento de uma turma da Educação Infantil,  nasceu com 

intuito de observar se a ludicidade está presente no método de ensino. As observações do 

terceiro ano do Ensino Fundamental tiveram o intuito de analisar as práticas exercidas de 

costume, conhecer os alunos daquele ambiente e agir com elementos lúdicos significativos 

não existentes naquele nível de ensino. No quarto ano do Ensino Fundamental, também teve 

o intuito de observar a ludicidade no método de ensino e analisar a diferença da prática 

exercida na Educação Infantil. 

Todas as observações foram realizadas com um olhar sensível e atento para o prazer 

do aluno em aprender e para o meio de ensino que desperta o interesse pela aprendizagem, 

com o foco na investigação participativa. Portanto, as interações que foram realizadas, 

tiveram o objetivo de estimular prazer nas crianças, despertando interesse para que houvesse 

um envolvimento do educando com a atividade, tendo a tentativa de gerar uma aprendizagem 

significativa. 

 

6.1 TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Dados da turma: A turma é composta por 21 alunos, uma professora regente e uma de 

apoio que auxilia uma criança com espectro autista. Torna-se necessário dizer que em todo o 

processo da atividade desenvolvida, esta criança com espectro estava inserida e como a 

atividade desenvolvida  foi separada em equipes, toda ajuda que ele precisava para a 

confecção do figurino e para realizar a leitura do livro, era o grupo que o ajudava. 

Tempo de observação: A turma foi acompanhada durante um semestre, tendo olhar 

atento para ensino diferenciado em português durante dois meses (o tempo de estágio da 

faculdade) e a atividade desenvolvida foi realizada em três semanas, durante o segundo 

semestre de 2018. 
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Estágio: A turma em que o estágio foi realizado, contendo vinte e um alunos, sendo a 

maior parte constituída por meninos, é uma turma bem diversificada, sendo preenchida por 

algumas crianças que possuem uma boa interação nas aulas, outras que possuem habilidades 

artísticas, algumas bem agitadas e outros com grandes dificuldades de aprendizagem. Além 

dessas informações, a partir das observações, foi possível perceber que a professora se 

preocupa em trazer atividades diferenciadas de acordo com a sua possibilidade, já que a 

escola não possui material. Dessa forma, procura ensinar com o uso de jogos pedagógicos e 

atividades com dobradura de papel. Diariamente, ela possui o costume de iniciar a aula com 

uma história, e em algumas vezes, permite que os alunos escolham um livro em seu armário, 

liberando até mesmo para levar para suas casas como empréstimo. 

Foi a partir destas iniciativas que, juntamente com outra professora do terceiro ano, 

iniciou um projeto na turma. Para realizá-lo, as professoras compraram bolsas plásticas e 

inseriram um livro dentro de cada uma, uma atividade baseada na história e o material para a 

confecção da atividade, se caso assim precisasse. Depois do livro ser lido e da atividade ser 

realizada, os alunos deveriam voltar com a sacola para a escola tendo o intuito de trocar a 

bolsa com outro colega de sua turma com o prazo máximo de uma semana para acontecer 

essa troca. O objetivo do projeto, foi com que todos os alunos da turma trocassem entre si os 

livros e que pudessem estender para além da escola o contato com a leitura. 

Levando em conta tal projeto desenvolvido pela professora, o interesse da turma nas 

leituras diárias realizadas por ela e a diversidade de habilidades na turma, deu-se origem ao 

projeto “Literação’’, com o intuito de trabalhar a psicomotricidade e a afetividade a partir das 

interações entre os alunos, das confecções de materiais e na apresentação realizada, além de 

exercitar a leitura e a escrita a partir de um meio que pudesse atrair o interesse do grupo, o 

qual é o livro infantil e as apresentações criadas a partir de sua interpretação, criatividade e 

do seu envolvimento, sendo tais características marcadas pela turma.  

Atividade desenvolvida: A atividade “Literação”, que se estendeu para um pequeno 

projeto, nasceu com intuito de envolver a turma para uma construção teatral, dando vida a 

livros. Sendo a turma dividida em três grupos, foi necessário que cada equipe escolhesse um 

livro para depois passar pelo processo de planejamento de como o tornaria “vivo”, depois 

ocorreu a confecção de figurinos, em seguida, realizamos os ensaios, chegando até o dia do 

espetáculo, a apresentação de suas peças. 

Antes do primeiro momento, houve uma conversa com a professora titular e com a 

professora de artes da turma, para saber se a ideia seria aprovada por elas e se era possível 

ceder o tempo de suas aulas para desenvolver a atividade. As duas apoiaram a ideia e 
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ajudaram durante o processo. Então, todo esse projeto foi desenvolvido nas terças-feiras, 

durante a aula de artes, sendo acrescentado um pouco do tempo da aula da professora titular 

ou um dia a mais na semana quando necessário. 

No primeiro dia, foi planejado que ocorresse a elaboração e a confecção da peça, já 

que a professora praticamente disponibilizou todo o dia para cumprir esta atividade. Desta 

forma, antes da aula se iniciar, com o auxílio da professora, foram selecionados onze livros, 

dez livros infantis de fácil leitura que existissem mais de três personagens para realizar a 

atividade teatral e um para ser lido para a turma no início da aula como exemplo. Após a 

chegada dos alunos, ocorreu uma contação de histórias e, a partir dela, foi explicado o que é 

teatro e os elementos que o compõe.  

Em seguida, foi anunciado a divisão da turma em três grupos. Os dez livros 

selecionados previamente, passaram por cada um com intuito que as equipes escolhessem um 

único livro para ser encenado. Após essa seleção, foi distribuído para eles um roteiro a ser 

preenchido de acordo com o livro, sobre como essa encenação seria realizada pelos grupos. 

Ao contar a história e realizar o debate inicial, eles demonstraram grande interesse e 

empolgação pela atividade. No entanto, quando os grupos foram separados, começaram a 

surgir conflitos de divergência de opiniões, o que acarretou em choro de alguns alunos. 

Outras crianças ficaram bem agitadas, até que chegou ao ponto de ocorrer agressão verbal e 

não verbal entre duas crianças na sala de aula, nesse momento, toda a turma se envolveu para 

separá-los, houve um grande descontrole na turma. Torna-se necessário destacar que essas 

convergências ocorrem com frequência durante todas as aulas.  

Para tentar resolver a situação, deixei a professora de artes com a turma e levei um 

dos alunos para longe, foi quando perguntei o que tinha acontecido. Nesse momento, outra 

criança veio ao meu encontro contando que o segundo aluno envolvido na briga, também 

havia batido nela após a separação do conflito anterior. 

Dessa forma, fui conversar com o segundo aluno e quando o levei para fora, ele 

machucou o meu braço para fugir, sentindo medo de ser levado para a coordenação. Confesso 

que foi bem desanimador vivenciar esse momento, mas a professora de arte me motivou 

dizendo que poderia dar certo nos outros dias. Por isso repensamos sobre como seguiríamos a 

atividade, pois somente a primeira etapa fora concluída e com muito esforço. A partir de 

então, decidimos estender os dias para a apresentação, por isso, replanejamos todo o processo 

em cinco dias, dentro de três semanas. Dessa forma, na semana seguinte, foram levados a 

cartolina, cola-quente, grampeador, papel cartão, papel crepom, TNT, copo plástico, 

tampinha de garrafa, jornal e revista para serem confeccionados os figurinos para a 
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apresentação. Com muito receio de como seria este dia, fomos surpreendidos com alunos que 

mostraram bastante dinamismo e dedicação ao construir seu material.  

Com os imprevistos que ocorreram, percebemos que seria necessário um tempo 

específico para orientar o ensaio de cada grupo. Por isso, esse momento se dividiu em dois 

dias. Os ensaios com os respectivos grupos que foram nomeados por “grupo vermelho”, 

“grupo preto” e “grupo azul”, aconteceram com a retirada de cada equipe por vez da sala para 

os ensaios serem realizados no pátio. Um dia após os ensaios, ocorreram as apresentações. 

Para este dia, fizemos algumas mudanças na sala, botamos as carteiras encontradas na parede 

e enfeitamos a sala com fitas e máscaras para que as crianças pudessem entender a sala como 

um outro espaço. Quando entraram, perceberam o ambiente diferenciado, então, animados, 

foram colocar os seus figurinos e arrumar o cenário. Os alunos confeccionaram elementos 

principais do seu cenário, seus figurinos, se preocuparam com trilha sonora e com a narração 

que foi realizada por mim. Para nossa surpresa, a professora de artes que ajudava nesse 

processo, necessitou trazer a turma que atenderia no próximo horário, o que tornou a nossa 

plateia. 

Durante todo o desenvolvimento, com os imprevistos que obtivemos, nasceu a ideia 

de acompanhar esse andamento da atividade com uma tabela que daria pontos de acordo com 

o comportamento de cada grupo e por quem representou melhor. Dessa forma, foi anunciado 

que quem juntasse mais pontos ganharia um brinde. No final, com os pontos anotados sobre o 

comportamento e a decisão da plateia sobre a melhor apresentação, o grupo vermelho venceu, 

então, receberam chocolates por sua pontuação, sendo distribuído também para todos os 

outros grupos que participaram em sinal de reconhecimento que cada um se dedicou na 

construção de sua peça.  

Conclusão: Tendo em visto todo trabalho executado, tornou-se possível vivenciar a 

passagem da observação para a execução de uma atividade de acordo com as características 

da turma. As soluções de conflitos, o replanejamento da aula e as tentativas de proporcionar 

uma aula diferenciada que se encaixasse com o grupo, me proporcionou um grande acréscimo 

enquanto docente. Sendo assim, foi possível observar que os alunos gostaram da atividade, se 

envolveram com ela, tiraram dúvidas sobre leitura e puderam entender de fato a mensagem 

que o livro estava passando. Quando os alunos entendiam o que estavam lendo, era possível 

ver a satisfação no rosto por saber como encenar. Estavam aprendendo sem que 

necessariamente o conhecimento fosse apresentado de forma categórica, mas se desenvolveu 

de forma lúdica. 
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Após ser visto que a aula não saiu como o planejado, tendo que solucionar tais 

conflitos e, na semana seguinte termos um ótimo aproveitamento, percebi o quanto são 

importante as tentativas realizadas pelo docente. Portanto, o aluno inicialmente pode ter 

alguma resistência com a mudança da rotina que está acostumado, mas cabe ao professor ser 

paciente, ouvir o educando e seguir no seu processo, mesmo que readaptado, que dessa 

forma, ele colherá bons resultados. 

 

6. 2 EDUCAÇÃO INFANTIL 

Dados da turma: Este grupo é composto por 16 crianças de 4 anos, duas professoras 

regentes e uma de apoio que faz a mediação de um menino que possui autismo. Neste grupo, 

acabou de ser desenvolvido um projeto chamado " Identidade" o qual explorou o 

conhecimento de si e do corpo. Atualmente, o grupo está começando a desenvolver o projeto 

"Fotografia", o qual, tem o intuito de criar um mural com fotos das crianças e da sua família, 

fazendo também com que as crianças fotografem em sua casa para agregar nesse mural, tendo 

como objetivo trabalhar o reconhecimento de si e do outro.  

Tempo de observação:4 dias de observação e 1 dia de atividade desenvolvida.  

Relato do dia 16 de abril de 2019- De início, aconteceu a roda de conversa, depois,  

iniciou-se a leitura individual a partir das imagens dos livros que levaram para casa no final 

de semana. Depois, como de costume foram para o parquinho após o almoço e se preparam 

para a hora de dormir. 

Relato do dia 29 de abril de 2019- Uma feira de ciências foi realizada. Eu, 4 

estudantes da pedagogia e 4 estudantes de biologia, desenvolvemos a atividade junto à 

pedagoga da escola e a professora doutora Simone. Fizemos a exposição Corpo Humano e 

Animais Marinhos. Com o material emprestado pelo laboratório de ciências naturais da UFF, 

levamos até à escola alguns objetos para a atividade. 

Corpo humano 

● Esqueleto 

● Arcada dentária e escova de dentes 

● Torso pequeno 

● 4 fetos de diferentes momentos da gestação 

● Animais marinhos 

● Tartaruga 

● Ovos de tartarugas 

● Conchas 

● Peixe 

● Polvo 
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Após a exposição do corpo humano e animais marinhos, propomos para as crianças 

elaborarem desenhos como forma de expressão da linguagem. Segundo a autora Ana 

Angélica Albano, “O desenho é sua primeira escrita” (ALBANO, p.20, 2013). Através do 

desenho as crianças conseguiram expressar o que tinham visto nas exposições e o que mais 

gostaram, acompanhamos os registros delas. Para finalizar o momento da exposição, as 

crianças escolheram um brinde entre dois bonecos (negro e branco) que representavam o 

corpo humano e uma dentadura de brinquedo, que representava a arcada dentária. 

Algumas falas registradas: “Não quero encostar.”; “Nossa! Que irado!”; “Eu não 

tenho buraquinho na barriga.”; “Um menino da biologia pergunta: você consegue ouvir o 

mar?; A criança responde: sim!; O menino pergunta: “E o que o mar está falando com 

você?”; A criança responde: - o mar não fala né?! 

Conclusão da atividade: Diante da experiência da atividade desenvolvida, enfatizando 

as Ciências Naturais, foi possível compreender que é possível trabalhar o conteúdo de uma 

forma mais lúdica, tornando-o mais significativo para o aluno.  

A Ciência está paralela a diversos temas e aprendizagens. Por exemplo: por meio da 

curiosidade das crianças sobre o corpo, sobre os animais, e o universo, entre tantos outros 

questionamentos científicos, é viável realizar projetos que criem experimentações e 

aprendizagens. Além disso, em outros segmentos da educação, torna possível trabalhar as 

ciências naturais para proporcionar o desejo da criança pelo desenvolvimento da leitura e 

escrita, com a perspectiva interdisciplinar. 

Relato do dia 06 de maio de 2019- No início da aula, as crianças estavam brincando 

com peças de montar e começaram a falar: -" fiz um ventilador."; -” Fiz um jacaré.” Outro 

aluno disse.; Eu: "Acho que esse jacaré está com fome, ele está comendo tudo! Ele gosta de 

alface?"; -"Não! Só tomate. "; - ‘Se ele comer tudo, a barriga vai doer " Eu respondi: - "O 

dente dele não vai estragar, se estragar é só ele ir ao dentista!” (O livro que a criança levou no 

final de semana foi sobre um jacaré que foi ao dentista). 

Em um momento após a roda de conversa, a professora levou revistas para o grupo e 

disse para escolher algumas imagens para dar de presente para a mãe. Um aluno disse: “De 

dia das mães eu vou levar minha mãe ao shopping e ela vai comprar um hambúrguer e 

batatinha para mim” 

Enquanto todas as crianças viam as revistas, o menino que possui espectro estava 

brincando com as letrinhas e escreveu a palavra “hoje’’. Torna-se possível ver que através 

das brincadeiras, os conhecimentos obtidos pelas crianças se tornam visíveis. Brincadeira no 

pátio: as crianças brincam livremente, cada um com seu grupo, de vez em quando esses 
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grupos se misturam. Uns brincam de super-heróis, outros de guerra e aos poucos os grupos 

vão brincando juntos. Em um momento, um aluno com os olhos arregalados me pergunta se 

eu vi um monstro e eu perguntei de volta- "Tem um monstro por aqui?"- Então ele encontrou 

outra criança e correu como se ele fosse um monstro. 

As brincadeiras mudam rapidamente de super-herói para animais, sendo possível ver 

o quanto a imaginação se aflora neste momento, as pontes do escorrega viram cama, o 

escorrega vira aeroporto, pista de carrinho e apenas o balanço não deixou de ser balanço, 

nesse dia. 

Relato do dia 20 de maio de 2019- As crianças brincaram na sala de adivinhar de 

quem era os nomes da chamadinha. Para fazer uma contagem, a professora fez um desenho 

de uma menina e outro de um menino. Quando ela foi mostrando o nome das crianças, a 

professora destacou a primeira letra e as crianças tinham que acertar qual nome se iniciava 

pela aquela letra. Se o nome fosse de uma menina, era posto um pauzinho debaixo do 

desenho da menina, e se fosse de um menino, um pauzinho era posto debaixo do desenho do 

menino até que chegasse a contagem dos meninos e meninas da sala. Descobriram que 

possuíam mais meninas do que meninos e a notícia foi dada como se as meninas tivessem 

ganhado o jogo. 

Relato do dia 27 de maio de 2019- No início da aula, a professora deu a permissão 

para segurarem um pilot e começaram a desenhar no quadro brincando. Um menino chamado 

“Ícaro’, resolveu escrever seu nome e escreveu a letra ‘i” e um outro aluno olhou e disse que 

o “i’ dele estava muito grande para escrever um nome. 

Conclusão: Durante todo o tempo de observação, foi possível analisar o quanto eles se 

expressavam através das brincadeiras. Nelas, revelavam os conhecimentos adquiridos, se 

divertiam e se articulavam a partir delas.  

 

6.3 QUARTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

A turma possui 32 alunos, uma professora regente e duas professoras de apoio, uma 

auxiliar de uma criança que possui o espectro autista e, a outra, uma menina que possui 

paralisia cerebral, como a sala fica no segundo andar, ela por ser cadeirante, costuma ficar 

fora. Como a visão e audição desta aluna também foram comprometida, a professora costuma 

executar atividades na sala de recursos que estimule o sentido do tato durante o tempo de 

aula. A sala não tem uma boa ventilação e por isso os alunos reclamam constantemente de 

dor de cabeça, ficam estressados e bem agitados. A escola não possui muitos espaços de 
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entretenimento, mas foi possível presenciar momentos de ensino de uma forma mais lúdica 

durante o semestre. 

A pesquisa de campo ocorreu durante um mês de forma contínua e de forma pontual 

durante todo o semestre. O objetivo da pesquisa teve o intuito de observar a ruptura que 

ocorre nas séries mais avançadas em relação ao ambiente mais lúdico, procurando analisar os 

níveis de interesse de uma atividade que envolva mais a ludicidade para outra que não ocorra 

tanta estimulação. 

Relato do dia 08 de maio de 2019 - Foi um dia de planejamento, as crianças entraram 

às 13:00h e saíram às 15:00h, elas tiveram aula de artes na maior parte do tempo. A 

professora de artes levou-os para assistir a um vídeo na biblioteca, onde possui acesso à 

televisão, para assistir “A herança do mestre vitalino” com intuito de falar sobre esse tipo de 

arte. Uma semana anterior, a professora já tinha desenvolvido uma atividade sobre essa arte e 

ocorreram algumas curiosidades e por isso decidiu trazer um vídeo. Quando a professora 

disse que os levaria para a biblioteca, os alunos se empolgaram, mas chegando lá, perceberam 

que era um vídeo no formato de um documentário, eles não gostaram e repetiram várias vezes 

que o vídeo estava “chato”. 

A proposta de ludicidade e de mudança de estratégia pedagógica normalmente é bem aceita 

pelos alunos, porém, nessa atividade, a professora encontrou algumas dificuldades. No 

entanto, aqui podemos perceber que além de atender aos interesses dos alunos, é necessário 

que o professor se preocupe em trazer o conteúdo de interesse através de uma linguagem 

próxima a deles, como destacado no artigo Lúdico: Entre o conceito e a realidade educativa: 

“O conceito de lúdico precisa estar na pauta de reflexão diária do professor para que possa 

sempre apresentar alternativas de ensino inovador, para facilitar a aprendizagem do 

estudante, o qual poderá transformar o aprendido em novo conhecimento” (Cordovil, Souza e 

Nascimento Filho, p.2). 

 A professora explicou o que achava mais relevante. Em alguns momentos, eles 

faziam perguntas sobre o vídeo, em geral perguntas que surgiam a partir das diferenças que 

apareciam em relação à cultura deles, já que no vídeo retrata a cultura de outro estado, mas 

logo desviaram a atenção. Aqui demonstra que de fato o interesse dos alunos foi atendido, 

mas a professora não se atentou que aquela forma abordada não se encaixava com o perfil dos 

estudantes, portanto a atenção deles não foi apreendida. 

Relato do dia 09 de maio de 2019 - O horário foi de 13:00h às 17h15m, como todos 

os dias. Os estudantes estavam perto da semana de prova e por isso foi realizado a revisão dos 

conteúdos durante as aulas. A professora escreve questões para eles relembrarem e 



28 

exercitarem as matérias já ensinadas. Durante a aula, eles repetem muitas vezes frases que 

expressam alguma tensão que sentem sobre prova, como: “Não queremos tirar nota baixa.”, 

“Estou com medo da prova” e etc. Durante esse momento, decidi ficar mais perto do menino 

que possui o espectro. Como ele ainda não sabe ler, foi dado um pote com letras de E.V.A. 

para que tentasse juntá-las com intuito de descobrir qual som saía e outras vezes para 

completar palavras semiescritas. Toda a atividade foi direcionada como um jogo, levando-o a 

realizar o desafio em menor tempo, estava tão empolgante a atividade que as crianças que 

estavam sentadas em volta pediram para brincar. Essa inserção de outros estudantes na 

brincadeira, foi importante para ocorrer a troca de afeto do menino com outras crianças e 

ocorrer trocas  de saberes ao tentar escrever a palavra. No final da aula, um aluno se estressou 

e acabou acontecendo uma situação muito delicada. 

Como conclusão, foi analisado que durante o jogo inventado, do qual algumas 

crianças pediram para participar, os alunos montavam palavras sem medo de errar porque 

estavam “brincando” o que apoiava a observar a dificuldade da criança para ajudar a superá-

la. Como destacado no artigo: O jogo segundo a teoria do desenvolvimento humano de 

Wallon, “Os jogos comprovam as múltiplas experiências vividas pelas crianças, como: 

memorização, enumeração, socialização, articulação, sensoriais, entre outras” (Freire, Costa, 

Rodrigues, Almeida e Melo, p. 3-4). Diferente da prova que já estava causando uma tensão 

antecipada, mesmo sendo de conteúdos que estes estudantes já conheciam, como destacado 

no artigo. 

Relato do dia 10 de maio de 2019: Como foi um dia após a situação que aconteceu 

com o aluno, a professora deu a chance para cada um se expressar dizendo o que sentiu com 

o fato, o aluno que se estressou não estava nesse dia. Não deu tempo de todos terminarem, 

pois a turma é bem grande e o professor de inglês precisava entrar. Na aula de inglês, o 

professor ensinou as novas palavras escrevendo apenas no quadro e apontando para objetos 

ou imagens que via na hora como referência. Poucas crianças prendiam a atenção no 

professor por muito tempo.  

Conclusão: Observei que em algumas situações, não se pode ter o receio de parar o 

seu planejamento para ouvir as crianças. 

Relato dia 14 de maio de 2019: Os alunos fizeram educação física e durante esse 

momento o professor realizou dois tipos de jogos diferentes para agradar o interesse de todos, 

depois de um tempo, ele permitiu que ocorresse a brincadeira livre e algumas crianças 

fizeram slime, outras brincaram de pique, cada uma de sua preferência. 

Conclusão: É importante que o aluno tenha um momento de liberdade, sem nenhuma 
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interferência do professor.  

Relato dia 15 de maio de 2019: Nesse dia, o turno da tarde funcionou apenas de 

13:00h às 15:00h, pois foi dia de apresentações para homenagear a pessoa que cuida da 

criança. No final da festa, uma menina chorou porque não foi ninguém da família vê-la 

dançar, assim como ela, tiveram mais alunos que se apresentaram, mas ninguém da família 

estava lá. Então, o cartão que fizeram para entregar quem cuidava dessas crianças, resolveram 

entregar à professora de tão decepcionados que ficaram. 

Conclusão: O ato de entregar ao professor o cartão feito para família, ao invés de 

outra pessoa ou até mesmo em ser jogado fora, demonstra a importância que esse profissional 

possui para este aluno e o movimento emocional que pode existir nessa relação, mesmo que 

seja uma forma de fazer um pedido de consolo.  

(...) infância é um momento real e distinto de todos os outros, por isso mesmo, deve 

ser considerado de acordo com as suas peculiaridades. É neste período que 

expressamos nossos sentimentos, nossa criatividade de forma mais espontânea 

possível, quando as atividades lúdicas são predominantes. (...) é através das 

brincadeiras que as crianças estabelecem relação com o meio, interagem com o 

outro, para construir a própria identidade e desenvolver sua autonomia.( FREIRE, 

2010, p.1) 

 

 Durante todo o estágio nesse nível de escolaridade, foi percebido que os professores 

não costumam possuir tanta aproximação com o lúdico como nas séries iniciais, mesmo que, 

em todo momento, eles demonstrem suas preferências.       

Além disso, foi possível perceber que a estrutura da escola pode contribuir ou não 

para um aprendizado de qualidade.  Na escola em que a observação foi realizada, a sala não 

possuía uma boa ventilação e isso causava falta de ar, dor de cabeça e muita agitação para os 

alunos e os professores que estavam na sala de aula. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Paulo Freire, na obra Pedagogia da autonomia (1996) destaca a importância de 

entender o educando ou sujeito da educação enquanto pessoa. Estes estudantes têm uma 

história e saberes próprios, conhecimentos de mundo, aprendizagens prévias. Para uma 

educação de qualidade é necessário escutar ativamente os estudantes que têm muito a 

contribuir com a própria educação e com a dos demais. 

Não existe uma pessoa que não tenha um conhecimento prévio à instituição escolar 

como diria Freire (1996), sem nenhum conhecimento de mundo e vivências de vida. A 

educação para ser de qualidade é necessário que haja uma relação dialógica, em que o 

professor e o estudante estabelecem uma relação horizontal de troca de conhecimentos e 

experiências, como observado na pesquisa de campo, a interação foi fundamental para que o 

conhecimento pudesse ser construído com o apoio do lúdico. 

O docente mediador, assim como, em muitas situações, auxilia na construção e na 

troca de conhecimentos. Assim, é possível viver a educação de qualidade que queremos. 

Como observamos, na educação infantil, o brincar e a preocupação com um ensino de 

uma maneira mais lúdica está presente, mas com o passar dos anos, a atenção com a 

afetividade começa a se ausentar da educação, como foi retratado na observação realizada 

com o quarto ano. 

Foi possível observar através da atividade desenvolvida no terceiro ano, que os alunos 

não estavam mais habituados a ter uma prática mais lúdica no seu cotidiano escolar. No 

entanto, o envolvimento dos alunos com essa atividade, foi mais visível do que costumava ser 

nas aulas tradicionais. Desse modo, os resultados também foram mais significativos. 

Podemos concluir que o lúdico na educação contribui para as aprendizagens de forma 

atrativa e significativa. Este estudo investigou três experiências diferentes de educação. 

Aprofundou-se na investigação do lúdico no ambiente educacional e confirmou a eficácia da 

brincadeira para a aprendizagem. Os resultados presentes no trabalho apontam a necessidade 

do lúdico, da emoção e sentimentos nas aprendizagens em todas as etapas da educação.  
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