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RESUMO

A presente pesquisa pretende discutir a ludicidade no âmbito escolar, especificamente na Educação Infantil, partindo do pressuposto que crianças 
também são estimuladas através de atividades lúdicas como teatro, música, brincadeiras e jogos para despertar e exercitar suas capacidades 
motoras e cognitivas, a fazer descobertas e a iniciar o processo de alfabetização. Desta forma, quando a criança brinca, vai construindo os 
alicerces da compreensão e a utilização de sistemas simbólicos e assim aos poucos, vai coordenando. Diante disso, pensar sobre o lúdico faz-se 
necessário, visto que proporciona a criação de estratégias de ensino, que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem, e superem a ideia do 
lúdico enquanto um passa tempo nas aulas, sem nenhuma intencionalidade pedagógica. A Educação Infantil é uma das etapas do 
desenvolvimento do sujeito. Nesta fase, as crianças recebem estímulos que poderão definir o seu sucesso escolar e proporcionar ainda condições 
adequadas para o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social, promovendo a ampliação de suas experiências e conhecimentos. O 
despertar pela temática partiu da vivência no Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia, através da observação de que a prática do lúdico 
acabava sendo espontânea, sem planejamento. Assim, redirecionando para a definição dos objetivos da pesquisa, pretende-se: investigar a 
contribuição do lúdico para o desenvolvimento da criança no 1º e 2º períodos da Educação Infantil, em uma escola pública municipal de Boa 
Vista, discutindo teoricamente o papel da ludicidade no desenvolvimento do aluno na Educação Infantil e, ainda, identificar como a ludicidade 
está sendo abordada e trabalhada na escola campo, nas turmas de 1º e 2º períodos. Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa é de 
abordagem qualitativa; quanto ao objetivo é exploratória, dedicada a vivenciar a realidade. Para tal propósito utilizou-se também a pesquisa 
bibliográfica, que possibilitou a revisão literária sobre o tema, assim como a pesquisa de campo.  A coleta de dados foi realizada em uma escola da 
Rede Municipal de Boa Vista – Roraima, através da aplicação de entrevista estrutura aplicada aos os professores que atuavam no 1º e 2º períodos 
da Educação Infantil e aos coordenadores da escola. Percebeu-se, a partir dos dados coletados, que os professores e os coordenadores 
compreendem a importância do lúdico para o processo de ensino e aprendizagem; que as atividades às vezes são trabalhadas de forma 
intencional e que as mesmas também são desenvolvidas sem planejamento. Outro aspecto importante e que merece destaque é o apontamento 
de alguns professores para o fato de que o lúdico é confundido com indisciplina, pois o lúdico exige a participação ativa do aluno durante as 
atividades, o que foge do modelo tradicional de aluno ideal, que fica sentado e quieto na sala de aula.  Então, percebeu-se que o trabalho com o 
lúdico ainda tem muito que avançar e ser pensado dentro do contexto educacional.
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