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Resumo: 

A Educação Infantil é considerada, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-

LDB (Lei 9.394/96), como a primeira etapa da educação básica. Estudiosos do desenvolvimento 

infantil, como Jean Piaget, Lev Vygotsky, entre outros, defendem que o brincar é uma tarefa 

essencial para o desenvolvimento psicofísico e social da criança. No Brasil, documentos como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), asseguram o direito à Educação, à 

Cultura, ao Esporte e ao Lazer. Os Referenciais Curriculares para a Educação Infantil, 

atendendo a LDB, apontam, para uma busca de ação integrada entre creches e pré-escolas com o 

intuito de incorporar às atividades educativas os cuidados essenciais das crianças e suas 

brincadeiras. Na condição de professor em Instituições de Ensino Superior no Curso de 

Pedagogia, com as disciplinas de Estágio para Educação Infantil, tem sido possível observar na 

Universidade e no convívio com as professoras dos municípios, uma lacuna no que diz respeito 

à compreensão e a prática das atividades lúdico educativas na sala de aula. Esta pesquisa faz 

parte da tese de doutoramento que estou realizando na Universidade de Santiago de Compostela 

(Espanha), - Faculdade de Ciências da Educación, ela tem como propósito fazer uma 

aproximação das atividades lúdico-pedagogicas realizadas em sala de aula através do ensino na 

educação infantil na Região do Baixo Sul da Bahia. Pretende-se investigar professores (as) da 

Educação Infantil de crianças de 04 e 05 anos de idade acerca do entendimento das atividades 

lúdico-pedagógicas. Assim, nos deparamos com os seguintes questionamentos: de que forma os 

(as) professores (as) planejam e mediam estas atividade em sala de aula? Eles (as) buscam 

estabelecer relação entre as atividades desenvolvidas e os aspectos do desenvolvimento infantil? 

O aporte teórico dos professores se efetiva em uma prática pedagógica lúdico-educativa em sala 

de aula. A metodologia a ser aplicada situa-se no âmbito das metodologias qualitativas. Optou-

se por estratégias complementares de aproximação do objeto a ser estudado. Inicialmente será 

utilizada a análise documental para apreciação dos documentos legais e institucionais que 

regulam as diretrizes para o ensino da Educação Infantil de crianças de 4 e 5 anos de idade. 

Posteriormente, entrevista semi estruturada, para avaliar o nível de compreensão dos (as) 

professores (as) acerca da relação entre aspectos do desenvolvimento infantil e das atividades 

lúdico-pedagógicas. Utilizaremos a observação não participante para verificar, na prática, como 

o (a) professor (a) trabalha com as atividades lúdico-educativas. Por fim, será possível fazer um 

estudo entre as concepções teóricas e metodológicas com a prática efetiva do professor em sala 

de aula. Esta pesquisa justifica-se por apontar questões significativas na formação acadêmica do 

(a) professor (a) de Educação Infantil. Também poderá servir de aporte para possíveis ajustes no 

currículo dos Cursos de Pedagogia. 
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Os jogos e as brincadeiras oportunizam a criança internalizar regras e papéis sociais diversos. Passar 

por experiências individuais e coletivas seja a partir de atividades lúdicas de competição ou de jogos 

simbólicos constitui-se em experiência significativa para o seu convívio em sociedade. As brincadeiras 

possibilitam um salto qualitativo no desenvolvimento da psique infantil. Muitas delas possibilitam a 

criança o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, como a atenção, memória, 

imaginação, pensamento, linguagem entre outras que tem a finalidade de organizar a vida mental de 

um indivíduo em seu meio. Buscando organizar ou mesmo agrupar os jogos a partir de suas 

características Jean Piaget criou uma “classificação baseada na evolução das estruturas” (Piaget apud 

Rizzi e Haydt, 1997), formulando três grandes categorias que correspondem às fases do 

desenvolvimento infantil.  

Sensório-motora que vai do nascimento até os 2 anos aproximadamente, a criança brinca sozinha 

apenas por diletantismo, sem regras e sem uma intencionalidade específica. Pré-operatória, dos 2 aos 

5 ou 6 anos aproximadamente, as crianças adquirem a noção da existência de regras e passam a jogar 

umas com as outras os jogos de faz de conta. Operações concretas, dos 7 aos 11 anos 

aproximadamente, as crianças aprendem as regras e jogam em grupos. Esta é a fase dos jogos de 

regras como futebol, damas, etc.  

Considerando estas características, Piaget classificou os jogos de acordo com cada nível de 

desenvolvimento. Ou seja: 

Jogos de exercício sensório-motor  

Inicialmente a atividade lúdica surge como uma série de exercícios motores simples. Sua finalidade é 

o próprio prazer do experimentar o funcionamento corporal. Estes exercícios consistem em repetição 

de gestos e movimentos simples como agitar os braços, sacudir objetos, emitir sons, caminhar, pular, 

correr, etc. Embora estes jogos apareçam predominantemente até os 2 anos, eles se mantém durante 

toda a infância e até na fase adulta. Por exemplo, andar de bicicleta, nadar ou dançar. 

 

Jogos simbólicos  

O jogo simbólico aparece predominantemente a partir dos 2 até os 6 anos de idade. Segundo Piaget, a 

função desse tipo de atividade lúdica, "consiste em satisfazer o eu por meio de uma transformação do 

real em função dos desejos", ou seja, tem como função assimilar a realidade (Piaget apud Rizzi e 

Haydt, 1997).  
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A criança tende a reproduzir nesses jogos as relações predominantes no seu meio ambiente e lidar, 

dessa maneira, com a realidade, sendo uma maneira de auto expressão. Ou seja, as crianças 

representam no jogo dramático a complexidade das relações e da realidade que as circunda. Elas 

reproduzem cenas do cotidiano familiar e da escola, refletem acontecimentos vivenciados ou 

imaginados que muitas vezes se complementam para dar sentido à sua representação simbólica. A 

realidade, ao ser representada nos jogos infantis, converte-se, muitas vezes, em argumento do jogo 

dramático. É possível observar que quanto mais ampla for a realidade que as crianças conhecem, tanto 

mais amplos e variados serão os argumentos de seus jogos. 

Por isso, uma criança na fase pré-escolar mais nova tem um número de argumentos mais limitados do 

que outro mais velho. As crianças de 5 a 6 anos de idade brincam de convidados, filhos e mães, mas 

também de construir uma ponte ou de lançar uma nave espacial (MUKHINA, 1996, p. 156/157).  

O jogo dramático oportuniza às crianças situações variadas de aprendizagem e, além disso, desenvolve 

uma função do pensamento extremamente importante para a vida na sociedade contemporânea: a 

função simbólica ou semiótica, que vai influenciar diretamente na capacidade de abstração e de 

raciocínio infantil. Necessários posteriormente no período de alfabetização.  

No jogo revela-se a função semiótica em gestação na consciência infantil. Essa função se apresenta 

através do jogo e se reveste de algumas características especiais. O sentido lúdico de um objeto pode 

ter com esse uma semelhança muito menor do que a que tem um desenho com a realidade que 

representa. Mas o substituto lúdico oferece a possibilidade de ser manuseado tal como se fosse o 

objeto que ele substitui (MUKHINA, 1996, p. 155/156). 

O desenvolvimento da função semiótica é necessário para possibilitar a compreensão dos diversos 

símbolos criados por nossa cultura, como por exemplo, a linguagem escrita, a matemática, 

informática, as artes etc. A brincadeira quando mediada de forma a oportunizar a criança a interagir, 

criar, recriar, etc. Pode auxiliar na aprendizagem infantil, especialmente no que se refere ao 

desenvolvimento de funções psíquicas. 

A infância é um período fundamental do desenvolvimento humano. É consenso entre teóricos seja no 

campo da Pedagogia, da Psicologia ou da Psicopedagogia que afirmam que é neste período da vida 

que se estrutura a base dos processos de desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, da 

linguagem e do convívio social. Na história da criança, entretanto, nem sempre se deu à devida 

importância a estes processos como na contemporaneidade. “A fascinação pelos anos da infância, um 

fenômeno relativamente recente” (HEYWOOD, 2004, p.13), fez com que o conceito de infância 

sofresse e venha sofrendo alterações significativas ao longo da história. Compreender o que foram 

esses conceitos, analisando a infância do ponto de vista histórico, pode nos revelar muito sobre a sua 
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situação nos dias atuais e consequentemente nos ajudar a repensar o mundo infantil desde uma 

perspectiva integradora, lúdica, intercultural, e inclusiva. 

A Lei de diretrizes e Bases do Brasil em seu artigo 29 diz:  

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

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

 

E no seu artigo 31, afirma que: “Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento 

e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental”. O que nos leva a refletir e compreender da necessidade dos (as) professores (as) da 

educação Infantil utilizarem as atividades lúdico pedagógicas para promover as habilidades básicas a 

serem trabalhadas neste período da formação. 

Tenho refletido sobre estes conceitos, a legislação e a formação de professores da educação básica 

durante o meu exercício profissional em instituições de Ensino Superior nos cursos de Licenciatura em 

Pedagogia e Formação de Professores em exercício nos últimos 9 anos aproximadamente. A 

convivência dentro e fora de sala de aula e as visitas constantes nas escolas municipais de ensino 

fundamental I e educação infantil, onde acontecem os estágios supervisionados, têm me levado a 

aprofundar conhecimentos teóricos no sentido de compreender a dinâmica da aprendizagem infantil. 

No que diz respeito a utilização de atividades lúdicas em sala de aula, é possível verificar em autores 

como Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, Emilia Ferreiro, kisimotto, Zabalza entre outros que o jogar e o 

brincar deve fazer parte da rotina na educação infantil. Seja na escola ou mesmo em casa.  

Como professor em Instituições privadas e públicas, que os habilita e/ou capacita para atuarem na 

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Praticamente durante esta caminhada 

lecionei a disciplina de estágio supervisionado tanto para as séries iniciais do ensino fundamental 

como para a educação infantil. 

A convivência constante de observação, acompanhamento e avaliação dos professores(as) das séries 

iniciais do ensino fundamental e da educação infantil sobretudo de crianças de 04 e 05 anos, 

juntamente com reflexões teóricas sobre a educação infantil foi me levando a refletir sobre algumas 

questões, se  estes professores(as) conhecem claramente os propósitos das atividades lúdico-

educativas? E de que forma conduzem estas atividades em sala de aula? Se estabelecem relação com 

aspectos do desenvolvimento infantil? E também como planejam e acompanham o desenvolvimento 

integral das crianças? Estas são as indagações que pretendemos levar a cabo durante a pesquisa 

científica na região do Baixo Sul da Bahia que é composta de 15 municípios, que são atendidos pelo 

Departamento de Educação Campus XV com os cursos de Direito e Pedagogia o qual sou professor do 
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componente curricular Estágio em Espaços Formais, Não Formais e em Coordenação Pedagógica. Ao 

longo desta investigação, pretendemos também: Identificar o nível de compreensão dos professores da 

Educação Infantil de crianças de 04 e 05 anos acerca das atividades lúdico-pedagógicas; entender de 

que forma o aporte teórico dos professores se efetiva em uma prática pedagógica lúdico educativa em 

sala de aula. Além disso intentaremos também: a) verificar o nível de compreensão dos professores 

sobre desenvolvimento infantil considerando os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores, de 

socialização e da linguagem; b) Avaliar a relação estabelecida, entre os aspectos teóricos e a prática 

pedagógica no que diz respeito às atividades lúdico pedagógico; c) Identificar elementos no processo 

formativo que contribuem com o fazer lúdico educativo em sala de aula; d) Compreender a dinâmica 

estabelecida em sala de aula a partir das atividades lúdicas; e) Identificar aspectos do planejamento e 

estabelecer relação com a prática lúdico pedagógica. 

Acreditamos que os documentos legais e institucionais que norteiam os professores diante de suas 

práticas e escolhas de procedimentos metodológicos, não asseguram uma prática pedagógica que 

busque o desenvolvimento integral dos alunos da educação infantil. Que a ideia de realizar atividades 

lúdico-pedagógicas nas escolas representam uma possibilidade de garantir a criança seus direitos 

conforme diversos documentos legais como a LDB e RCNEI, que definem as diretrizes para o ensino 

básico e consideram a educação infantil como momento importante para a promoção do 

desenvolvimento da criança. Que para que esses processos educativos relacionados à educação infantil 

possam ter seu espaço garantido no planejamento federal, estadual e municipal devem contar não só 

com uma visão didático pedagógica, mas também com uma perspectiva psicopedagógica e sócio-

interacionista  para que os alunos de fato garantam o que lhes assegura a lei. Ou seja, desenvolver 

integralmente suas capacidades durante o tempo em que estão na escola. Acreditamos que ao observar 

a interação entre os alunos e professores na sala de aula é possível encontrar elementos que 

comprovem a compreensão da professora acerca das atividades lúdico educativas. Assim, será possível 

compreender o nível de entendimento professores e professoras nas diversas escolas da Região do 

Baixo Sul da Bahia sobre a utilização das atividades lúdico educativas tanto em seu planejamento com 

durante a realização de suas aulas. 

 

Contextualizando… 

Até o século XII, as condições gerais de higiene e saúde eram muito precárias, o que tornava o índice 

de mortalidade infantil muito alto. Pode-se apresentar um argumento contundente para demonstrar que 

a suposta indiferença com relação à infância nos períodos medieval e moderno resultou em uma 

postura insensível com relação à criação de filhos. Os bebês abaixo de 2 anos, em particular, sofriam 

de descaso assustador, com os pais considerando pouco aconselhável investir muito tempo ou esforço 
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em um “pobre animal  suspirante”,  que  tinha  tantas probabilidades de morrer com pouca idade. 

(HEYWOOD, 2004, p.87) 

No Brasil, considera-se como Educação infantil, o período de vida escolar em que se atende, 

pedagogicamente, crianças com idade entre 0 e 5 anos e 11 meses. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional chama o equipamento educacional que atende crianças de 0 a 3 anos de CRECHE. 

O equipamento educacional que atende crianças de 4 e 5 anos se chama PRÉ-ESCOLA. Na educação 

infantil a avaliação deve acontecer mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem 

o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

O Projeto de Lei aprovado pelo Senado Federal em 25 de janeiro de 2006, nº 144, de 2005, Altera a 

redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino 

fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. 

Passando, assim a vigorar com a seguinte redação: "Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 (cinco) anos de 

idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da comunidade." E o Art. 2º o inciso II do art. 30 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 

vigorar com a seguinte redação: "Art. 30. Pré-escolas, para crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de 

idade." 

O meu interesse investigativo em estudar este tema inicia-se ao concluir o Curso de Licenciatura em 

Pedagogia. Tive a oportunidade de cursar disciplinas no programa de Mestrado e Doutorado em 

Educação na Universidade Federal da Bahia que discutiam conteúdos relacionados à infância e a 

atividades lúdico-educativas. Foram elas: Ludopedagogia II - Atividades Lúdicas e Práticas 

Educativas; Ludopedagogia III - Aspectos Sócio Culturais; Educação e Historia Social da Criança. 

Comecei então a melhor compreender sobre a importância do professor e da professora de educação 

infantil se apropriarem de determinados conceitos relacionados aos jogos e ao ato de brincar, às 

atividades lúdico-educativas e ao desenvolvimento infantil, para melhor entender a relação entre o 

brincar e o desenvolvimento infantil. Sabe-se hoje que a criança aprende brincando. O mundo em que 

ela vive é descoberto através de jogos dos mais diversos tipos que vão dos mais simples de encaixe às 

mais curiosas brincadeiras folclóricas. 

 O jogo, para a criança, é o exercício e a preparação para a vida adulta. É através das brincadeiras, seus 

movimentos, sua interação com os objetos e no espaço com outras crianças que ela desenvolve suas 

potencialidades, descobrindo várias possibilidades e aperfeiçoando diversas habilidades.  

Após concluir a especialização em Psicopedagogia, comecei a lecionar as disciplinas Estágio 

Supervisionado, Psicologia do Desenvolvimento e Dificuldades de Aprendizagem no Curso de 
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Licenciatura em Pedagogia na Faculdade Regional de Filosofia, Ciências e Letras de Candeias, no 

município de Candeias, região metropolitana de Salvador. Dando continuidade a minha caminhada 

profissional, no ano de 2004 fui convidado para lecionar no Curso de Licenciatura em Pedagogia no 

Programa REDE-UNEB-2000 - Programa de Formação de Professores em Exercício, (Convênio 

firmado entre a Universidade do Estado da Bahia e diversos municípios do interior do Estado da 

Bahia). Neste Programa lecionei em de Cipó e Ribeira do Amparo, as disciplinas Fundamentos 

Teóricos da Ação Pedagógica II (Estágio Supervisionado II), História da Educação. Nos municípios de 

Ipiau, lecionei as disciplinas Metodologia da Alfabetização, Fundamentos Teóricos da Ação 

Pedagógica II (Estágio Supervisionado II). 

Posteriormente, no ano de 2004, prossegui minha itinerânica acadêmica como professor no Curso de 

Licenciatura em Pedagogia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, inicialmente 

lecionando a disciplina Prática Pedagógica nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental (Estágio 

Supervisionado) e posteriormente a disciplina Práticas Pedagógicas na Educação Infantil, (Estágio em 

Educação Infantil). Lecionei também, como professor convidado no programa de formação de 

professores em exercício nos municípios de Poções e Jequié, no Curso de Licenciatura Plena em 

Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, convênio firmado entre a UESB e os 

respectivos municípios. Neste programa em Jequié trabalhei com as disciplinas Práticas do Ensino 

Fundamental e Práticas de Ensino na Educação Infantil II e Atividades Lúdicas: Processo Ensino 

Aprendizagem. Atualmente sou professor da Universidade do Estado da Bahia – UNEB Camus XV – 

Valença. Daí meu interesse em utilizar como corpus de minha pesquisa as escolas onde situa-se o 

referido campus. (Região do Baixo Sul da Bahia) 

Depois deste percurso acadêmico e profissional a cada dia tenho refletido e podido compreender a 

importância das atividades lúdico pedagógicas na sala de aula, sobretudo na de educação infantil, pois 

é no ato de brincar que a criança se desenvolve e se constitui, no dizer de Bettelheim, (1998, p. 168) 

“brincar é muito importante porque, enquanto estimula o desenvolvimento intelectual da criança, 

também ensina, sem que ela perceba, os hábitos necessários a esse crescimento”. E  citando  Vygotsky 

(1996 p. 11-12), 

Entre las cuestiones más importantes de la psicología infantil y de la pedagogía figura la de la 

capacidad creadora en los niños, la del fomento de esta capacidad y su importancia para el 

desarrollo general y de la madurez del niño. Desde los primeros años de su infancia 

encontramos procesos creadores que se reflejan, sobre todo, en sus juegos. 

 

A partir das considerações feitas acima por Bettelheim e Vygotsky, podemos perceber estes dois 

aspectos que são essenciais para o desenvolvimento infantil. A capacidade de refletir e aprender 

conceitos e condutas a partir dos jogos e brincadeiras e também o estimulo à capacidade criadora 
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como característica inerente ao ser humano, mas que necessita ser fomentada na mais terna idade para 

que na juventude e na maturidade estas capacidades possam ser canalizadas para a vida adulta, social e 

profissional. 

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, chama o equipamento 

educacional que atende crianças de 0 a 3 anos de CRECHE. O equipamento educacional que atende 

crianças de 4 a 6 anos se chama PRÉ-ESCOLA. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 

acesso ao ensino fundamental. 

Recentes medidas legais modificaram o atendimento das crianças da PRÉ-ESCOLA, pois alunos com 

seis anos de idade devem obrigatoriamente estar matriculados no primeiro ano do Ensino Fundamental 

I. O que equivalia anteriormente ao Projeto de Lei nº 144/2005, ao Curso de alfabetização. Este 

projeto de Lei, aprovado pelo Senado em 25 de janeiro de 2006, estabelece a duração mínima de 9 

(nove) anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. 

Essa medida deverá ser implantada paulatinamente até o ano de 2010 pelos Municípios, Estados e 

Distrito Federal. Durante esse período os sistemas de ensino terão prazo para adaptar-se ao novo 

modelo de pré-escolas, que agora passarão a atender crianças de 4 e 5 anos de idade.  

A problematização desta investigação que hora propomos levar a cabo é: compreender se os 

professores(as) de educação infantil conhecem os propósitos das atividades lúdico-educativas?; De 

que forma conduzem estas atividades?; Se eles/elas estabelecem relação com os aspectos do 

desenvolvimento infantil? Como acompanham o desenvolvimento integral da criança em sala de aula.  

Objetivando identificar a eficácia ou não do ensino infantil através de atividades lúdico-pedagógicas 

para o desenvolvimento integral da criança pretendemos verificar o modelo didático pedagógico e/ou 

psicopedagógico utilizado durante as práticas educativas nas escolas de educação infantil, de crianças 

de 4 e 5 anos, na Região do Baixo Sul da Bahia. 

A partir de uma visão sociointeracionista que considera o desenvolvimento infantil uma etapa 

vivenciada em casa e na escola, e da compreensão da necessidade de implementação de atividades 

lúdico-pedagógicas é que se busca fundamentar esta investigação. Adotaremos um marco teórico 

conceitual e que permita contrastar com os pressupostos da epistemologia convergente oriunda da 

corrente psicopedagógica que propõe um equilíbrio no desenvolvimento entre as diversas áreas que 

compõe a formação da criança. Por outro lado, é por meio de uma análise comparativa entre os 

modelos utilizados pelos professores de educação infantil e sua prática pedagógica das diversas 

escolas investigadas que se buscará identificar os aspectos ou elementos que proporcionam o 

desenvolvimento dos alunos entre 04 e 05 anos. 
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O caminhar metodológico da pesquisa 

A metodologia a ser aplicada nesta investigação situa-se no âmbito das metodologias qualitativas. 

Inclui diferentes estratégias de aproximação do objeto a ser estudado. Como método de coleta de 

dados utilizaremos: análise documental para proceder análise dos documentos legais e institucionais 

federais e/ou municipais no Brasil que regulam e definem as diretrizes para o ensino da educação 

infantil de crianças de 4 e 5 anos de idade; e também para análise dos planos de curso e planos de aula 

das escolas investigadas. Entrevista semi-estruturada para avaliar o nível de compreensão dos (as) 

professores (as) acerca dos aspectos do desenvolvimento infantil, tais como: desenvolvimento 

cognitivo, emocional, psicomotor, social e da linguagem. Ao final utilizaremos a observação não 

participante para observar na prática pedagógica a presença (ou não) de atividades lúdico-educativas 

que promovam o desenvolvimento integral da criança. Nas palavras de Lüdke e André (1986). 

Para que se torne um instrumento válido e fidedigno de investigação científica, a observação 

precisa ser antes de tudo controlada e sistemática. Isto implica a existência de um 

planejamento cuidadoso do trabalho e uma preparação rigorosa do observador. 

 

A análise dos dados empíricos se fará a partir de análise comparativa entre os conhecimentos teóricos 

aportados pelos (as) professores (as) e conceitos consolidados cientificamente, e os documentos legais 

e institucionais. Desta forma buscar-se-á identificar se os aspectos definidos pelos documentos 

institucionais para a educação e desenvolvimento infantil são contemplados no planejamento e nas 

atividades docentes durante a prática educativa na sala de aula. 

Assim, durante a investigação seguiremos o seguinte roteiro metodológico: 

 

Primeiro momento:  

Neste primeiro momento buscaremos fazer uma revisão bibliográfica sobre o tema em questão e uma 

análise pormenorizada dos seguintes documentos institucionais, tais como: Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – LDB; Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil; Projeto Político 

Pedagógico para a Educação Infantil de diversos municípios que compõe a região do Baixo Sul; Plano 

de Curso e Planos de Aula e ficha de acompanhamento dos (as) professores (as) regentes. 

Segundo momento:  

Buscaremos verificar o nível dos conhecimentos teóricos dos (as) professores (as) sobre os seguintes 

temas: Atividades lúdico-pedagógicas; Classificação dos diversos tipos de jogo; Desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, psicolinguístico, psicomotor e social. 

Terceiro momento 
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Nesta etapa final, observaremos como se efetiva a dos (as) professores (as) em sala de aula, onde 

buscaremos: a) Acompanhar o desenvolvimento das atividades lúdico-educativas das professoras em 

sala de aula; b) Comparar as concepções dos professores (as) sobre desenvolvimento infantil e 

atividades lúdico-educativas. 

 

Considerações finais 

Acreditamos na relevância desta investigação para a região do Baixo Sul da Bahia, bem como para 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Esperamos que os resultados deste trabalho possam 

contribuir de maneira significativa para a melhoria do ensino nas escolas de educação infantil não só 

da região, mas da Bahia e oxalá do Brasil. Que aponte indicadores para o (re)pensar do currículo do 

curso de pedagogia do Campus XV e da UNEB como um todo. Busca-se com este trabalho 

oportunizar ao professor, à professora de educação infantil, um momento de reflexão acerca de suas 

práticas pedagógicas e se elas estão correspondendo côa as expectativas de que se considera como 

qualidade na educação infantil. Esperamos que este trabalho possa apontar questões para serem 

revistas pelos professores e professoras de educação infantil em relação à sua prática e também pelos 

dirigentes responsáveis pelos recursos para a educação de forma gral, sobretudo a infantil. Para que 

possam perceber que as crianças têm direito e a necessidade não só de alimentar-se adequadamente 

garantindo os níveis básicos das necessidades nutricionais diárias, mas que elas têm, além disso, outras 

necessidades, não menos importantes, tais como: aprender a aprender, aprender a ser, a conviver a 

sonhar, brincar e a ter infância. 
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Resumo: 

Nossa experiência docente foi vivenciada em atividades do Grupo de Pesquisa História da 

Educação e Memória, no Programa de Pós-Graduação, do Instituto de Educação da 

Universidade Federal de Mato Grosso. Este grupo é constituído atualmente por docentes do 

sistema educacional regional em qualificação, sendo, mestrandos e doutorandos historiadores, 

enfermeiros e pedagogos. O objetivo central desta reflexão é de buscar significados para a 

prática docente nas vivências multidisciplinares deste grupo de trabalho/pesquisa, avaliando 

como temos efetivado esta prática. Assumimos, teoricamente, que toda reflexão necessita da 

crítica, e a ação é uma alteração resultante da reflexão, se não existir ação, a reflexão ficaria 

presa a uma dimensão teórica (que não faz parte deste trabalho). Para isto descrevemos as 

temáticas de pesquisa que abrigam os pesquisadores no nosso grupo de pesquisa, buscando 

refletir sobre a articulação teórica e metodológica existente entre estas sub-áreas; refletir sobre 

as necessidades pedagógicas que cada uma apresenta; e refletir sobre a prática docente criada e 

re-significada para elas. Com estas reflexões, entendemos que o processo de aprendizagem de 


