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RESUMO 
 

A presente pesquisa pretende mostrar o ponto de vista pedagógico para a Educação 

Infantil através da ludicidade. Isto é, o que torna um desafio para o educador apresentar 

em sua prática a influência e os benefícios dos brinquedos, da musicalidade, do brincar, 

e a importância da organização dos espaços lúdicos, proporcionando a criança a 

construção de experiências, a exploração das esferas. Sendo assim, ocorrerá em tempo 

real o desenvolvimento social através da troca de conhecimento com o seu meio, além do 

contato com os diferentes materiais preparados para cada execução de forma 

interdisciplinar, no entanto, nessa fase, a criança não deve ser caracterizada como um 

aluno(a), mas, como alguém que está no campo de experiência desenvolvendo suas 

habilidades e competências, compreendendo isso, o professor(a) alcançará ou não o 

objetivo proposto para cada atividade, pois cada criança tem seu tempo e forma de 

aprendizagem, mas devemos sempre enfatizar que a compensação do diálogo é focar na 

preparação profissional para cada área escolhida, no envolvimento entre pedagogo-

família e a partir disso, contribuir de forma significativa para o desenvolvimento infantil 

e, consequentemente, na formação integral da criança durante o processo de 

aprendizagem. Desse modo, a finalidade dessa pesquisa bibliográfica e documental é 

analisar a visão de diferentes teóricos referentes à prática do lúdico, seja ela em creches 

ou na préescola. Foi utilizada a pesquisa qualitativa para entender o ponto de vista de 

autores que contribuiram para embasamento teórico desse artigo. Concluímos que a 

brincadeira exige da criança uma intensa participação, um envolvimento no ato de 

brincar, além de proporcionar emoções e significados. O conhecimento na área consiste 

em promover bons desempenhos e excelentes resultados, para isso, é necessário manter 

o elo entre escola, família, professor e criança. Diante da pesquisa realizada nas 

institituições de Educação Infantil, ficou claro para as autoras deste artigo que o docente 

precisa aperfeiçoar-se, após trabalhar a ludicidade. 
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