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RESUMO 

 
A partir da compreensão sobre a importância que tem a ludicidade para as 

crianças e para os jovens e adultos, tivemos a curiosidade e o interesse em analisar 

melhor este assunto. Assim, o objetivo principal é averiguar a ludicidade escolar 

presente no recreio escolar e nas aulas de Educação Física para verificarmos 

possíveis diferenças nesses dois momentos. Entende-se que a instituição escolar. 

Entende-se que a instituição escolar deva colaborar para o crescimento social, 

psicológico, intelectual e moral dos alunos, ou seja, a escola atua de forma a abranger 

diversas áreas onde o receptor é o aluno. Com isso possivelmente há a inserção do 

lúdico neste meio, no qual e de grande importância para o crescimento e 

desenvolvimento da criança por se tratar de um momento onde toda criança precisa 

para e se desenvolver adequadamente se inteirando de forma prazerosa. Sendo 

assim, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa descritiva, para buscarmos respostas 

às questões indagadoras que guiaram este estudo. Fizemos então uma pesquisa 

bibliográfica para nos fundamentarmos teoricamente sobre o tema apresentado, e uma 

pesquisa de campo para colhermos dados da realidade. Utilizamos como instrumento 

de coleta de dados, observação não participante de algumas aulas de Educação 

Física e do recreio. Os sujeitos deste estudo foram trinta e nove alunos de 4ª série e 

um professor de Educação Física licenciado e concursado que atua na escola 

Municipal onde foi realizado as observações. Por meio desta pesquisa pudemos notar 

que no recreio as crianças se comportam de forma mais livre, tendo liberdade para 

brincar do que quiserem sem a interferência de ninguém, onde a atividade que mais 

predominava era a correria de um lado para outro sem cessar a gritaria. Já nas aulas 

de Educação Física o lúdico esteve presente mais não como no recreio, pois nessas 

aulas, na maioria das vezes, o professor era quem estipulava as brincadeiras e 

formulava as regras, agradando assim, alguns alunos e desagradando outros, não 

havendo um acordo em comum entre o professor e os alunos, e esses agiam então, 

por ordem e comando do professor. A partir dos resultados encontrados, nos remete a 

questionar se o caráter lúdico está recebendo a devida atenção dos profissionais de 

Educação Física, e como este pode colaborar para o seu inserimento neste momento. 

Através desta pesquisa acreditamos contribuir para a reflexão do profissional e 

acadêmico de Educação Física sobre a importância de trabalhar o lúdico como um 

processo educativo, no qual possibilita a criança a vivenciar com maior entusiasmo e 

disposição as atividades propostas e atuando de forma participativa nas mesmas. 


