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Resumo

Este trabalho tem como objetivo compreender como práticas pedagógicas lúdicas  apresentam-se nos 
Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental,  de  que  maneira  ocorrem,  e  quais  as  suas  contribuições  para  as 
aprendizagens dos alunos. Os principais conceitos do estudo – aprendizagem e ludicidade – estão ancorados nos 
teóricos Piaget e Vygostsky, e nos estudos de Fortuna, Friedmann, Freire, entre outros. Problematiza-se o papel 
do professor e a importância do lúdico para a aprendizagem nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Trata-se 
de pesquisa com abordagem qualitativa do tipo estudo de caso, que se utilizou de entrevista com uma professora 
do Ensino Fundamental de um Colégio da rede pública de ensino localizado em Porto Alegre/RS, bem como 
observações  da  prática  pedagógica  desenvolvida  pela  mesma.  A análise  dos  dados  permitiu  identificar  as 
possibilidades de trabalhar de forma lúdica em sala de aula, suas contribuições para as aprendizagens dos alunos 
e  os  mecanismos  necessários  para  que  este  trabalho  ocorra.  Entre  os  principais  resultados  destaca-se  a 
constatação de que o trabalho lúdico em sala de aula é possível e necessário; porém, para que este trabalho 
desenvolva-se com qualidade,  faz-se  necessária  uma rede de apoio que envolva pais,  professores,  alunos e 
funcionários.  Impõe-se,  também,  repensar  o  tempo  e  o  espaço  na  escola,  além  do  próprio  conceito  de 
aprendizagem empregado em suas práticas pedagógicas.
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