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OS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELOS NOVOS RECURSOS LÚDICOS NA 

EVOLUÇÃO DO TRABALHO DOS PROFESSORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ana Júlia Nogueira Silva1 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho descreve sobre “os benefícios oferecidos pelos novos recursos lúdicos na 

evolução do trabalho dos professores na educação infantil”. Através do lúdico as crianças 

exercitam todas as suas potencialidades, desenvolvendo seu lado social, motor e cognitivo. 

Abordaremos definições do lúdico voltado para a educação infantil em suas diversas formas e 

contextualizando um pouco sobre a sua história, pois é nesta fase que consiste a introdução da 

criança através da sua entrada no ensino obrigatório. Cabe salientar que a idade dessas crianças 

vai de zero a seis anos. Durante esse período a relação ensino/escola consiste basicamente em 

atividades lúdicas e jogos, pois, é aqui que elas irão desenvolver as suas capacidades cognitivas 

e motoras, fazendo as descobertas do mundo em que vivem para então dar início ao processo 

de alfabetização. Os jogos e brincadeiras podem ser utilizados como ferramentas estimuladoras, 

facilitadoras e enriquecedoras que através do lazer e com prazer estimulam satisfatoriamente 

todo o processo de aprendizagem do indivíduo. Cabe ao professor proporcionar através dos 

recursos adequados às necessidades de sua escola jogos e brincadeiras com intuito de garantir 

aos alunos um aprendizado eficaz. 
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LUDICITY IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AT COSME PAULINO DE 

ALMEIDA SCHOOL 

Ana Júlia Nogueira Silva 2 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work describes about “the benefits offered by the new recreational resources in the 

evolution of the work of teachers in early childhood education”. Through play, children exercise 

all their potential, developing their social, motor and cognitive side. We will discuss definitions 

of playful activities aimed at early childhood education in its various forms and contextualizing 

a little about its history, as it is at this stage that the introduction of children through their entry 

into compulsory education consists of. It should be noted that the age of these children ranges 

from zero to six years. During this period, the teaching/school relationship basically consists of 

recreational activities and games, as it is here that they will develop their cognitive and motor 

skills, discovering the world in which they live, and then starting the literacy process. Games 

and games can be used as stimulating, facilitating and enriching tools that, through leisure and 

with pleasure, satisfactorily stimulate the entire learning process of the individual. It is up to 

the teacher to provide, through the resources that are adequate to the needs of his school, games 

and games in order to ensure effective learning for students. 
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INTRODUÇÃO 

Os indivíduos nascem com o intuito de aprender, de adquirir conhecimentos, de 

descobrir, passando por fases complicadas e simples, aprendemos interagindo com o meio e 

com as pessoas ao nosso redor e isso acontece durante toda a nossa vida e assim construímos 

nosso caráter, a nossas qualidades e a isso chamamos de aprendizagem.  

São ofertadas para crianças diversas oportunidades do para o seu desenvolvimento 

estrutural, motor, cognitivo e social. Nesta passagem está inserido a escola e o professor, onde 

os dois trabalham com o intuito de oferecer a criança um lugar para desenvolver o gosto pelo 

estudo, além de delinear os caminhos que são capazes de transformar a sociedade.  

A alfabetização é a fase em que se inicia o processo de formação intelectual e pessoal 

da criança, e começa na escola. Por isso, esse período não deve ser caracterizado apenas como 

mais uma etapa de vida. As salas devem sempre ter novidades para estimular os alunos. O 

professor deve ser dinâmico. Deste modo, terá mais facilidade em trabalhar com lúdico, que 

serve para estimular o ensinar e o aprender.  

A importância das atividades lúdicas na alfabetização, tem por objetivo compreender a 

importância das atividades lúdicas na alfabetização, visto que jogos e brincadeiras são 

essenciais na construção de uma aprendizagem significativa e isso em qualquer fase escolar. 

A vida da criança é uma sucessão de experiências de aprendizagem adquirida por ela 

mesma, quando tem a oportunidade de interação. Ao chegar à escola, ela traz consigo infinitas 

experiências e conhecimentos acumulados, conquistados por meio da exploração visual, 

auditiva, jogos, brincadeiras, conversa, passeios, contatos, brinquedos que influenciarão no 

processo de aprendizagem. 

Dentre as diversas maneiras de educar e transformar, existe uma muito relevante, que é 

a aprendizagem através do lúdico. Cremos que a Educação Lúdica não é apenas uma brincadeira 

ou passatempo. É uma atividade essencial a criança que leva o ser humano ao encontro do 

conhecimento, da socialização e do desenvolvimento do seu caráter.  

A utilização do lúdico na educação infantil é primordial para o aprendizado, pois o 

mesmo atua como parte complementar do desenvolvimento da criança, uma vez que elas 

aprendem brincando, imitando os adultos por meio de objetos, soltando todo o seu imaginário 

e fantasia. É nesta fase que a orientação do decente é de suma importância, pois, são a partir de 

situações de descontração que o professor poderá desenvolver diversos conteúdos, gerando uma 

integração entre as matérias curriculares. 
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O lúdico na educação infantil tem sido uma das estratégias mais bem-sucedidas no que 

concerne à estimulação do desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem de uma criança. Essa 

atividade é significativa por que desenvolvem as capacidades de atenção, memória, percepção, 

sensação e todos os aspectos básicos referentes à aprendizagem.  

A brincadeira e o jogo são atividades primordiais na infância, onde a criança começa a 

interagir com outros através da sua realidade usando sistemas simbólicos, onde essa atividade 

de interação vai tornar a imaginação e a criatividade das mesmas em novas formas de relações 

sociais mais prazerosas entre ela e o adulto. 

As atividades lúdicas em geral, têm grandes potencialidade para o desenvolvimento da 

criança, desde que admitidas como mediadora do processo de ensino aprendizagem, deixando 

o ambiente escolar mais estimulante, motivador e prazeroso. O ato de brincar ainda é visto pelas 

pessoas com um pouco de preconceito e é necessário desconstruir essa visão errada para pensar 

na criança como um todo, que em sua subjetividade, aproveita a liberdade que tem para eleger 

um brinquedo para brincar, e a interferência do adulto ou de outra criança, para aprender novas 

brincadeiras. 

Hoje em dia, o jogo tem a função de desenvolver a concepção do grande homem de 

amanhã, assim sendo a especialização excessiva dos brinquedos educativos, dirigidos ao ensino 

de conteúdo específicos, está tirando o jogo de sua área natural e extinguindo o prazer e alegria, 

ingredientes imprescindíveis o comportamento lúdico. 

É preciso resgatar e aproveitar a potencialidade do jogo como recurso para o 

desenvolvimento infantil, não contradizendo sua natureza, desenvolvendo uma educação com 

qualidade pelo ensino através do lúdico, a criança desenvolverá um processo de aprendizagem 

estimulante, motivador, gratificante e prazeroso.  

As brincadeiras são bastante relevantes pois proporcionam momentos deliciosas às 

crianças, e estimulam a criatividade. A ludicidade tem conquistado seu espaço no espaço 

escolar, mas para alguns professores o ato lúdico é associado com educação física, repouso ou, 

seja não passa de um ato de distração na hora do recreio, entretanto, o lúdico não é uma 

brincadeira sem aproveitamento, pois o simples fato da criança ocupar algum papel em uma 

determinada brincadeira, para ela é uma grande responsabilidade. 

O professor de educação infantil necessita proporcionar situações que permitam a 

criança explorarem suas habilidades físicas, motoras e perceptivas no conhecimento do próprio 

corpo, como um todo integrado, que envolve tanto o conhecimento das partes do corpo, os 

diversos órgãos e funções como as sensações, as emoções, os sentimentos e o pensamento. 
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Essas habilidades devem ser desenvolvidas também no contato com outros seres que 

existem no meio ambiente. O educar na educação infantil deverá associar ao brincar, isto porque 

na brincadeira o profissional pode intervir pedagogicamente nas ações de cuidado e educação 

entre a criança e o conhecimento.  

A questão do lúdico como instrumento Alfabetizador na Educação Infantil parece de 

antemão tema óbvio, fácil de conclusão. Entretanto, assumir a atividade lúdica como 

instrumento norteador do trabalho docente, requer mais que um discurso bem estruturado, pois 

é um compromisso que deve ser adquirido por todo professor de educação infantil.  

Através das brincadeiras e do brinquedo a criança desenvolve o seu próprio mundo, 

construindo o seu universo, e no seu imaginário ela insere a realidade vivenciada no seu 

cotidiano. O brincar permite que a criança se desenvolva, não sendo apenas uma ferramenta 

didática facilitadora para o aprendizado, já que os jogos, brincadeiras e brinquedos influenciam 

em áreas do desenvolvimento infantil como: motricidade, inteligência, sociabilidade, 

afetividade e criatividade. Desta forma, o brinquedo colabora para a criança externar sua 

criatividade. 

Atualmente, as crianças vivem rodeadas pela mídia, o professor tem de responder na 

sua prática pedagógica, pois é quase impossível prender a atenção dos alunos com o simples 

quadro e giz, por tanto devemos analisar a importância do lúdico no processo de ensino e 

aprendizagem. 

A sociedade moderna a “era da informação” e, consequentemente, a experiência 

educacional deve ser diversificada uma vez que envolve uma multiplicidade de tarefas. Os 

alunos necessitam dominar o processo de aprendizagem para o desenvolvimento de suas 

competências, e não mais absorver somente conteúdo. Faz-se necessária uma educação 

permanente, dinâmica e desafiadora visando o desenvolvimento de habilidades para a obtenção 

e utilização das informações. 

Mediante as dificuldades encontradas pelos professores onde os alunos estão inseridos 

numa sala de aula com carteiras dispostas uma atrás da outra, se faz necessário implantar estudo 

teóricos que abranja o lúdico na aprendizagem.  

As atividades lúdicas ao longo do tempo têm proporcionado um conhecimento 

significativo na aprendizagem. Por isso cabe ao educador desenvolver na sua prática 

pedagógica e metodologia lúdica como ferramenta que beneficia e torna a aprendizagem dos 

educandos possível e prazerosa.  

Diante das novas tecnologias onde o educando tem acesso à internet e demais 

brinquedos digitais é impossível mantê-lo em sala de aula onde o professor é apenas o 
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instrumento do conhecimento, por isso, a importância do lúdico no processo de conhecimento, 

pois a brincadeira e jogos tem a finalidade de despertar o interesse do aluno, a interação torna-

lo construtor do seu próprio conhecimento. 

O objetivo geral desse trabalho é apresentar um estudo sobre a ludicidade na educação 

infantil, revelando a importância dos jogos e brincadeiras como instrumento alfabetizador. Os 

objetivos específicos desse trabalho são: observar como o lúdico ajuda no processo de 

alfabetização da criança; investigar a prática pedagógica do professor no emprego da ludicidade 

em sala de aula; refletir sobre aspectos lúdicos, demonstrando como os mesmos implicam em 

um resultado que desencadeia a construção do conhecimento e pesquisar o lúdico no 

desenvolvimento infantil como fator essencial na socialização, criatividade, cognição e 

motivação. 

Para a realização deste trabalho, será utilizada a pesquisa exploratória do tipo 

bibliográfica, pautada na abordagem qualitativa, constituído principalmente de livros, sites e 

artigos científicos e questionários abertos. 

Esse trabalho será desenvolvido da seguinte forma no primeiro capítulo será relatado 

importância dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento da criança, pois os jogos e as 

brincadeiras são instrumentos pedagógicos importantes e determinantes para o 

desenvolvimento da criança, pois no jogar e no brincar as mesmas desenvolvem habilidades 

necessárias para o desenvolvimento da criança, pois no jogar e no brincar as mesmas 

desenvolvem habilidades necessárias para o seu processo de alfabetização e letramento, no 

segundo capítulo consta da aplicação do lúdico para alfabetizar, onde retrata que, o profissional 

envolvido com jogos e brincadeiras no ambiente escolar deve estar preparado para atuar como 

animador, mas também como observador e investigador das relações e acontecimentos que 

ocorrem na sala de aula e no terceiro capítulo tem como foco as análises e discursões sobre o 

assunto abordado, mostrando que os objetivos propostos foram alcançados.  
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CAPÍTULO I – O SURGIMENTO DE JOGOS E BRINCADEIRAS 

Para compreender o surgimento dos jogos e das brincadeiras é necessário rever as nossas 

raízes folclóricas que são consideradas responsáveis por esse surgimento. Com a mistura de 

raças que deu origem a nossa nação brasileira, sendo eles índios, negro e brancos, fez com que 

surgisse o folclore, que com o passar dos anos foi ganhando novos estilos, como as lendas, 

contos, superstições, festas, jogos e brincadeiras diversificadas. O ato de brincar é tão antigo 

como o próprio homem, na verdade o brincar faz parte da essência de ser dos seres humanos. 

Para o estudioso KISHIMOTO (1998), essa tradição milenar do folclore transmitido 

pela oralidade de personagens anônimos pode ser constatada na veiculação dos jogos infantis 

tradicionais como a pipa, que foi introduzida no Maranhão pelos portugueses. 

Segundo o autor, um dos primeiros brinquedos a ser inventado foi a pipa, mas os adultos 

a usaram primeiro para fins prático e também nos serviços militares, e só depois tornou-se um 

brinquedo de criança, e logo depois surgiu o papagaio de papel que também serviu o homem e 

depois virar brinquedo de criança. 

KISHIMOTO ainda afirma que os povos africanos também deixaram suas marcas, como 

nas histórias de sua cultura, que são as lendas, os contos e os mitos. E o brinquedo que mais 

marcou foi a espingarda feita de talo de bananeira. Naquela época os jogos infantis não 

despertavam interesses dos estudiosos eles estavam interessados nos aspectos sociais, religiosos 

e superstições. 

A história dos jogos no Brasil segundo KISHIMOTO (1998) foi influenciada pelos 

portugueses, negros e índios nas brincadeiras das crianças brasileiras. Para ele foi introduzido 

nas vidas das crianças por meio da oralidade, e assim, foram criados os contos, as lendas, 

superstições, versos, adivinhas e as parlendas, e também personagens como o bicho papão, a 

mula sem cabeça, a cuca, lobisomem e outros. E assim pode-se perceber que foram trazidos 

pelos portugueses e consequentemente se originaram as brincadeiras infantis. 

KISHIMOTO (1998), afirma que “a criança africana aceitava depressa o lúdico que o 

ambiente lhe permitia. Servia-se do material mais próximo e brincava. Utilizavam materiais 

tirados da natureza para fazer seus próprios brinquedos e dessa forma imitavam as atividades 

dos adultos.  

É provável que as brincadeiras sempre existiram. Na época dos engenhos de açúcar os 

filhos de negros tinham a disposição, moleques que eram filhos de negros escravos, para realizar 

suas brincadeiras, os meninos usavam moleques negros como brinquedos e até os maltratavam. 

Segundo KISHIMOTO (1998), o melhor brinquedo dos meninos brancos era montar a cavalo, 
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em carneiros, mas na falta destes eles usavam os próprios moleques. Nas brincadeiras, muitas 

vezes viravam bois de carro, cavalos de montaria, burros de liteiras, enfim, os meios de 

transporte da época. 

Isso tudo permaneceu por vários anos. Mas não se pode esquecer a influência dos povos 

indígenas, pois eles também deram a sua contribuição. As mães faziam seus filhos brincar, 

usando brinquedos de barro cozido, principalmente para as meninas, os meninos usavam aves 

domésticas como bonecos, usavam desde muito cedo flechas, arcos, tacapes, propulsores, 

imitando os pais. 

KISHIMOTO (1998) ainda enfatiza que naquela época o pai e o avô das crianças 

talhavam arcos e flechas para aquelas que já tinham de dois ou três anos, e os mesmo s faziam 

o treinamento em galinhas, cachorros. Só mais tarde eles aperfeiçoavam a pontaria em 

passarinho e borboletas. E já aos dez anos acompanhávamos pais na caça e na pesca. Os índios 

gostam muito de jogos em grupos onde imitam animais como exemplo, jogo do gavião, jogo 

do peixe pacu, jogo do jaguar e vários outros. 

Segundo FRIEDMAN (2001): recuperar os jogos do passado, nossos, dos nossos pais e 

avós, conhecê-los e trazê-los de volta. Uma vez que eles constituem um material muito 

importante para o conhecimento e a preservação da nossa cultura, do nosso folclore. 

A utilização dos jogos e brincadeiras na escola, com a finalidade explícita de ensinar, 

data de meados do século XIX. Considerando como fundador dos jardins de infância, 

FRIDERICH FROEBEL, já naquela época defendia o seu uso em sala de aula. 

Recentemente, diversos pesquisadores vêm se debruçando sobre as potencialidades 

pedagógicas do uso de jogos no ensino de forma geral. É importante observar que o jogo pode 

propiciar a construção de conhecimentos novos, um aprofundamento do que foi trabalhado ou 

ainda, a revisão de conceitos já aprendidos, servindo como momento de avaliação processual 

pelo professor e de auto avaliação pelo aluno. 

Trabalhando de forma adequada, além dos conceitos, o jogo possibilita aos alunos 

desenvolver a capacidade de organização, análise, reflexão e argumentação, uma série de 

atitudes como: Aprender a ganhar e a lidar com o perder, aprender a trabalhar em equipe, 

respeitar regras, entre outras. No entanto, para que o ato de jogar na sala de aula se caracterize 

como uma metodologia que favoreça a aprendizagem, o papel do professor é essencial. Sem a 

internacionalidade pedagógica do professor, corre-se o risco de se utilizar o jogo sem explorar 

seus aspectos educativos, perdendo grande parte de sua potencialidade. 
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Os jogos estão sempre em constante transformação, sempre passando de uma geração a 

outra, ele é transmitido de forma expressiva, seja verbal ou gestual, sempre ganhando novos 

valores ao ser avaliado como indispensável na infância de qualquer criança. 

Mas talvez em decorrência da diminuição do espaço físico e temporal destinado a essa 

atividade, provocada pelo aparecimento das instituições escolares, pelo incremento das 

indústrias de brinquedo e pela influência da televisão, de toda a mídia eletrônica e das redes 

sociais, tenha começado a existir uma preocupação com a diminuição do brincar e a surgir um 

movimento pelo seu resgate na vida das crianças e pela necessidade de demonstrar sua 

importância em estudos e nas pesquisas. (FRIEDMANN, 2001). 

Para ALVES (2009), grande parte dos jogos tradicionais mais conhecidos do mundo, 

como jogo de amarelinha, bolinha de gude, jogo de botão, pião, pipa e outros chegou ao Brasil 

por intervenção dos primeiros portugueses. Portanto todos os jogos, brincadeiras e brinquedos 

citados contribuíram para a construção da cultura lúdica infantil brasileira. 

Ainda segundo KISHIMOTO (1998), os jogos tradicionais infantis fazem parte da 

cultura popular, expressam a produção espiritual de um povo em uma determinada época 

histórica, pela transmissão oral. Já as brincadeiras tradicionais possuem, enquanto 

manifestações da cultura popular, a função de aprimorar a cultura infantil e desenvolver a 

convivência social.   

Os jogos e as brincadeiras têm objetivos em comum de unir laços de amizade. Segundos 

estudiosos escoteiros confirmam que os jogos são muito antigos que talvez os adolescentes da 

era paleolítica brincassem guiadas pelo instinto, ou seja, pela vontade espontânea de 

desenvolver determinadas brincadeiras. Afirmam ainda que os benefícios dos jogos e 

brincadeiras são tantos que até hoje nenhum cientista conseguiu comprovar o deslumbramento 

que eles exercitam nas pessoas. 

Sabe-se que o brincar já existia na vida dos seres humanos bem antes das primeiras 

pesquisas sobre o assunto: desde a antiguidade e ao longo do tempo histórico, nas diversas 

regiões geográficas, há evidências de que o homem sempre brincou. O brincar é uma ação 

lúdica, seja uma brincadeira ou jogo, com ou sem o uso de brinquedos ou outros materiais e 

objetos. Brinca-se também usando o corpo, a música, a arte, as palavras etc. 

O jogo e a brincadeira são atividades que fazem parte das relações entre as pessoas desde 

sempre, desde os tempos mais remotos. Tomamos conhecimento por meio de objetos e pinturas 

que são utilizadas para entender a história antiga. Com objetivos diferentes, a brincadeira e o 

jogo são atividades praticadas por adultos e crianças, para o entretenimento, a competição, a 

disputa. Gostamos de jogar, gostamos de brincar: os adultos e também as crianças. 
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Alguns estudos mostram que a brincadeira é abordada por diferentes estudos que têm 

como ponto de partida a representação social da infância em diferentes momentos históricos. 

Até 1600, os brinquedos tinham funções variadas e duplo uso, pois uma boneca servia tanto 

como brinquedo para uma criança como um manequim para mulheres da alta sociedade da 

época. 

A história da humanidade a partir da Idade Média revela que os jogos, embora sempre 

presentes nas atividades sócio educacionais, não eram vistos como um recurso de promover 

aprendizagem, mas tendo como alvo as atividades recreativas. 

ARIÉS (1981), afirma que na Idade Média, os jogos eram basicamente destinados aos 

homens, visto que as mulheres e as crianças não eram consideradas cidadão e, não participava 

de todas atividades realizadas pela sociedade. Porém, em algumas situações nas quais eram 

realizadas as festas da comunidade, o jogo funcionava como um grande elemento de união entre 

as pessoas. O autor relata que na época apenas os homens tinham o privilégio de participar dos 

jogos, pois na época as mulheres e as crianças não exerciam nenhum direito, por não serem 

cidadãos. 

Sabe-se que o entendimento do brincar está relacionado com o conceito que se tem de 

infância, ou seja, a preocupação com o que é infância, ou associado a condição política 

econômica e social, pois na Idade Média, bebês e crianças pequenas não existiam socialmente, 

não tinham espaço na sociedade porque não trabalhavam, não participavam da vida cotidiana, 

eram vistas como adultos em miniatura, educados desde muito cedo para a vida. 

Diante de tais afirmações pode-se perceber que os jogos e as brincadeiras sempre 

estiveram presentes nos tempos passados, mas nesse tempo não tinha muita importância e era 

visto como um passatempo, mas nos tempos atuais o jogo está sendo cada vez mais valorizado. 

1.1. A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

O lúdico é importante na educação infantil pois é através dele que a criança vem 

desenvolver suas habilidades para a aprendizagem se efetivar, ou seja, é na educação infantil 

que tudo se inicia, é como se fosse o alicerce na vida da criança. 

Segundo FRIEDMANN (2001), as crianças são seres integrais, embora não seja dessa 

forma que elas têm sido consideradas na maior parte das escolas, uma vez que as atividades 

propostas são estruturadas de modo compartimentado. Para ela há uma hora determinada para 

trabalhar a coordenação motora, outra para as expressões plásticas, outra para o corpo, outra 

para o desenvolver o raciocínio, outra para a linguagem, outra para brincar sob a orientação do 



17 

 

educador, outra para a brincadeira não direcionada, e assim sucessivamente. Essas atividades 

citadas devem serem desenvolvidas na sala de aula na Educação Infantil. 

A principal preocupação da Educação Infantil deveria ser a de propiciar a todas as 

crianças um desenvolvimento integral e dinâmico através dos jogos e das brincadeiras. É 

importante que os conteúdos correspondam aos conhecimentos gerais das crianças, a seus 

interesses e necessidades, além de desafiar sua inteligência. 

Diante disso pode-se perceber que através de atividades lúdicas, podemos formar 

cidadãos críticos, participativos, ágeis, criativos, e descobridores, capazes de desenvolver 

atividades voltadas ao movimento corporal e também mental. 

FRIEDMANN (2001), também ressalta que em um contexto em que a relação adulto-

criança se caracteriza pelo respeito mútuo, pelo afeto e pela confiança, a autonomia tem um 

campo para se desenvolver, quer do ponto de vista intelectual, quer do sócio afetivo, ou seja, a 

aprendizagem na Educação Infantil depende em grande parte da motivação, das necessidades e 

dos interesses das crianças, pois são mais importantes que qualquer outra razão para que elas 

se dediquem a uma atividade. Ser esperta, independente, curiosa, ter iniciativa e confiança em 

sua capacidade de construir uma ideia própria sobre as coisas, assim como expressar seu 

pensamento e sentimentos com convicção, são características inerentes à personalidade integral 

das crianças. 

Para concretizar esses objetivos e garantir a participação dinâmica das crianças nesses 

processos, o educador deve ter bem claras essas metas. Assim, ao pensar atividades 

significativas e desafiadoras que respondam aos objetivos, como jogos e brincadeiras, é 

importante articula-las de forma integrada, conforme a realidade sócia cultural das crianças, 

seus estágios de desenvolvimento e os processos de construção cognitivas, valorizando o acesso 

aos conhecimentos dos mundos físico e social. 

Ressalta-se ainda que as estratégias que se quer situar a atividade lúdica como um 

caminho possível, sugere-se prestar especial atenção para não considerar a atividade lúdica o 

único e exclusivo recurso de ação, já que essa seria uma postura ingênua. Trata-se de uma 

alternativa significativa e importante, mas seu uso não exclui outras possibilidades. 

A autora ainda revela que partindo de uma concepção socioconstrutivista-interacionista 

do brincar, ou seja, pensando-o como com meio de garantir a construção de conhecimentos e a 

interação entre os indivíduos. Ela questiona como vincular as atividades lúdicas a função da 

escola, e logo aponta a possibilidade de trazer essa atividade para o ambiente escolar é uma 

forma de pensar a educação sob uma perspectiva criativa, autónoma, consciente. Por meio das 
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atividades lúdicas, não somente se abre uma porta para o mundo social e para as culturas 

infantis, como se encontra uma rica possibilidade de incentivar seu desenvolvimento. 

FRIEDMANN ainda afirma que há um aspecto ao qual se deve dar especial atenção 

quando se trabalha com as atividades lúdicas de forma mais consciente: O caráter de prazer e 

ludicidade que elas têm na vida das crianças. Sem esse componente básico, perde-se o sentido 

de utilização de um meio, cujo principal intuito é o de resgatar as atividades lúdicas, sua 

espontaneidade e, com elas, sua importância no desenvolvimento integral das crianças. 

É correto afirmar que a educação lúdica sempre esteve presente em todas as épocas entre 

os povos e estudiosos, sendo de grande importância no desenvolvimento do ser humano na 

educação infantil e na sociedade. Os jogos e as brincadeiras sempre estiveram presentes no ser 

humano desde a antiguidade, mas atualmente a visão sobre o lúdico é diferente. Define-se o seu 

uso em diferentes estratégias em torno da prática pedagógica no cotidiano de cada educador, 

sendo assim cada educador pode adequar as suas práticas de acordo com a sua realidade de sala 

de aula. 

O aprendizado ocorre de forma contínua e gradual e requer objetos que permitam seu 

desenvolvimento, sabendo-se que a criança necessita de momentos para brincar, pois colabora 

para o seu desenvolvimento. A aula regulamente, tornam-se apenas repetições de atividades 

educativas, ficando a aula tediosas, caindo na rotina e por consequência vazia, procura-se a 

solução com o uso dos jogos para estimular no aluno/criança a vontade de descobrir o novo de 

forma prazerosa e com responsabilidade daquilo que se faz. 

Para VYGOTSKY (1975) “As crianças formam estruturas mentais pelo uso de 

instrumentos e sinais. A brincadeira, a criação de situações imaginárias surge da tensão do 

indivíduo e a sociedade. O lúdico liberta a criança das amarras da realidade”. 

Nota-se deste modo que a criança sente e manifestada a curiosidade de que vive através 

do brincar e ao fazer isso ela conhece a si própria e aos outros. E realiza a árdua tarefa de 

entender seus limites e possibilidades e de inserir-se em seus grupos.  

Diante dessa perspectiva, nota-se que o lúdico se torna de grande relevância na sala de 

aula, pois é através do lúdico a criança começa a trabalhar com a sua imaginação e produz uma 

forma complicada de entendimento e reformulação de sua experiência do dia-a-dia. Ao 

combinar informações e percepções da realidade problematizada, tornando-se autora e 

construindo novo aprendizado. 

As brincadeiras, os jogos, os brinquedos podem e devem ser objetos de 

desenvolvimento, permitindo à criança a exploração do mundo, descobrir-se, entender-se e 



19 

 

posicionar-se em relação a si e a sociedade de maneira lúdica e adequado praticandos 

importantes habilidades no seu dia a dia. 

Conforme os PCNs de Educação Física o Volume 7 (1997, p.36) “As situações lúdicas 

competitivas ou não, são contextos favoráveis de aprendizagem, pois permitem o exercício de 

uma ampla gama de movimentos, que solicitam a atenção do aluno na tentativa de executá-la 

de forma satisfatória”. 

Perante a realidade brasileira as instituições que tenham como objetivo potencializar 

atividades lúdicas ou de aprendizagens terá por si mesma um grande significado social.  

O que podemos notar em algumas escolas, é que existe ainda uma aprendizagem 

amparada em metodologias para disciplinar os alunos, completamente por fora da realidade da 

criança. Onde sempre predomina nas aulas a inércia, o silencio e a disciplina severa, onde o 

professor conduz toda a atuação do aluno, se preocupando em botá-los em fileiras, 

completamente quietos em suas carteiras dirigindo os olhares das crianças para que 

permanecessem com os olhos voltados para a quadro-negro. 

É provável que nessas escolas, as atividades lúdicas sejam rejeitadas, ou enfrentem 

interferências sobre o seu papel. Os jogos são julgados apenas como embate, concorrências, 

produto do imaginário das crianças, colocando de lado o valor pedagógico, a sua relevância 

para o desenvolvimento afetivo e cognitivo. 

Segundo FRIEDMANN (2001), “o jogo não é somente um divertimento ou uma 

recreação”. Hoje em dia o jogo não deve ser julgado apenas como uma competição e nem 

analisado apenas como fantasia, especialmente por indivíduos que atuam com crianças da 

educação infantil. O jogo é uma atividade física ou mental constituída por normas e regras, não 

é somente uma maneira de entretenimento, mas são elementos que colaboram e engrandecem 

o desenvolvimento intelectual, possibilitam a relação entre companheiros.  

Então para que esse pensamento seja efetivamente propagado e empregada existe uma 

precisão de preparo na formação e comportamento profissional dos educadores para que se 

desfrute da atividade lúdica como núcleo das ideias sobre o processo de socialização com a 

turma. 

Ao recorrer aos jogos, o professor está gerando na sala de aula uma grande estimulo que 

possibilite aos educandos participarem de forma ativa do processo ensino-aprendizagem, 

alcançando conhecimentos e subsídios, incorporando costumes e valores. Para que a 

aprendizagem aconteça de maneira natural é preciso resgatar e respeitar o movimento humano, 

respeitando suas experiências naturais de conhecimento da criança. Seu mundo cultural, 

movimentos, atitudes lúdicas, criaturas e fantasias criadas pelo educando. 
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1.2. AS REREFENCIAS CURRICULARES E O LÚDICO 

Publicado em 1998, O referencial Curricular para Educação Infantil, é dividido em três 

volumes, sendo estes: Introdução (Volume I), Formação Pessoal e Social (Volume II) e 

Conhecimento de mundo (Volume III). Este documento, elaborado pelo Ministério da 

Educação-MEC, tem como objetivo “auxiliar no planejamento, desenvolvimento e avaliação 

de práticas educativas que considerem a pluralidade e diversidade étnica, religiosa, de gênero, 

social e cultural das crianças brasileiras, favorecendo a construção de propostas educativas 

que respondam às demandas das crianças e seus familiares nas diferentes regiões do País.” 

(REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, V1 ,1998).  

Portanto, este material veio a auxiliar o docente no seu cotidiano com as crianças, nos 

mais diversos aspectos pois se organiza em vários eixos de trabalho, e orienta-os como guia 

para o trabalho com a primeira infância. 

Em relação a função do REFERENCIAL é [...contribuir com as políticas e Programas 

de Educação Infantil, socializando informações, discussões e pesquisas, subsidiando o 

trabalho educativo de técnicos, professores e demais profissionais da Educação Infantil e 

apoiando os sistemas de Ensino...] (V 1, Pag:13). Lembrando que o Referencial é uma proposta 

aberta, flexível e não obrigatória. 

No que diz respeito ao brincar, o documento em questão vem a colocar que “A 

brincadeira infantil que mantem um vínculo essencial com aquilo que é o não- brincar. Se a 

brincadeira é uma ação que ocorre no plano da imaginação isto implica que aquele que brinca 

tenha o domínio da linguagem simbólica. Isto quer dizer que é preciso haver consciência da 

diferença existente entre a brincadeira e a realidade imediata que forneceu o conteúdo para 

realizar-se.  

Nesse sentido, para brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade imediata 

de tal forma a atribuir-lhes novos significados. Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por 

meio da articulação entre a imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma 

imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma realidade anteriormente 

vivenciada”. (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA EDUCAÇÃO 

INFANTIL, V.1, Pág:27) 

Importante apresentar os “Objetivos” criados pelos Referenciais para as crianças da 

Educação Infantil, visto que este material foi e ainda é, uma das publicações federais mais 

utilizadas pelos docentes da primeira infância. (Formação Pessoal e Social, Volume II, Pág: 

27) 
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OBJETIVOS: Crianças de zero a três anos 

A instituição deve criar um ambiente de acolhimento que dê segurança e confiança às 

crianças, garantindo oportunidades para que sejam capazes de: 

 Experimentar e utilizar os recursos de que dispõem para a satisfação de suas 

necessidades essenciais, expressando seus desejos, sentimentos, vontades e desagrados, e 

agindo com progressiva autonomia; 

 Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo progressivamente seus 

limites, sua unidade e as sensações que ele produz; 

 Interessar-se progressivamente pelo cuidado com o próprio corpo, executando ações 

simples relacionadas à saúde e higiene; 

 Brincar; 

 Relacionar-se progressivamente com mais crianças, com seus professores e com 

demais profissionais da instituição, demonstrando suas necessidades e interesse. 

 

OBJETIVOS: Crianças de quatro a seis anos 

Para esta fase, os objetivos estabelecidos para a faixa etária de zero a três anos deverão 

ser aprofundados e ampliados, garantindo-se, ainda, oportunidades para que as crianças sejam 

capazes de: 

 Ter uma imagem positiva de si, ampliando sua autoconfiança, identificando cada vez 

mais suas limitações e possibilidades, e agindo de acordo com elas; 

 Identificar e enfrentar situações de conflitos, utilizando seus recursos pessoais, 

respeitando as outras crianças e adultos e exigindo reciprocidade; 

 Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes de ajuda e 

colaboração e compartilhando suas vivências; 

 Brincar; 

 Adotar hábitos de autocuidado, valorizando as atitudes relacionadas com a higiene, 

alimentação, conforto, segurança, proteção do corpo e cuidados com a aparência; 

 Identificar e compreender a sua pertinência aos diversos grupos dos quais participam, 

respeitando suas regras básicas de convívio social e a diversidade que os compõe. 

Portanto, percebe-se o brincar como elemento indissociável do educar e do cuidar de 

crianças pequenas. Sendo a brincadeira objetivo explícito no Referencial curricular Nacional 

para Educação Infantil. 
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1.3. A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

Lúdico, palavra que vem do latim ludus que significa brincar, a partir da origem da 

palavra vemos que os gregos e latinos tiveram uma grande influência no contexto histórico da 

ludicidade. Ao falar-se em brincadeiras e jogos as pessoas pensam logo que é uma maneira das 

crianças passarem o tempo, e mantê-las ocupadas. Mas na verdade, brincar não é só para passar 

o tempo, é uma ferramenta de aprendizado. Os jogos e brincadeiras, são facilitadores, fazem 

com que as crianças se desenvolvam psicologicamente e absorvam melhor o conteúdo.  

O professor é o mediador do conhecimento, e deve trabalhar de forma lúdica na sala, 

com intuito de tornar a aula prazerosa e proveitosa. Segundo PIAGET apud CUNHA (2001, 

p.7) “Cada vez que ensinamos algo a uma criança, estamos impedindo que ela descubra por si 

mesma, por outro lado aquilo que permitimos que ela descubra por si mesma permanecerá com 

ela”. 

Sem dúvidas brincar é uma das atividades mais importantes da vida da criança. A 

brincadeira desperta a imaginação, os sentimentos. E na Educação Infantil a ludicidade é o 

essencial, por que o maior interesse da criança nesse período é brincar, interagir com os 

coleguinhas. Sendo assim, o professor deve levar essa condição a uma forma de aprender. 

Trabalhar jogos, sempre explicando aos alunos com deve-se jogar, ensinar regras. Por 

que o lúdico é uma ferramenta de ensino, mas também precisa de um mediador preparado para 

lidar com as mais diversas situações. Não adianta o professor entregar qualquer jogo ao aluno 

e não tentar trazer curiosidade e interesse para ele, por que assim ele só está querendo manter a 

criança ocupada. 

Para que o lúdico seja trabalhado na educação infantil não se pode só levar para sala 

uma brincadeira ou um jogo sem que haja um planejamento. Por que eles precisam ter uma 

finalidade, tem que divertir e ao mesmo tempo levar o conhecimento aos alunos, que com essas 

atitudes do professor passam a ter mais prazer pelos estudos. 

Estamos em um período em que a tecnologia progride de forma acelerada até mesmo na 

educação, mas as atividades lúdicas não devem ser deixadas de lado no cotidiano da sala de 

aula, pois trabalhar o lúdico em sala de aula é muito educativo e atraente. 

De acordo com RONCA (1989, p.27) “O movimento lúdico, simultaneamente, torna-se 

fonte prazerosa de conhecimento, pois nele a criança constrói classificações, elabora sequências 

lógicas, desenvolve o psicomotor e a afetividade e amplia conceitos das várias áreas da ciência”. 

Podemos perceber que brincando a criança aprende com muito mais prazer. Os jogos e 

brinquedos são ferramentas muito importantes na vida e no aprendizado das crianças. Então 
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essa é a oportunidade para o desenvolvimento da criança, é aonde ela se liberta, solta seu 

imaginário. Assim ela experimenta várias coisas, e enriquece sua capacidade de se tornar um 

ser humano criativo. 

Para VIGOTSKY (1989, p.84) “As crianças formam estruturas mentais pelo uso de 

instrumentos e sinais. A brincadeira, as criações de situações imaginárias surgem da tensão do 

indivíduo e a sociedade. O lúdico liberta a criança das amarras da realidade”. 

Segundo KISHIMOTO (1994) A atividade lúdica traz entusiasmo. Tem grande valor 

social, pois pode ser uma mediadora para a educação, e contribui para o desenvolvimento da 

criança. 

Nota-se que a atual Educação Infantil trilha a procura de estratégias capazes de garantir 

o cuidar e o educar da infância, tendo em vista atender as necessidades do corpo e mediar o 

desenvolvimento sociocultural das crianças desde o nascimento, assegurando-lhes o tripé de 

direitos que se esboça para esta etapa da educação, o direito a brincar, criar e aprender. Neste 

tocante, faz-se necessário a intervenção da ação lúdico, ou seja, o brincar é uma forma de 

linguagem a partir da qual a criança atua, desenvolve-se e cria seu próprio conhecimento.  

Observamos que a ação lúdica não tem recebido a atenção adequada dentro das 

instituições de Educação Infantil, que ainda não se deu conta que é por meio da brincadeira que 

a criança se envolve em jogos, em danças e sente a necessidade de partilhar com o outro. Ainda 

que em postura de adversário, a parceria é um estabelecimento de relação. Esta relação expõe 

as potencialidades dos participantes, afeta as emoções e põe à prova as aptidões testando limites. 

Brincando, jogando ou dançando a criança terá oportunidade de desenvolver capacidades 

indispensáveis a sua futura atuação profissional, tais como atenção, afetividade, o hábito de 

permanecer concentrado e outras habilidades perceptuais psicomotoras.  

Brincando a criança torna-se operativa e coletiva. Com as atividades lúdicas, esperamos 

que o aluno desenvolva a coordenação motora, a atenção, o movimento ritmado, conhecimento 

quanto à posição do corpo, direção a seguir e outros; participando do desenvolvimento em seus 

aspectos biopsicológicos e sociais; desenvolva livremente a expressão corporal que favorece a 

criatividade, adquira hábitos de práticas recreativas para serem empregados adequadamente nas 

horas de lazer, adquira hábitos de boa atividade corporal, seja estimulada em suas funções 

orgânicas, visando ao equilíbrio da saúde dinâmica e desenvolva o espírito de iniciativa, 

tornando-se capaz de resolver . 

 Neste processo de formação, vários alunos se perdem; outras se desembaraçam por si 

mesmas; mas podemos favorecê-las, a todas, proporcionando-lhes Educação Infantil, isto é, um 

conjunto de meios materiais e oportunidades para um crescimento saudável em todos os 
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aspectos. Neste sentido, para que a criança desenvolva a autoconfiança e segurança no ambiente 

escolar e em seu relacionamento com outras crianças, os educadores e a instituição devem 

oferecer condições para que ela realmente seja criança ativa e questionadora, sem impor limites 

a sua curiosidade, brincando/construindo conhecimentos fundamentais para o seu 

desenvolvimento cognitivo e emocional. 

As brincadeiras envolvem grande parte do desenvolvimento da criança, quando simula 

circunstâncias observadas no dia-a-dia que no futuro a criança irá vivenciar. Concebendo 

situações imaginárias confrontada com o real, expande suas capacidades e habilidades, as quais 

muitas vezes não conhecem; dessa forma desenvolvem o “eu”. 

São muitas as percepções sobre o brincar, o seu lugar e sua importância na pratica 

pedagógica. Aqui, enfatizamos sua condição como forma de aprender, experimentar-se, 

relacionar-se, imaginar-se, expressar-se, compreender-se, confrontar-se, transformar-se, 

negociar-se e ser. Esta prática social envolve uma atividade simbólica, forma de interação com 

o outro, criação, desejo, emoção e ação voluntária. 

Nesse sentido, os jogos e as brincadeiras são instrumentos pedagógicas importantes se 

definitivas para o desenvolvimento da criança, pois no jogar e no brincar as mesmas 

desenvolvem as habilidades necessárias para o seu processo de alfabetização e letramento. 

Conforme PIAGET (1976, p.160) 

O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercícios sensório-motor e 

de simbolismo, uma assimilação da real à atividade própria, fornecendo a este seu alimento 

necessário e transformando o real em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os 

métodos ativos de educação das crianças exigem a todos que se forneça as crianças um material 

conveniente, a fim de que, jogando, elas cheguem a assimilar as realidades intelectuais que, 

sem isso, permanecem exteriores à inteligência infantil. (PIAGET, 1976, p.160). 

Os jogos, que por muito tempo fizeram parte da didática de grandes mestres do passado, 

hoje, aparecem como necessidade incondicional e indispensável no processo educativo. Não 

será abordado o brincar por brincar e sim o brincar sob uma perspectiva pedagógica. Almeida 

(1978, p.12) muito interessante como ferramenta pedagógica, pois incentiva a interação e 

desperta o interesse pelo tema estudado, além de fomentar o prazer e a curiosidade. 

Os jogos ajudam na educação integral do sujeito, pois podem dar conta de uma 

manifestação sócio-histórica do movimento humano, dando oportunidade à crianças a indagar, 

problematizar as práticas, derivadas das mais diversas manifestações culturais e presentes no 

seu dia-a-dia, tematizando-as para melhor entendimento. 
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O jogo, deste modo, além de ter valor na vida da criança, é o verdadeiro impulso da 

criatividade. E, para isso, o educador se vale da aprendizagem lúdica como recurso pedagógico, 

proporcionando espaços e situações de aprendizagem que articulem os recursos e capacidades 

afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças aos seus conhecimentos prévios e aos 

conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento. 

Considera-se que determinados objetivos só podem ser conquistados se os conteúdos 

tiverem um tratamento didático específico, ou seja, se houver uma estreita relação entre o que 

é e como ensinar. Mais do que isso: parte-se do pressuposto de que a própria definição dos 

conteúdos é uma questão didática que tem relação direta com os objetivos colocados, bem como 

com as propostas curriculares. 

 

O brincar revela a estrutura do mundo da criança, como se organiza o seu 

pensamento, às questões que ela se coloca como vê o mundo à sua volta. Na 

brincadeira, a criança explora as formas de interação humana, aprende a lidar 

com a espera, a antecipar ações, a tomar decisões, a participar de uma ação 

coletiva. (BRASIL, 2007, p.9). 

 

Na educação infantil é muito importante ressaltar que as crianças aprendem por meio da 

experiência com os objetos, as diversas experiências com as situações, sem se esquecer que os 

prêmios e os castigos contribuem para o aprendizado da criança.  

Elas também aprendem por meio de imitações, lembramos que a criança repete muitas 

coisas que os adultos fazem e finalmente a aprendizagem ocorre por meio da criação de 

andaimes e a aprendizagem compartilhada.  

FRIEDMANN (1996, p. 56), afirma que é necessário dar atenção especial ao jogo, pois 

as crianças têm o prazer de realizar tarefas através da ludicidade. E quando isto a acontece 

vivência o mundo imaginário e assim se afasta da sua vida habitual.  

 
Há jogo a partir do momento em que a criança aprende a designar algo como 

jogo; ela não chega a isso sozinha. Ter consciência de jogar resulta de uma 

aprendizagem linguística advinda dos contextos da criança desde as primeiras 

semanas de sua existência. (BROUGERE, 1998, p.18) 

 

Para o autor a criança obtém os seus conhecimentos de acordo com o tempo, ela não 

entende o que é jogo por si próprio. É necessário que ela compreenda o que é jogar, e essa 

compreensão se dá por meio de um mediador que estará transmitindo as formas de como 

executar as atividades de acordo com as regras estabelecidas pelo jogo. Porém 

independentemente das regras e das suas particularidades a palavra jogo não perde a sua 
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denominação, quando pronunciada a palavra sua referência trata-se do jogo em si e não nas 

suas particularidades.  

KISCHIMOTO, (1997) traz uma coletânea com diversos artigos e um alerta para os 

educadores, para que eles possam descobrir a verdadeira importância do jogo na educação 

infantil. A autora atenta para que os professores não venham ver o jogo como um mero 

momento de distração, pois a educação infantil oferece muito mais do que um mundo de sonhos 

e imaginação. É neste momento do jogo que a criança absorve o máximo de informações. 

Para ARAÚJO:  

 
O jogo toma um aspecto muito significativo no momento em que ele se 

desvincula de ser meio para atingir a um fim qualquer. Revendo a história do 

jogo, certificamo-nos de que sua importância foi percebida em todos os 

tempos, principalmente quando se apresentava como fator essencial na 

construção da personalidade da criança. (1992 p.13).  

 

 

Para o autor o jogo educativo só passa a ter significado a partir do momento que se tenha 

um objetivo ou um alvo a ser atingido, através dessa idéia passará a não ser uma brincadeira e 

sim uma atividade que contribuirá com o desenvolvimento intelectual da criança. 

Os jogos educativos são aqueles que contribuem para formação das crianças e 

geralmente são direcionados para a educação infantil. São divididos em dois grupos: os de 

enredo e os de regras. Os primeiros são chamados de jogo imaginativo como, por exemplo, as 

fábulas; essa modalidade estimula o desenvolvimento cognitivo e afetivo-social da criança, pois 

elas vivenciam o comportamento do adulto. Quanto o segundo pode-se citar o jogo de dominó; 

neste a imaginação está limitada, pois são as normas que norteiam o jogo, exigindo atenção 

para o seu desenvolvimento. 

FRIEDMANN, (1996) contempla em seu livro a história dos jogos desde o final do 

século XIX, onde neste período se iniciou os estudos, o psicólogo americano Stantey Hall, foi 

primeiro a defender a ideia de jogos infantis, segundo ele é na infância que a criança recapitula 

a experiência passada, para que desse modo possam preparar para o futuro. 

No final do XIX e começo do século XX, foi ressaltado a necessidade de se cuidar dos 

“costumes” infantis e os acervos lúdicos eram tratados como tesouros. Desta forma os materiais 

eram considerados como documentos intocáveis, distanciando-se da idéia de que os jogos 

infantis não são acessíveis a todos e a dinâmica é uma das características fundamentais neste 

período. 

Para FRIEDMANN:  
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É notória a quantidade e, sobretudo, a qualidade dos estudos realizados nessa 

área cultural e da personalidade: os avanços para a compreensão da dinâmica 

do jogo infantil foram muito significativos, e essa linha de pensamento leva à 

compreensão contextual da atividade lúdica. (1996, p. 22) 

 

 

Para a autora são muitos os registros sobre os estudos dos jogos e que as qualidades 

destes estudos são satisfatórias no que se refere a evolução dos mesmos. 

RAMOS, RIBEIRO e SANTOS (2011), afirma que os jogos não devem ser fins, mas 

meios para atingir objetivos. Estes devem ser aplicados para o benefício educativo. Ao utilizar 

os jogos no processo de alfabetização é possível alcançar inúmeras ações que possibilitam uma 

aprendizagem eficaz, como evidencia a pesquisa de QUEIROZ (2003). 

O jogo, portanto, além de ter importância na vida da criança, é o verdadeiro impulso da 

criatividade. E, para isso, o professor se vale da aprendizagem lúdica como recurso pedagógico, 

propiciando espaços e situações de aprendizagem que articulem os recursos e capacidades 

afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças aos seus conhecimentos prévios e aos 

conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento. 

1.4. A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Na prática pedagógica atualmente sugere-se que sejam utilizadas atividades lúdicas 

como forma de facilitar a motivação do aluno, além de sua adaptação e socialização do mesmo 

no seio escolar, visto que, através do lúdico, a criança estando motivada se adapta melhor no 

ambiente no qual está inserido, aprendendo a conviver no dia a dia com as pessoas que compõe 

o meio social no qual está inserido. É possível dizer que o lúdico é uma ferramenta pedagógica 

que os professores podem utilizar em sala de aula como técnicas metodológicas na 

aprendizagem, visto que através da ludicidade os alunos poderão aprender de forma mais 

prazerosa, concreta e, consequentemente, mais significativa, culminando em um Educação de 

qualidade. 

Segundo Vygotsky (2000), a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o 

desenvolvimento mental prospectivo do docente e do discente, ou seja, trata-se de um estágio 

do processo de aprendizagem em que o aluno necessita de ajuda de uma pessoa mais experiente 

que saiba o conteúdo que está sendo trabalhado. Enquanto a zona de desenvolvimento real 

caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, isto é, o educando já consegue fazer 

as atividades sem necessitar de ajuda de outras pessoas.  
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No dia-a-dia de sala de aula, os educadores procuram maneiras de transmitir 

conhecimentos com o objetivo de deixar o ensino mais atrativo. Uma das alternativas é agrupar 

a distração e a diversão à aprendizagem. Entretanto, essa tarefa nem sempre é muito simples, 

pois, os interesses e as apelos das crianças são bem distintos, e não são todas as ocasiões de 

ensino e de aprendizagem que permitem um trabalho lúdico na escola. As atividades lúdicas, 

quando direcionadas à alfabetização, são possíveis, porque é o meio das crianças terem prazer 

em aprender brincando.  

Muitas vezes o brincar é observado, como alguma coisa sem produtividade, muitas 

pessoas não acreditam que se pode aprender brincando. As brincadeiras possibilitam a criança 

experimente, use a criatividade, formas de expressão, suposições a respeito da vida, 

socializando com outras crianças e compartilhe experiências.  

Brincar favorece o desenvolvimento em uma perspectiva social, afetiva, cultural, 

histórica e criativa. Segundo WINNICOTT, (1971, p.87): “A brincadeira é sinal de saúde, pois 

dificilmente uma criança está bem se nega a entrar em uma atividade lúdica”.  

Segundo VYGOTSKY (1994), para compreender a passagem de um estágio de 

desenvolvimento da criança para outro, somente é possível através das brincadeiras que ela 

realiza, uma vez que o brincar emerge de uma necessidade infantil.  

A criança exprime seus desejos, assim como nos sonhos, fantasias por meio dos jogos e 

brincadeiras, principalmente naquelas de faz de conta, onde seus sentimentos são expostos 

através do simbólico. Por meio do brincar, à apreensão da realidade é mais fácil, o brinquedo 

vai muito mais além de um simples produto, torna-se um processo pelo qual é de fundamental 

importância no desenvolvimento da infância. 

1.4.1. As brincadeiras 

É por meio da brincadeira que a criança pode desenvolver a sua própria liberdade e sua 

expressão, bem como sua criatividade ao manipulá-los. É na interação com os próprios 

brinquedos e o meio que as crianças vão construindo os 27 seus conhecimentos, ou seja, através 

das atividades lúdicas dentro das suas variedades, elaborando e reelaborando.  

Para OLIVEIRA (2002, p. 160):  

 

Por meio da brincadeira, a criança pequena exercita capacidades nascentes, 

como as de representar o mundo e de distinguir entre pessoas, possibilitadas 

especialmente pelos jogos de faz-de-conta e os de alternância 

respectivamente. Ao brincar, a criança passa a compreender as características 

dos objetos, seu funcionamento, os elementos da natureza e os acontecimentos 



29 

 

sociais. Ao mesmo tempo, ao tomar o papel do outro na brincadeira, começa 

a perceber as diferenças perspectivas de uma situação, o que lhe facilita a 

elaboração do diálogo interior característicos de seu pensamento verbal. 

 

Sendo assim, o brinquedo pode tornar-se uma chance ou oportunidade de 

desenvolvimento cognitivo, pelo qual as brincadeiras terminam descobrindo, inventando e 

aprendendo através das suas habilidades mesmo sendo criança. A partir disto, a brincadeira é 

como uma atividade social específica, ou seja, ela é fundamental na interação e construção de 

conhecimentos da realidade das crianças e a mesma faz com que se estabeleça um vínculo com 

a função pedagógica da pré-escola.  

As brincadeiras se constituem como lazer e ensinamento para a própria criança, porque 

é justamente por meio delas que as crianças podem discernir situações, resolvê-las e aprender 

ao mesmo tempo. Portanto, a brincadeira sempre aparece de forma educativa e organizada, pois 

existe para a criança que brinca certas decisões a tomar e, com o companheirismo, ela aprende 

a conviver em grupo, compreende o mundo que vive, construindo e compartilhando 

significados, assim como motivação atitudes para sua sociabilidade e autonomia.  

Pode-se considerar que os jogos, brinquedos e brincadeiras são e serão elementos 

fundamentais para a infância, já que é por meio do ato de brincar que o brinquedo pode 

caracterizar a presença das demais crianças, e brincar é estar junto com as demais crianças. 

1.4.2. Trabalhando com os Jogos 

Trabalhar com jogos na sala de aula possibilita diversos objetivos, dentre eles, fomos 

pontuando os seguintes:  

 Desenvolver a criatividade, a sociabilidade e as inteligências múltiplas;  

 Dar oportunidades para que aprendam a jogar e a praticar ativamente;  

 Enriquecer o raciocínio entre os alunos;  

 Reforçar os conteúdos já aprendidos;  

 Adquirir novas habilidades;  

 Aprender a lidar com os resultados, independentemente do resultado;  

 Aceitar regras;  

 Respeitar essas regras;  

 Fazer suas próprias descobertas por meio do brincar;  

 Desenvolver e enriquecer sua personalidade, tornando-o mais participativo e 

espontâneo perante os colegas de classe;  
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 Aumentar a interação entre os participantes.  

Nota-se também um entusiasmo maior sobre o que está sendo trabalhado, por haver uma 

motivação dos educandos em expressar-se livremente, de agir e interagir em sala de aula.  

AIRTON NEGRINI (1997) cita o seguinte:  

“... a palavra “jogo” apresenta significados distintos, uma vez que pode ser entendida 

desde os movimentos que a criança realiza nos primeiros anos de vida, agitando os objetos que 

estão ao seu alcance, até as atividades mais ou menos complexas...” (AIRTON NEGRINI 1997, 

p.42). 
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CAPÍTULO II – A RELAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM NO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

A aprendizagem é um processo contínuo que ocorre durante toda a vida do indivíduo, 

desde a mais tenra infância até a mais avançada velhice. Normalmente uma criança deve 

aprender a andar e a falar; depois a ler e escrever, aprendizagens básicas para atingir a cidadania 

e a participação ativa na sociedade. Já os adultos precisam aprender habilidades ligadas a algum 

tipo de trabalho que lhes forneça a satisfação das suas necessidades básicas, algo que lhes 

garanta o sustento. As pessoas idosas embora nossa sociedade seja reticente quanto às suas 

capacidades de aprendizagem podem continuar aprendendo coisas complexas como um novo 

idioma ou ainda cursar uma faculdade e virem a exercer uma nova profissão.  

Para a compreensão da aprendizagem e do desenvolvimento dos sujeitos, partimos dos 

estudos de Vygotsky, nos baseando nos pressupostos da Teoria Histórico Cultural. Vygotsky 

ao longo da sua trajetória de estudos buscou compreender a origem e o desenvolvimento do 

homem, principalmente com relação ao desenvolvimento dos processos psicológicos e da 

história individual. Afirmava que o desenvolvimento e a aprendizagem caminham juntos e se 

relacionam, pois, a constituição do sujeito é um movimento dialético entre ambas as 

concepções. 

A teoria Histórica cultural parte do pressuposto que os sujeitos se desenvolvem por 

meios das interações nos processos de mudanças e transformações que ocorrem no meio em 

que vivem. O desenvolvimento também está inserido nas as práticas culturais e educativas, 

ambas levam consigo o processo de aprendizagem e as experiências dos sujeitos. Vygotsky 

buscou interpretar e ter como objeto de investigação do desenvolvimento a área da espécie, dos 

grupos culturais e dos indivíduos, em seus estudos fez algumas reflexões sobre vários aspectos 

da aprendizagem e do desenvolvimento. 

Aprendizagem e desenvolvimento estão relacionados, pois a criança desde o ventre da 

mãe carrega consigo formas de aprendizado que serão desenvolvidas pelo social. O aprendizado 

é o que promove o despertar dos processos internos do desenvolvimento, que se faz importante 

no contado com os indivíduos para ocorrer esses processos, por exemplo, se um indivíduo vive 

em um grupo social onde a língua é o inglês e ao se descolar para um outro grupo social onde 

a língua é o português, ele estará passando pelo processo de aprendizado dessa nova língua, 

despertando e alterando o seu desenvolvimento interno, deixando claro que o aprendizado 

promove o desenvolvimento do sujeito e sua relação o ambiente sociocultural. A relação entre 
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os indivíduos e importância das trocas sociais é muito enfatizada por Vygotsky, então ele 

formulou um conceito de Zona do Desenvolvimento Proximal. 

Vygotsky classificou o desenvolvimento dos sujeitos buscando esclarecer melhor as 

relações de inter-relação. O Primeiro nível de classificação denominou de desenvolvimento 

real, ou seja, são as atividades que a criança consegue desenvolver sem nenhum tipo de ajuda, 

ou seja, de forma independente. Neste processo não ocorre a intervenção do adulto. Para 

Vygotsky são resultados de processos de desenvolvimento consolidados. 

O segundo nível é classificado por Vygotsky como desenvolvimento potencial, que são 

atividades onde a criança necessita da intervenção ou colaboração de um adulto para conseguir 

realiza-la. Quando há uma intervenção do outro durante a ação, afeta significativamente o 

resultado da ação individual. A distância entre o que a criança já é capaz de fazer de forma 

autônoma e aquilo que ela realiza com a intervenção de um indivíduo mais experiente 

caracterizou-se de zona de desenvolvimento potencial ou proximal. 

"A Zona de Desenvolvimento Proximal define aquelas funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que 

estão, presentemente, em estado embrionário" (VYGOTSKY. 1984, p. 97), ou seja, a Zona de 

Desenvolvimento Proximal é o percurso que o sujeito terá que percorrer para desenvolver as 

funções que estão em amadurecimento (desenvolvimento potencial) e que posteriormente serão 

funções consolidas (desenvolvimento real). 

Segundo Vygotsky a interação social é importante no processo de construção das 

funções psicológicas humanas. O sujeito de desenvolve individualmente num ambiente social 

e nas relações com outros sujeitos. O contato entre os indivíduos, as intervenções e as trocas de 

experiências permitem que os mesmos constituam-se enquanto sujeitos que são capazes de 

pensar a realidade e transformá-la, os sujeitos que possuem mais experiências contribuem no 

processo de desenvolvimento daqueles que ainda são imaturos. 

Durante seus estudos Vygotsky desenvolveu várias ideias a respeito dos processos de 

construção de funções psicológicas superiores dos sujeitos, essas ideias envolviam a presença 

do jogo, da fantasia, da brincadeira e como essas atividades lúdicas estão ligadas no processo 

das interações sociais na constituição do indivíduo. Nesse sentido, a escola é um lugar onde 

vários indivíduos se encontram num mesmo ambiente e tem a oportunidade de trocar relações, 

tem a função da construção e de instruir os sujeitos. O aprendizado é parte integrante da escola 

e ele é o grande impulsionador do desenvolvimento, porém é necessário que a escola reconheça 

os alunos adequadamente para conseguir realizar o seu trabalho de forma gratificante no intuito 
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de auxiliar os alunos nas conquistas de novas possibilidades de novos estágios do 

desenvolvimento. 

A escola busca estabelecer o processo de ensino aprendizagem por meio de atividades 

mediadas por professores no qual faz interferências na zona de desenvolvimento proximal para 

que ela consiga avançar na compreensão de mundo. 

Conforme Saviani (1992) os educadores devem buscar nortear sua ação a partir de três 

objetivos fundamentais: a identificação das formas mais desenvolvidas em que se exprime o 

saber objetivo socialmente produzido, a transformação deste saber objetivo em saber escolar 

que possa ser assimilado pelo conjunto dos alunos e a garantia das condições necessárias para 

que estes não apenas se apropriem do conhecimento, mas ainda possam elevar seu nível de 

compreensão sobre a realidade. 

No entanto, a tarefa docente vai muito mais além, já que após ter definido os conteúdos 

e delimitado a metodologia a ser utilizada, o professor ainda tem que enfrentar um novo desafio: 

o fato de que nem todos aprendem do mesmo modo, no mesmo momento, no mesmo ritmo. 

Além disto, alguns alunos parecem simplesmente não aprender nada 

Em geral, boa parte do professores, até como decorrência de uma formação insuficiente, 

especialmente no que se refere às questões mais diretamente relacionadas às disciplinas do 

campo da Psicologia, tende a buscar explicações para esse fato em uma série de preconceitos 

que estão impregnados no cotidiano escolar, tais como o de que as crianças não aprendem 

porque são pobres; desnutridas; preguiçosas; filhas de pais analfabetos; provenientes de 

famílias desestruturadas e desinteressadas pela escola; portadoras de problemas emocionais ou 

doenças físicas etc. Estes e outros tantos juízos de valor, mesmo sem qualquer fundamento 

científico, vêm mantendo-se praticamente inalterados, provocando uma incrível inversão: ao 

patologizarem os alunos acabam por transformar a escola na “vítima de uma clientela 

inadequada” (Collares; Moysés, 1996, p. 27). 

O desenvolvimento geral do indivíduo será resultado de suas potencialidades genéticas 

e, sobretudo, das habilidades aprendidas durante as várias fases da vida. A aprendizagem está 

diretamente relacionada com o desenvolvimento cognitivo. 

As passagens pelos estágios da vida são marcadas por constante aprendizagem. 

“Vivendo e aprendendo”, diz a sabedoria popular. Assim, os indivíduos tendem a melhorar suas 

realizações nas tarefas que a vida lhes impõe. A aprendizagem permite ao sujeito compreender 

melhor as coisas que estão à sua volta, seus companheiros, a natureza e a si mesmo, 

capacitando-o a ajustar-se ao seu ambiente físico e social. 
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A escola não deve perder de vista que a aprendizagem de um novo conceito envolve a 

interação com o já aprendido. Portanto, as experiências e vivências que o aluno traz consigo 

favorecem novas aprendizagens. Bruner chama a atenção para o fato de que as matérias ou 

disciplinas tais como estão organizadas nos currículos, constituem-se muitas vezes divisões 

artificiais do saber. Por isso, várias disciplinas possuem princípios comuns sem que os alunos 

– e algumas vezes os próprios professores – analisem tal fato, tornando o ensino uma repetição 

sem sentido, em que apenas respondem a comandos arbitrários, Bruner propõe o ensino pela 

descoberta. O método da descoberta não só ensina a criança a resolver problemas da vida 

prática, como também garante a ela uma compreensão da estrutura fundamental do 

conhecimento, possibilitando assim economia no uso da memória, e a transferência da 

aprendizagem no sentido mais amplo e total. 

O ato de ensinar envolve sempre uma compreensão bem mais abrangente do que o 

espaço restrito do professor na sala de aula ou às atividades desenvolvidas pelos alunos. Tanto 

o professor quanto o aluno e a escola encontram-se em contextos mais globais que interferem 

no processo educativo e precisam ser levados em consideração na elaboração e execução do 

ensino. 

Em nosso entendimento a escola faz parte de um contexto que engloba a sociedade, sua 

organização, sua estrutura, sua cultura e sua história. Desse modo, qualquer projeto de ensino 

– aprendizagem está ligado a este contexto e ao modo de cultura que orienta um modelo de 

homem e de mulher que pretendemos formar, para responder aos desafios desta sociedade. Por 

esta razão, pensamos que é de fundamental importância que os professores saibam que tipo de 

ser humano pretendem formar para esta sociedade, pois disto depende, em grande parte, as 

escolhas que fazemos pelos conteúdos que ensinamos, pela metodologia que optamos e pelas 

atitudes que assumimos diante dos alunos. De certo modo esta visão limitada ou potencializada 

o processo ensino-aprendizagem não depende das políticas públicas em curso, mas do projeto 

de formação cultural que possui o corpo docente e seu compromisso com objeto de estudo. 

2.1. A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

Nos últimos anos, tem-se dado grande enfoque com relação a jogos e brincadeiras, isso 

porque têm sido realizadas várias pesquisas, que comprovaram a importância desses elementos 

no desenvolvimento infantil. Toda criança de acordo com o que determina o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, no Art. 7: tem o direito de se 
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divertir “[...] toda criança terá o direito de brincar e divertir-se cabendo à sociedade e a 

autoridade pública garantir a ela o exercício pleno desse direito”. 

O lúdico está associado a jogos, brincadeiras, interesse, prazer, ajuda a desenvolver a 

criatividade e proporciona bem-estar aos educandos, cabe ao profissional de educação utilizar 

a ludicidade como meio para desenvolver inúmeras capacidades em seus alunos para que o 

ensino aprendizagem aconteça de forma espontânea, divertida e principalmente significativa. 

A brincadeira é uma palavra que se associa às crianças e à infância. De acordo com o 

Referencial Curricular (1998), se trata de uma atividade que permite que a criança imite uma 

realidade por ela vivenciada, onde a brincadeira se torne uma “imitação transformadora”. 

As brincadeiras estão presentes na vida das crianças, com diferenciações em diversos 

tempos e culturas, mas destaca-se praticamente em relação ao desenvolvimento da 

aprendizagem das crianças na Educação Infantil, ação esta natural na vida das crianças, 

integrada ao seu dia a dia, a sua rotina, além de propor prazer e alegria, são ações universais, 

estão na história da humanidade ao longo dos tempos, fazem parte da cultura de um país, de um 

povo (FRIEDMANN, 1996, p. 69). 

 
O brincar atualmente é uma ação considerada lúdica no qual trabalha na criança seu 

desenvolvimento cognitivo, motor, social e afetivo, principalmente por ser uma ação 

no qual proporciona a socialização e interação com outras crianças, estimulando 

consecutivamente a autonomia, curiosidade, criatividade, raciocínio, ou seja, ela 

prende brincando, se divertindo, pois a brincadeira proporciona as crianças uma 

aprendizagem alegre e prazerosa (FRIEDMANN, 1996, p. 71) 

 

Assim pode-se perceber que as brincadeiras são ações positivas ao desenvolvimento 

infantil, possibilitando sua socialização, interação, e o desenvolvimento integral, o que permite 

facilidades mediante sua aprendizagem. O brincar possibilita que a criança se encontre com o 

mundo, e por meio das brincadeiras se relacione com os demais indivíduos, criando e 

inventando. E como ponto de partida, o lúdico fornece a criança elementos considerados 

indispensáveis à sua vida, como sua cultura. (RODRIGUES, ROSIN, 2007). 

A brincadeira valoriza o espaço para que a criança possa brincar o professor utilizar o 

lúdico como forma de poder facilitar a construção da aprendizagem, além de possibilitar 

reconhecer a identidade, despertar a autonomia, local cheio de estímulos, agrados, alegria, 

diversão, desenvolve muitas habilidades, considera-se um local transformador. Por meio da 

brincadeira as crianças se relacionam com outras pessoas, descobrem o mundo, aprendem, 

cresce e se desenvolve com qualidade, saúde, estimulam diretamente a criatividade, 

sensibilidade e a interação. O lúdico auxilia também no desenvolvimento da criança, pois 

quando brinca, inventa, cria e fantasia fatos que presencia em seu cotidiano. 
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“Quando a criança brinca, e se relaciona com brinquedos educativos ela é 

levada pela mediação do professor e a partir disso, ela cria, experimenta, 

monta, usa a imaginação e através disso ela começa a distinguir a diferença 

entre o certo e o errado, assim ela começa a refletir e superar suas limitações” 

(RODRIGUES E ROSIN, 2007, p. 11). 

 

A brincadeira valoriza o espaço para que a criança possa brincar. Ao professor, utilizar 

o lúdico como forma de poder facilitar a construção da aprendizagem, possibilita-lhe 

reconhecer a identidade, despertar a autonomia, local cheio de estímulos, agrados, alegria, 

diversão, desenvolve muitas habilidades, considera-se um local transformador. De acordo com 

Vasconcellos (2005, p. 78), “a ação de brincar proporciona as crianças o desenvolvimento de 

uma aprendizagem que valoriza a criatividade, os valores, a vontade de aprender como um ser 

integral”, destacando-se na pré-escola. Desta forma, as brincadeiras também possibilitam as 

crianças desenvolver sua criatividade, imaginação, socialização, limites principalmente por 

estar se relacionando com outras crianças, entre outros. 

 

[...] a pré-escola, nesse caso, é um recurso benéfico, enquanto se propõe a ser 

um ambiente intermediário, entre o lar e a escola, no período de vida em que 

a personalidade começa a se formar. Cabe ao professor proporcionar um 

ambiente agradável que facilite a adaptação da criança, nesse primeiro contato 

com a escola, demonstrando que gosta dela e se interessa por ela, uma vez que 

a transição dá um impacto muito grande e, por isso mesmo, exigirá, tanto do 

professor como dos pais, grande compreensão e paciência (BORGES, 1987, 

p. 3). 
 

Segundo Vygostsky (1991), as maiores obtenções de uma criança são adquiridas no 

brinquedo, isso porque o mesmo ensina a desejar, fazendo uma relação desses desejos a um eu-

fictício, estabelecendo o jogo e suas regras. O autor afirma ainda que é através da brincadeira 

que a criança vence seis desafios e limites, experimenta experiências novas independente de 

sua idade e realidade a qual está inserida, proporcionando seu desenvolvimento integral e de 

sua consciência. Almeida (apud PIAGET, 2004, p.158) acrescenta que “os jogos produzem uma 

excitação mental agradável e exercem uma influência altamente fortificante”; ou seja, 

desenvolvendo na criança seus aspectos físicos e psicológicos. Para Piaget (1998), a atividade 

lúdica torna-se fundamental quando o assunto é educação, sendo para ele como um "berço 

obrigatório" que estimula a aprendizagem da criança. 

Os autores confirmam que a atividade lúdica é importante ao desenvolvimento infantil, 

que pode ser trabalhado na Educação Infantil através das brincadeiras e dos jogos, permitindo 

aprender a seguir regras, ter seus limites, construir um relacionamento positivo com outras 

crianças. 
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O brincar, atualmente, é uma ação considerada lúdica no qual trabalha na criança seu 

desenvolvimento cognitivo, motor, social e afetivo, principalmente por ser uma ação no qual 

proporciona a socialização e interação com outras crianças, estimulando consecutivamente a 

autonomia, curiosidade, criatividade, raciocínio, ou seja, ela prende brincando, se divertindo, 

pois, a brincadeira proporciona as crianças uma aprendizagem alegre e prazerosa. 

Neste sentido, percebe-se que o lúdico construído por meio das brincadeiras e dos jogos 

contribui para o processo de socialização das crianças, até mesmo proporcionando 

oportunidades de realizar atividades coletivas livremente, com resultados positivos para a 

aprendizagem e para estimular a aquisição de novos conhecimentos. Também coopera para o 

desenvolvimento social, emocional, moral e intelectual. 

Com as brincadeiras a criança constrói sua identidade, atua sobre a própria realidade, 

traduzindo seu dia a dia por meio desta, comunicando-se com o mundo ao seu redor, dando 

lugar ao imaginário e à criatividade. Assim, o lúdico permite ainda a exploração e a construção 

do conhecimento, de informações, motivação, estímulos. Já de acordo com Kishimoto (2005, 

p. 7), “... quanto mais se permite à criança explorar, mais ela está perto do brincar”. Assim o 

autor complementa ainda que o brinquedo seja entendido sempre como objeto, suporte de 

brincadeira, brincadeira como a descrição de uma conduta estruturada, com regras e jogo 

infantil para designar tanto o objeto e as regras do jogo da criança. 

Uma curiosidade é que para a atual realidade o universo do lúdico necessita estar 

relacionado à qualificação dos profissionais, recursos lúdicos como instrumento de estudo e 

reflexão acerca do próprio brincar, o brincar a partir da observação e da interação criança-

brinquedo-brincadeira, propostas de brincadeiras livres e dirigidas e por fim situações de 

brincadeiras solitárias e em grupo (FRIEDMANN, 2012, p. 157). 

Contudo, por meio da ludicidade as crianças tendem a aprender de forma mais 

prazerosa, contribuindo para seu desenvolvimento, além de auxiliar na incorporação de valores 

morais e culturais, visando à construção de sua autoimagem e de sua autoestima, despertando 

nas crianças potencialidades como a criatividade e o senso crítico. 

Neste contexto, a brincadeira aparece como um grande instrumento de aprendizagem 

para a Educação Infantil, pois segundo Vygostsky (1991), brincar auxilia no desenvolvimento 

cognitivo da criança, sendo a brincadeira a criadora das chamadas zonas de desenvolvimento 

proximal, apresentando aumentos satisfatórios no que diz respeito ao desenvolvimento e a 

aprendizagem infantil. Com relação à zona de desenvolvimento proximal, Vygostsky (1998), 

definiu como: 
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[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob 

a orientação de um adulto ou em colaboração com os companheiros mais 

capazes. (p.97). 

 

A Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), se define por meio da distância entre o 

nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver um problema sem 

ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado por meio da resolução de um 

problema sob a orientação de um adulto ou com a colaboração com outro companheiro 

(FRIEDMANN, 2012, p. 41). 

Vygostsky (1991) afirma que a brincadeira mesmo sendo uma atividade desestruturada 

e livre, possui regras. O “faz de conta”, por exemplo, possui regras que conduzem o 

comportamento das crianças. A esse respeito o referencial curricular complementa: 

 
“Da mesma forma que a imitação, a brincadeira é fundamental para que a 

criança desenvolva a sua identidade e autonomia. Quando brincam, as crianças 

podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a 

imitação, a memória, a imaginação. Além de amadurecerem algumas 

capacidades de socialização, por meio da interação e da utilização e 

experimentação de regras e papéis sociais. Estes se fazem presentes, 

sobretudo, no faz-de-conta, quando as crianças brincam como se fossem o pai, 

a mãe, o filhinho, o médico, o paciente, heróis, vilões, entre outros, imitando 

e recriando personagens observados ou imaginados nas suas vivências” 

(FRIEDMANN, 2012, p. 43). 
 

As brincadeiras, de forma geral, possibilitam muitos benefícios ao desenvolvimento 

infantil, e principalmente porque ao mesmo tempo em que elas estão brincando aprendem 

também. Wajskop (2001, p. 25), afirma que: “essa definição de brincadeira, como atividade 

social específica e fundamental que garante a interação e construção de conhecimentos da 

realidade pelas crianças, é que faz estabelecer um vínculo com a função pedagógica da 

Educação Infantil”. 

Sendo assim, por meio da brincadeira os professores poderão realizar uma observação 

e uma reflexão das fases do desenvolvimento da criança, possibilitando brincadeiras que 

despertem nas crianças conhecimentos, sentimento e regras sociais. A esse respeito RCNEI 

afirma: 

(...) cabe ao professor organizar situações para que as brincadeiras ocorram de maneira 

diversificada para propiciar às crianças a possibilidade de escolherem os temas, papéis, objetos 

e companheiros com quem brincar ou os jogos de regras e de construção, e assim elaborarem 

de forma pessoal e independente suas emoções, sentimentos, conhecimentos regras sociais. 

(BRASIL, 1998, p. 29, v.1). 
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Os RCNEI defendem o brincar como uma atividade necessária no cotidiano escolar, por 

possibilitar às crianças momentos de experiências e ampliação de novas descobertas. Por meio 

desse ato as crianças se desenvolvem em diferentes aspectos, como, por exemplo, em relação a 

autonomia, a cognição, a linguagem, a motricidade, entre outros, visto que nas brincadeiras s 

crianças têm a oportunidade de participarem, criarem, interagirem umas com as outras e assim 

resolverem situações que venham surgir durante as atividades favorecendo assim uma melhor 

compreensão e capacidade de resolução. 

Cabe ressaltar aqui a questão do respeito do professor para com seu aluno, que segundo 

Almeida (2004), significa não limitar seu aluno em seu desenvolvimento, não deixando de 

acolher, e de propiciar meios para que possa desenvolver suas ações. 

Na Educação Infantil a criança é vista como uma especialista na arte de brincar, por isso 

os jogos e as brincadeiras deve fazer parte do dia a dia da Educação Infantil, onde o lúdico pode 

ser trabalhado de forma interdisciplinar, melhorando a prática pedagógica dos professores e o 

aprendizado das crianças, sendo essencial compreender as diferentes formas de brincar e utilizá-

las de forma propícia para cada criança no momento mais adequado. 

2.2. A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR COMO MEDIADOR DO LÚDICO EM SALA DE 

AULA 

Hoje os educadores devem ser profundos conhecedores das maneiras que seus alunos 

aprendem, para que o seu trabalho seja realizado com o objetivo de desestabilizar e direcionar 

o ensino, a utilização do lúdico é uma estratégia propicia, pois proporcionando um ambiente de 

criatividade e desafiador, a aprendizagem vai fluir de forma dinâmica e divertida (Sacchetto et 

al, 2011), assim compreendemos segundo o autor que o profissional em sala de aula deve antes 

de ser um professor atuante, competente, ele precisa utilizar- se de métodos como maior 

participação, ser crítico, trabalhar as experiências trazidas pelos alunos no seu dia a dia, ações 

que contribuem para o seu desenvolvimento, além de propor ações estimulantes e 

incentivadoras, ser o mediador no processo ação-reflexão, incentivar sua criatividade, conforme 

está contido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96). 

O professor que trabalha com a Educação Infantil precisa desenvolver seu trabalho 

focado nas brincadeiras, estar atento a faixa etária das crianças, para que cada atividade 

trabalhada possibilite ao professor atingir os objetivos propostos, além de materiais coerentes e 

necessários. O professor precisa trabalhar em sala com o lúdico, utilizando-se da participação, 
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ser crítico, trabalhar com as experiências trazidas pelos alunos no seu dia a dia, ações 

estimulantes e incentivadoras, ser mediador no processo açãoreflexão, incentivar a criatividade 

As brincadeiras, na Educação Infantil, fazem com que as crianças assimilem mais 

facilmente e melhor, possibilita construir um conhecimento específico, organizado. Assim as 

aulas devem ser planejadas de forma prazerosa, desafiadora, motivadora, permitindo mais um 

espaço de aprendizagem, além de interessante, utilizando as brincadeiras e os jogos o professor 

deve ter claro quais os objetivos pretende atingir ao final de suas aulas 

O professor é muito importante na Educação Infantil, ele proporciona aos alunos uma 

cultura rica em brincadeiras, desenvolvimentos, lúdico, intervenções, garantindo aos alunos 

valorização, conceitos, onde os alunos se desenvolvem através de sua própria prática. Com o 

trabalho do professor o lúdico e a brincadeira acabam se tornando um recurso pedagógico 

eficaz, não é uma tarefa fácil, mas que proporciona muitos benefícios e resultados satisfatórios 

para o desenvolvimento da criança. Hoje os professores possuem uma variedade de 

brincadeiras, de atividades lúdicas favorecendo a aprendizagem na Educação Infantil. 

De acordo com Friedmann (2003) as atividades lúdicas revelam e apóiam o 

desenvolvimento do aluno. O professor precisa tomar conhecimento disso e não exercer uma 

pressão que ignore a fase do faz de conta, do brincar e dançar. Normalmente, são atribuídas 

responsabilidades muito precoces aos alunos e assumir as brincadeiras na escola é uma postura 

que pede muita reflexão aos educadores. 

No ambiente de pré-escolar, a criança consegue vivenciar mais as experiências de 

aprender e de conhecer, ou até mesmo de passar o maior tempo do dia convivendo com o 

professor. Por isso, a escola não deve pular as etapas do desenvolvimento, isso é extremamente 

prejudicial e trará consequências futuras para a criança, nas áreas pedagógica, emocional ou 

social. 

Assim, destaca-se que a Educação Infantil tem um papel importantíssimo no preparo da 

criança para a alfabetização e deve cumprir este papel com competência, pois é o início da 

formação da criança, é a partir daí que ela vai ter o primeiro contato com o processo de 

aprendizagem formal e sistematizada, no qual a criança também aprende com o meio, e a 

aprendizagem espontânea que se torna a base do conhecimento científico, sendo a base para 

todos os anos de escola que ela terá no futuro 

Na Educação Infantil o lúdico é uma ação atuante, primordial e muito importante, 

primeiro por ter a necessidade de ser um profissional conhecedor da maneira que seus alunos 

aprendem, para que o seu trabalho seja realizado com o objetivo de desestabilizar e direcionar 

o ensino, garantindo que a utilização do lúdico seja uma estratégia propicia, possibilitando um 
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ambiente de criatividade e desafiador, a aprendizagem vai fluir de forma dinâmica e divertida. 

A autora ainda afirma que o professor deve ter algumas posturas para alcançar seus objetivos 

lúdicos em suas aulas como, por exemplo: 

[...] possibilitar tempo, espaço e materiais para brincarem livremente, escutar o que as 

crianças têm a dizer, fortalecendo a autoestima, fomentar a autonomia durante os conflitos, para 

estimular o desenvolvimento emocional e o autoconhecimento das crianças, possibilitar ações 

físicas que motivem as crianças a ser mentalmente ativas, propor regras, participação, 

elaboração, questionar valores morais proporcionar a troca de ideias, incentivar a 

responsabilidade de cada criança quanto ao cumprimento das regras, permitir o julgamento das 

mesmas, promovendo o desenvolvimento da inteligência (FRIEDMANN, 2012, p. 54-55). 

Neste sentido, o professor na Educação Infantil tem como maior apoio e material de 

qualidade o trabalho fundamentado nas ações lúdicas (brincadeiras e jogos) que lhe possibilita 

garantir um trabalho de qualidade, satisfatório, essencialmente porque as crianças adquirem 

conhecimento. Hoje as instituições escolares têm trabalhado de diferentes formas, para poder 

estimular as aprendizagens infantis através do lúdico e levando em consideração a importância 

e a postura do professor. 

É essencial que o professor e a escola estejam conscientes de que uma criança é criança 

porque brinca, enxergando-a como um ser em processo de desenvolvimento. Além disso, o 

professor da Educação Infantil precisa gostar de lidar com crianças e entender suas 

necessidades. Para isso, o planejamento auxilia na organização do docente em sala de aula, o 

qual pode realizar um trabalho com as atividades lúdicas voltadas para a Educação Infantil. 

É importante que quando o professor for planejar sua aula, que o mesmo pense sobre a 

atividade lúdica a ser utilizada, pois ao planejar a sua atividade, o professor deve procurar 

providenciar tudo o que for necessário, desde o espaço, o tempo que vai utilizar para realizar a 

atividade, os materiais adequados para cada atividade ou jogo. É possível também refletir quais 

os meios que serão utilizados para poder estimular as brincadeiras e quais são os objetivos que 

querem atingir ao realizar a atividade (CHAVES, 2005). 

Cabe ao professor de Educação Infantil, a construção de um bom vínculo com a criança, 

por meio do diálogo com as formas de manifestar-se dessa criança, percebendo-a como um ser 

competente “[...] em sua inteireza, capaz de sofisticadas formas de comunicação, mesmo 

quando bebê, estabelecendo trocas sociais com coetâneos e adultos, através de uma rede 

complexa de vínculos afetivos” (Faria, 1998, p. 213-214), para que se realize essa comunicação 

é preciso abertura por parte do professor para as múltiplas linguagens das crianças e para o 

lúdico, características da cultura infantil que permeiam todas as suas manifestações. 
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Desta forma, cabe ao profissional da educação infantil levar em conta não apenas as 

características das crianças, mas, sobretudo reconhecer as “[...] necessidades infantis, o cuidar 

deveria fazer parte do fazer docente até a pósgraduação, por serem, em todos os níveis, 

educadores do ser humano, para os quais essa dimensão é fundamental (FARIA, 1998, p. 217). 

Acredita-se que o docente necessita compreender a historicidade acerca das atividades que ele 

planeja ministrar em sala de aula, assim como o processo de desenvolvimento infantil. Tais 

pontos necessitam ser observados por meio do olhar social, histórico, cultural e político, 

sempre! 

Na pré-escola é importante propor às crianças brincar com os jogos de regras que exigem 

cumprimento de normas, concentração e raciocínio - e, principalmente, os simbólicos, em que 

se assumem papéis. Elas se apropriam dos elementos da realidade e dão a eles novos 

significados. Por meio da fantasia, aprendem sobre cultura. Ao dar bronca em uma boneca, por 

exemplo, os pequenos usam frases ouvidas de diálogos dos adultos, da TV e, em especial, de 

livros de histórias. 

Os objetivos da pré-escola devem visar o desenvolvimento físico, emocional, social e 

intelectual da criança, objetivando sua autonomia, autocontrole e confiança para se expressar e 

se comunicar, respeitando as características de cada faixa etária, principalmente no que se refere 

à disciplina, na pré-escola prioriza o ensino organizado. Destaca-se que os jogos devem ser 

coerentes a cada faixa etária, de acordo com os interesses dos alunos e ser um importante 

motivador e não apenas de função pedagógica, ou uma atividade que possa perder o sentido e 

a criança vir a se desinteressar dela, desta forma quando o professor escolher uma atividade 

lúdica, o educador deve ter em mente não apenas só o conteúdo trabalhado, mas os interesses 

das crianças. 

É importante ressaltarmos ainda que o trabalho realizado através dos jogos, proporciona 

as crianças uma aprendizagem prazerosa, ela consegue conhecer-se a si mesmo, define suas 

relações emocionais, trabalha com o corpo, pois brincar para ela é um processo utilizado para 

seu desenvolvimento com prazer. O brincar, com o passar do tempo nas escolas teve seus 

objetivos alterados, tornou-se uma ação que aos poucos acabou sendo desvalorizada e deixada 

de levar a sério, ou seja, de ser entendida como algo essencial no desenvolvimento da criança. 

É por meio da brincadeira que a criança constrói sua identidade, pois ao brincar ela atua 

sobre a própria realidade, traduzindo seu dia a dia através deste ato, comunicando-se com o 

mundo ao seu redor, dando lugar ao imaginário e à criatividade. Segundo Negrine (1994, p. 41), 

o brincar pode ser destacado em diferentes situações de desenvolvimento como, por exemplo: 
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a) as atividades lúdicas possibilitam fomentar a "resiliência", pois permitem a formação 

do autoconceito positivo; b) as atividades lúdicas possibilitam o desenvolvimento integral da 

criança, já que através destas atividades a criança se desenvolve afetivamente, convive 

socialmente e opera mentalmente. c) o brinquedo e o jogo são produtos de cultura e seus usos 

permitem a inserção da criança na sociedade; d) brincar é uma necessidade básica assim como 

é a nutrição, a saúde, a habitação e a educação; e) brincar ajuda a criança no seu 

desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, através das atividades lúdicas, a 

criança forma conceitos, relaciona idéias, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão 

oral e corporal, reforça habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se na sociedade e 

constrói seu próprio conhecimento. 

Foi possível observar que a brincadeira é uma linguagem natural das crianças que se 

inicia desde o seu nascimento de forma que ao longo do seu crescimento ela vai tomando 

proporções diferenciadas, ou seja, a brincadeira vai aos poucos tendo objetivos e resultados 

diferentes conforme a faixa etária das crianças, tornando-se essencial para seu 

desenvolvimento. 

Com o trabalho lúdico, o professor deve ser como um interventor, possibilitando ao 

processo ensino aprendizagem a reflexão da prática relacionandoa teoria, através de métodos, 

técnicas e objetivos que se desejam alcançar, precisa propiciar ao aluno responsabilidade, 

confiança, respeito e todas as possibilidades de desenvolvimento ao ensino aprendizagem 
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CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para realizar uma pesquisa onde se deseja obter um resultado satisfatório e concreto, é 

necessário usar-se de planejamento e seguir regras pré-estabelecidas pela metodologia 

científica. Pois segundo (SILVA; MENEZES, 2005, p. 23) é “um conjunto de etapas 

ordenadamente dispostas que você deve vencer na investigação de um fenômeno. ”Etapas essas 

que são divididas da seguinte forma: tipo de pesquisa, população e amostra, procedimento de 

coleta de dados e procedimento de análise de dados. 

3.1. TIPO DE PESQUISA  

Pesquisa é um conjunto de procedimentos voltados para investigação e solução de 

problemas teóricos ou práticos por meio da utilização de métodos científicos, segundo Andrade 

(2009, p. 111). 

A pesquisa surge de uma dúvida, de uma curiosidade, de um problema, ou do interesse 

do sujeito a procurar uma solução ou resposta para o fenômeno estudado e para isso utiliza-se 

de métodos científicos, e não é tarefa fácil e simples encontrar informações do que se procura 

e principalmente sendo está de fonte confiável e segura. 

De acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 60) a pesquisa se divide em: 

 

a) bibliográfica, que faz parte das fontes bibliográficas os documentos 

manuscritos, impressos como livros, jornais, boletins, documentos 

mimeografados, xerocopiados, microfilmes, gravações de áudio e vídeo e 

ainda a vasta biblioteca virtual, podendo ser de fontes primárias ou 

secundárias; 

b) descritiva que procura descobrir a frequência com que ocorre determinado 

fenômeno com a melhor precisão possível onde os dados são coletados em seu 

habitat natural, não consta em documento e precisam ser coletados e 

registrados ordenadamente para seu estudo. Como exemplo pode-se citar as 

pesquisas de opiniões, as mercadológicas, os levantamentos de dados 

socioeconômicos e psicossociais e possui técnica padronizada de coleta de 

dados que é realizada principalmente através de questionários e da observação 

sistemática. 

 

A pesquisa foi realizada através de pesquisa bibliográfica, embasada em livros, revistas 

e biblioteca virtual e se limitou a pesquisa descritiva que procura descrever as características da 

aprendizagem lúdica. Também foi aplicado um questionário semi-estruturado e participativo, 

buscando verificar como o lúdico está presente em sala de aula, como é aplicado e como age na 

aprendizagem de crianças da educação infantil. Procurando-se meios para evidenciar a 
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importância da ludicidade na educação infantil na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Luis Cândido Maciel. Foi utilizado como ferramenta, características de uma pesquisa 

qualitativa. 

3.2. POPULAÇÃO DA AMOSTRA  

O projeto de pesquisa foi direcionado a quatro professores que atuam na educação 

infantil com crianças de 5 anos, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luis Cândido 

Maciel.  

Optará por esse público alvo, pois os mesmos lidam com turmas, onde nessa faixa 

etária há uma maior utilização da ludicidade no ensino aprendizagem. Ademais no público 

escolhido, percebe-se uma maior compreensão da importância de utilização de jogos e 

brincadeiras em sala de aula. 

3.3. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS  

A princípio será realizado uma apresentação onde se destacará a temática abordada e os 

objetivos apontados na pesquisa. Posteriormente, irá se solicitar uma autorização dos mesmos, 

onde permitam a sua participação na pesquisa realizada. 

No segundo momento foi entregue o questionário aos sujeitos da pesquisa e será 

definida uma data onde o pesquisador passará recolhendo o mesmo respondido. 

3.4. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS  

Foi realizada a coleta de dados através da aplicação de questionário semiestruturado 

seguido da observação da atuação dos professores em sala de aula, no mês de março, com os 

educadores da educação infantil da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luis Cândido 

Maciel.  

Através do questionário estruturado foram desenvolvidos gráficos no programa Excel 

que nos ajuda a entender as situações vivenciadas no cotidiano escolar. 
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Gráfico 1 - Tempo de atuação na Educação Infantil 

Fonte: Autoral (2021) 

 

Através dessa pergunta, podemos ver que 73% dos discentes entrevistados, ou seja, a 

grande maioria tem mais de dez anos de profissão, 26% estão entre 6 à 10 anos e apenas 1% 

está entre 1 à 5 anos, isso demonstra que os professores gostam de ensinar na educação infantil, 

e no processo de alfabetização dessas crianças. 

Gráfico 2 - Apreciação diante das brincadeiras infantis 

Fonte: Autoral (2021) 
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apenas disse que gostavam das brincadeiras, pois é mais difícil de controlar os alunos, no 

entanto 100% destes professores apreciam a aplicabilidade do lúdico, mas questionam a forma 

que deveriam ser aplicadas, os espaços e recursos cedidos pela escola. 

Segundo a professora A: 

“Trago sempre jogos de matemática, ou língua portuguesa para meus alunos, 

mas muitas vezes não consigo controlá-los, eles ficam muito eufóricos quando 

tem esse tipo de metodologia em sala, é um aprendizado diferente, mas muitas 

vezes, fica difícil uma professora conter vários alunos durante esses 

momentos”. 

Já a professora B relata o seguinte: 

“o momento do lúdico é imprescindível em sala de aula, os alunos gostam, se 

divertem enquanto aprendem, geralmente tento fazer uma aula lúdica uma vez 

por semana e eles esperam ansiosos esse momento, eles não entendem ainda 

que por meio dessas brincadeiras, eles estão adquirindo conhecimento, no meu 

plano de aula sempre coloco uma semana com uma atividade lúdica de língua 

portuguesa, e na semana subsequente uma atividade lúdica de matemática e 

eles sempre gostam e participam, é muito difícil uma criança não querer 

participar dessas brincadeiras.  

Através do relato das professoras notamos que os alunos gostam de participar das 

brincadeiras, no entanto, estão mais preocupados com brincar, do que com o aprendizado, mas 

que mesmo brincando eles estão absolvendo conhecimento. 

Gráfico 3 - As brincadeiras interferem no desempenho do professor 

 
Fonte: Autoral (2021) 
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Quando os professores foram questionados se as brincadeiras interferiam no 

desempenho do professor, 75% deles marcaram a opção sim, 20% interferem, mas também não 

perceber a interação entre o brincar e aprender e 5% responderam que não interferem em nada. 

A professora A responde o seguinte sobre essa questão: 

“quanto temos uma aula lúdica a preparação do professor tem de ser bem 

maior, e infelizmente as vezes a brincadeira não atinge o objetivo proposto, e 

isso nos deixa um pouco frustrados e desmotivados, para preparar outras aulas 

semelhantes, pois, o tempo de planejamento foi meio desperdiçado, pois 

aquela atividade não foi desempenhada da maneira que deveria ser, e não 

alcançou a finalidade que deveria alcançar.”  

A professora B relatou o seguinte: 

“gosto de fazer as aulas lúdicas, são muito prazerosas e me deixa com a 

sensação de dever cumprido, e não atrapalha em nada o meu desempenho, 

pelo contrário, me ajuda a sempre procurar melhorar, mais vejo que esse tipo 

de aula é bastante satisfatória, apesar de que elas tem de ser feita no final da 

aula, pois os alunos ficam eufóricos, mas acho que eles conseguem assimilar 

bastante o que foi passado”  

Com relação a esse questionamento a professora C falou: 

“vejo as aulas lúdicas mais como um momento de descontração, onde 

o aluno tem um pouco de descanso, mesmo aprendendo, e eles ficam 

muito felizes quanto tem esse tipo de aula”. 

Através do relato das professoras notamos que os professores gostam das aulas lúdicas, 

no entanto demanda muito do seu tempo, tanto no tocante a preparação da aula, quando na 

execução, mas quando alcançam o objetivo os professores ficam satisfeitos com o resultado. 

Gráfico 4 - Brincadeiras mais utilizadas pelos professores 

Fonte: Autoral (2021) 
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Os professores relataram que percebem que as crianças ficam mais atentas quando tem 

o teatro de fantoches, pois elas prestam bastante atenção e após esse momento ocorre a pintura 

dos personagens, e a conversa informal sobre o que aprenderam, 45% dos professores falam 

que essa é uma das atividades lúdicas mais utilizadas, seguindo das esculturas com massa de 

modelar e pinturas a dedo, ambas sendo utilizada em 15% das aulas, tem também o dado 

divertido e o abc das frutas as duas alcançando 10% e por último o jogo de adivinhações. 

Segundo a professora A 

 

“os alunos não gostam muito das atividades que envolvem matemática, por 

isso utilizamos com mais frequência as de língua portuguesa, no entanto 

tentamos englobar um pouco de matemática no teatro de fantoche, pois é a 

atividade que eles mais prestam atenção, eles esperam os momentos de 

brincadeira e a maioria se envolvem em todas as brincadeiras feitas”. 

 

A professora B, relata o seguinte: 

“eles gostam de todos os tipos de atividades, mais eles preferem as atividades 

que tem músicas, onde eles podem se movimentar, mas é bem difícil controlar 

uma sala com trinta alunos durante essas atividades lúdicas, pois eles são bem 

ativos e querem ficar correndo, ou brincando as vezes sem presta atenção no 

objetivo da aula” 

 

A professora C, saliente: 

“eles adoram ter uma aula diferenciada e quando elas terminam, eles já vem 

com a pergunta, tia amanhã tem de novo”, eles ficam bem animados, apesar 

de as vezes ser difícil controlar, pois não temos ajudante na escola, é bem 

gratificante ver a animação dos meus alunos”. 

 

A professora D, fala: 

“além dessas brincadeiras citadas faço outras brincadeiras, como morto-vivo, 

amarelinha, dominó com números, tento fazer com que eles interajam o 

máximo possível com a aula e aprendam também” 

 

Notamos que as brincadeiras são bem diversificadas, mas toda com objetivos comuns 

que é o aprendizado dos alunos, os professores acreditam que essas aulas diversificadas ajudam 

tanto na aprendizagem, como na interação da classe. 
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Gráfico 5 - Brincadeiras mais apreciadas pelos alunos 

 

Fonte: Autoral (2021) 
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Gráfico 6 - Na escola tem material didático para o desenvolvimento de aulas lúdicas 

 
Fonte: Autoral (2021) 
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gostam, mesmo com o material pouco diversificado dá para desenvolver uma 

boa aula, envolvente para os alunos”. 

 

Já a professora D, disse: 

“Não utilizo o material da escola, pois é sempre a mesma coisa, os recursos 

didáticos não são inovados, e tento fazer meu próprio material, ou compro 

para uso próprio, e assim desenvolvo minhas aulas lúdicas”. 

 

Notamos que um grande problema é a falta de material didático na escola, no entanto 

os professores tentam fazer seus próprios materiais, mas seria interessante que a escola 

disponibilizasse uma quantidade maior de materiais para essa finalidade. 

3.1.1. Gráfico 7 - Estratégia utilizada para suprir a falta de material didático 

 
Fonte: Autoral (2021) 
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A professora B, relatou: 

“Quase todo o material que eu utilizo nas aulas lúdicas, eu mesmo faço, 

pesquiso muito na internet, e as vezes faço junto com os alunos”. 

 

Sobre essa questão a professora C, disse: 

“Eu utilizo mais o material didático da escola, vez ou outra é que faço uma 

aula que precisa de um material diferente, aí eu mesma confecciono ou peço 

alguma colega com mais habilidade para confeccionar esse material”. 

 

Já a professora D, disse: 

“Eu sempre confecciono o meu próprio material didático, ou compro, pois, 

quando compro sempre dá para utilizar vários anos”. 

 

Os professores não se limitam ao material existente e confeccionam brinquedos que 

podem ser utilizados nessas aulas, tudo é preparado com o único objetivo da aprendizagem do 

educando. 

Gráfico 8 - Recursos eletrônicos disponibilizados pela escola 

 
Fonte: Autoral (2021) 
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O som é um dos recursos mais utilizados em sala de aula, com 70%, dos professores 

utilizando esse recurso, pois os alunos gostam de música, 30% utiliza também a TV e o vídeo, 

mais como só tem um na escola, o professor tem de marcar o dia e o horário que fara uso desses 

recursos, pois só existe um recurso de casa.   

É papel do educador saber explorar e organizar brincadeiras, e espaços para as crianças 

brincarem tendo em mente a forma que a brincadeira poderá estimular a criança a interagir com 

o outro, desenvolvendo suas capacidades físicas e mentais possibilitando a construção de sua 

própria autonomia, e ainda, ter em mente o modo que cada criança será avaliada. Os jogos e 

brincadeiras proporcionam momentos de prazer e uma aprendizagem diferenciada, devem ser 

orientados pelos educadores e estes, podem promover momentos de brincadeiras livres, 

promovendo a satisfação de todos.   

Com a aplicação do questionário semiestruturado, pode-se chegar à conclusão de os 

professores têm muitas dificuldades em planejar a brincadeira aliada ao conteúdo teórico, as 

vezes por falta de conhecimento ou de não saber como avaliar, pois falta preparação desde a 

formação e até mesmo incentivo da parte da coordenação escolar. Muitos professores citaram 

utilizam o lúdico mais como socialização do que para facilitar a aprendizagem de conteúdos 

teóricos, pois tem dúvidas de como avaliar cada aluno, e até mesmo em acompanhar os alunos 

individualmente durante novas brincadeiras, somente um questionário citou que usa jogos e 

brincadeiras que desenvolvem o raciocínio matemático e a linguagem. 

No município de Alto Santo os professores recebem capacitação anualmente, e possuem 

maior  conhecimento do lúdico, mas tem-se a dificuldade de materiais que nem sempre estão 

disponíveis e outros precisam ser preparados e confeccionados pelos professores, alguns 

citaram que solicitam até mesmo doação por parte dos pais, então conclui-se que além da 

preparação do professor fica a critério de cada educador a utilização ou não de jogos e 

brinquedos já que além da preparação das aulas tem que confeccionar os próprios matérias para 

interação dos alunos e isso requer tempo, interesse e incentivos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se que o lúdico facilita a aprendizagem infantil e que o lúdico sempre está 

presente em jogos e brincadeiras por mais simples que sejam e sempre brincado a criança está 

aprendendo algo, mas precisam ser orientados por uma pessoa mais capacitada do que a criança 

para que se atinja o objetivo final, pois desde uma simples formação de fila, a criança aprende 

conceitos sobre regras, organização e comportamento ajudando a desenvolver a socialização 

dela. 

As atividades lúdicas preparam a alfabetização, bem como toda a aprendizagem 

intelectual ou de relação com o mundo da cultura. Quando o educador alfabetizador dos anos 

iniciais tiver se conscientizado de que a educação pelo lúdico é a peça mestre do edifício 

pedagógico, que permite a criança resolver mais facilmente os problemas de sua escolaridade e 

a prepara para isso, essa atividade ocupará um lugar privilegiado ao lado da leitura, da escrita, 

enfim, de ensinar e aprender. 

O estudo lúdico na alfabetização não deve ser encarado como um mero lazer ou 

simplesmente uma forma de distração, e sim como um ato muito importante que deve ter muita 

credibilidade. É importante considerar a inclusão das atividades lúdicas como parte integrante 

dos métodos e procedimentos educativos de um processo de alfabetização. Com estas 

atividades, a escola garante um clima de prazer tão fundamental para aqueles que ensinam e 

para aqueles que aprendem, pois, a sala de aula é um espaço de encontro, inclusão e construção 

de conhecimentos e somente assim ela poderá ser significativa para o aluno e para o professor. 

Com os desafios lúdicos, os professores estimulam o pensamento, desenvolvem a 

inteligência, fazendo com que a criança alcance níveis de desenvolvimento que só o interesse 

pode provocar. A alfabetização e o letramento acontecem de forma contínua na vida da criança 

e, quando o lúdico está presente nas práticas educativas, nas atividades de aprendizagem, nos 

momentos de atividades mais livres, desperta a criança para o prazer de estar na escola e de 

aprender. Assim, elas criam um espaço de experimentação e descoberta de novos caminhos de 

forma alegre, dinâmica e criativa. 

O tema da Alfabetização com Ludicidade vem sendo bastante pesquisado. Apesar disso, 

percebem-se, ainda, lacunas de conhecimentos sobre o conceito e os processos envolvidos. A 

maior preocupação, no entanto, não deve ser estabelecer um conceito universal e fechado sobre 

a atividade do brincar, mas ampliar as pesquisas, buscando preencher as lacunas existentes e 

paralelamente subsidiar os docentes e interessados no assunto para que possam realizar práticas 

educativas mais interessantes. 
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Com isso, o ato de brincar, uma ação medida pelo contexto sociocultural e o significado 

construído pela criança sobre a função de determinados objetos e da sua participação em certas 

brincadeiras, não é estático. De um lado existe dependência dos sistemas de significação 

coletivamente compartilhadas pelo grupo a que a criança pertence, envolvendo crenças e 

valores dos adultos responsáveis. 

Portanto, podemos dizer que as pratica de Alfabetização lúdica, preparam a criança para 

o desempenho de papéis sociais, para a compreensão do funcionamento do mundo, para 

demonstrar e vivenciar emoções, pois a brincadeira oferece às crianças uma ampla estrutura 

básica para mudanças das necessidades e tomado de consciência: ações na esfera imaginativa, 

criação da intenções voluntárias, formação de planos da vida real, motivações intrínsecas e 

oportunidades de interação com o outro, que sem dúvida contribuirão para o seu 

desenvolvimento. 

Certamente as brincadeiras não são o único recurso para fazer as crianças se 

aproximarem do conhecimento, mas utilizar sua riqueza, seu encantamento, em algumas 

oportunidades permite que o ensino ocorra de modo mais natural, abrangendo diversas 

competências, dando mais oportunidades para que todos aprendam.  

Os jogos e brincadeiras no cotidiano escolar de sala de aula em turma de alfabetização 

vêm ganhando mais espaço, uma vez que percebemos seu caráter criativo, imaginário, inovador 

e sociabilizador. O desenvolvimento integral da criança é perceptível, pois, a mesma busca 

compreender o mundo que a cerca e construir de forma única e participativa sua relação com o 

conhecimento.  
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