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ar, com exercícios estéreis sem valor para a formação do homem. ” 

 

Carlos Drummond de Andrade 



 

 

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESTUDO NA 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAZUZA BEZERRA 

Natália Soares Bessa1 

 

RESUMO 

 

Esse trabalho apresenta um estudo sobre “a importância do brincar na educação infantil: um 

estudo na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cazuza Bezerra”, pois sabemos que é no 

faz de conta as crianças aprender a agir em função da imaginação de uma pessoa, uma 

personagem, de um objetivo e de situações que não estão imediatamente presentes e perceptivo 

para elas no momento e que evoca emoções, sentimentos e significados vivenciados em outras 

circunstancias. Brincar funciona como um cenário no qual as crianças tornam-se capazes não 

só de imitar a vida como também de transformá-la. Os heróis, por exemplo, lutam contra seus 

inimigos, mas também podem ter filhos, cozinhar e ir ao circo. A escola ajuda a criança a 

socializar-se a fazer imaginação é um instrumento que permite a criança relacionar suas 

necessidades, interesses de um mundo que poucos conhecem e que estão ansiosos, cheios de 

curiosidade para compreendê-lo, é um meio que utilizam para entender o mundo dos adultos. 

Brincando ela investiga, conhece a si mesma, reflete e organiza, desorganiza, destrói o mundo 

a sua maneira. Impedir uma criança de brincar é tirar dela a oportunidade de construir o seu 

conhecimento e se é brincando que ela adquire esse conhecimento, podemos concluir que 

brincar na pré-escola é essencial para a preparação dessa criança, em seus primeiros contatos 

com a escola e que se forem, bem trabalhado permanecerão por toda a vida, pois é a base de 

sua estrutura educacional. O trabalho ainda traz concepções de autores e discussões sobre o 

assunto estudado. 
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THE IMPORTANCE OF PLAYING IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: THE 

STUDY IN THE CAZUZA BEZERRA MUNICIPAL SCHOOL OF ELEMENTARY 

EDUCATION. 

Natália Soares Bessa 2 

 

 

ABSTRACT 

 

This work presents a study on " the importance of playing in early childhood education: the 

study in the Cazuza Bezerra municipal school of elementary education ", as we know that it is 

pretending that children learn to act according to the imagination of a person, a character, a goal 

and situations that are not immediately present and perceptive to them at the moment and that 

evoke emotions, feelings and meanings experienced in other circumstances. Playing works as 

a scenario in which children become able not only to imitate life but also to transform it. Heroes, 

for example, fight their enemies, but they can also have children, cook and go to the circus. The 

school helps the child to socialize and make imagination is an instrument that allows the child 

to relate their needs, interests of a world that few people know and are anxious, full of curiosity 

to understand it, it is a means they use to understand the world of adults. Playing, she 

investigates, knows herself, reflects and organizes, disorganizes, destroys the world in her own 

way. Preventing a child from playing is taking away from him the opportunity to build his 

knowledge and if it is playing that he acquires this knowledge, we can conclude that playing in 

preschool is essential for the preparation of this child, in his/her first contacts with the school 

and that if they are, well worked they will remain for a lifetime, as it is the basis of their 

educational structure. The work also brings authors' conceptions and discussions on the studied 

subject.  

 

Keywords: 1. Playful; 2. Learning; 3. Challenges; 4.Infant; 5. Possibilities. 
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INTRODUÇÃO 

Esse trabalho procura conceituar o brincar na educação infantil, demonstrando sua 

importância, onde tem a pretensão de contribuir para os trabalhos voltados para estimular o 

desenvolvimento da autonomia e identidade da criança, esse recurso pedagógico permite na 

vida da criança, descoberta e criatividade. A criança traz de casa alguns conflitos que podem 

atrapalhar o seu desenvolvimento, esse recurso pedagógico permite na vida da criança 

descoberta e criatividade. A criança traz de casa alguns conflitos que podem atrapalhar o seu 

desenvolvimento e elas não estão no momento preparada para vencê-los. A criança vive num 

mundo de fantasias que deve ser explorado, o professor precisa fazer com que a criança se sinta 

pequena diante do professor que vive no mundo diferente do dele. 

Existem momentos na vida da criança, em que ela ainda não consegue dissociar suas 

fantasias e a realidade da qual participa. Ao mesmo tempo em que conhece e aceita o que 

constatar a sua volta, crê que pode ter ilusões e mergulha na fantasia, a criança se confunde 

entre aceitar a realidade e viver no sonho. É no brinquedo que ela fortifica sua confiança. Por 

isso pretendemos, com esse estudo, buscar subsídios para que no futuro a criança desenvolva a 

leitura com desenvoltura e habilidade. 

Objetivamos com esse estudo facilitar tanto o progresso da personalidade integral da 

criança, como o processo de cada uma de suas funções psicológicas, intelectuais e morais. Pois 

ao ingressar na escola, a criança sofre um considerável impacto físico-mental, pois até então, 

em sua vida era exclusivamente dedicada aos brinquedos e ao ambiente familiar. 

Esse estudo será desenvolvido através de dados bibliografados, utilizando sites, livros, 

revistas, vendo concepções de autores e discutindo sobre a concepção de cada um. Dessa forma 

acreditamos que encontraremos a ludicidade em momentos prazerosos de aprendizagem, 

levando a criança a um mundo surpreendente através da leitura e da escrita. 

O lúdico é uma prática que possibilita a criança o pensamento, o relacionamento com 

os outros de forma prazerosa, a imaginação é fundamental para um desenvolvimento, para se 

obter uma aprendizagem realmente satisfatória. A criança precisa experimentar certos tipos de 

atividades para que a sua compreensão seja total. A ludicidade vem então, como um meio de 

possibilitar a aprendizagem para as crianças de forma que se interessem por buscar um caminho 

de aprendizagem significativo e alegre. 
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A brincadeira é de grande importância na infância, onde deve ser vista não como um 

momento de entretenimento e lazer, mas também como uma oportunidade de desenvolver nas 

crianças hábitos e atitudes que os façam amadurecer se tornando responsáveis. 
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CAPÍTULO I – O LUGAR DO BRINCAR NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

A alfabetização é um processo que se inicia no momento em que a criança tem os 

primeiros contatos com a língua escrita. Consolida-se ao final das series iniciais do Ensino 

Fundamental, quando já é possível para a criança ler com fluência e compreensão. No entanto 

para que esse processo seja bem-sucedido, é muito importante que, em cada etapa escolar, as 

metas de aprendizagem sejam cumpridas, para que estas sejam alcançada devem se planejar 

situações que a favoreçam, por se tratar de um público infantil, considera se o brincar como 

uma ferramenta essencial. 

 

“PIAGET (1998) diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das 

atividades intelectuais da criança, sendo, por isso indispensável à prática 

educativa. ” 

 

Mesmo que a importância do brincar não seja mais novidade, ele ainda não faz parte da 

rotina de muitos brasileirinhos. Em uma sociedade competitiva, da qual o Brasil faz parte, não 

são raras às vezes em que as situações lúdicas cedem lugar a conteúdos escolares, como os de 

linguagem e escrita, matemática, natureza e sociedade.  

Nessa perspectiva, torna-se cada vez mais legítimo excluir o brincar da educação, 

principalmente quando as crianças passam da educação infantil ao ensino fundamental, sendo 

vistas em muitos casos como se deixassem de ser crianças. 

O ser humano precisa da ludicidade, não importa idade e não deve ser vista somente 

como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico auxilia a aprendizagem, o 

desenvolvimento pessoal, social e cultural, contribui com uma boa saúde mental, auxilia os 

processos de socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento. 

 

A ludicidade não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do 

aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e 

cultural, colabora uma boa saúde mental, facilita os processos de socialização 

do conhecimento (SANTOS, 1997m, pág.12). 

 

Atualmente, destaca-se a necessidade de encarar o processo educativo como uma 

interação e não como uma doação ou transmissão de saber. É fundamental entender, que a 

ludicidade para a criança, não é apenas prazerosa, mas vivência significativa de 

experimentações e construções e reconstruções do real e do imaginário. 

Os jogos e as brincadeiras estão relacionados com a vida e desta forma ao 

desenvolvimento do ser humano, principalmente no período da infância, seja no 



12 

 

desenvolvimento psicológico, físico e social ou cognitivo é por meio disso que a criança 

consegue se expressar, principalmente nas séries iniciais, onde por meio dessas atividades que 

a integração entre o desenvolvimento da criança e o desenvolvimento educacional. 

OLIVEIRA (2002, p.231) também faz a relação do brincar com o desenvolvimento. A 

autora comenta que ao brincar a criança se desenvolve, pois, seus processos psicológicos são 

acionados e desenvolvidos. Para ela a “brincadeira infantil beneficia-se de suportes externos 

para sua realização: rituais interativos, objetos e brinquedos”.  

Outra visão de brincadeira é a trazida por VYGOTSKY (apud REIS, 2010), na qual o 

faz-de-conta auxilia na experimentação do mundo pela criança e também contribui para o seu 

desenvolvimento. 

Sendo assim MELO (2003, p.30) afirma que: é por meio da brincadeira que as crianças 

conseguem expressar “suas fantasias, seus sentimentos, suas ansiedades e suas experiências” 

de forma a construir uma identidade e conhecimento, apresentando um raciocínio a partir da 

socialização e experimentação das situações é que a criança aprende. 

Quando se trabalha o lúdico na educação, principalmente na fase de alfabetizar, abre-se 

um espaço para que a criança expresse seus sentimentos, oferecendo a ela a oportunidade para 

desenvolver a afetividade, para a assimilação de novos conhecimentos. A partir do lúdico 

criam-se espaços para a ação simbólica e a linguagem podendo ser trabalhada com limites e 

regras entre a imaginação e o real. 

Diante disso, QUEIROZ (2009) destaca que a atividade lúdica é essencial para a criança 

porque estimula a inteligência, a imaginação, a criatividade, ajuda o exercício de concentração 

e atenção, favorecendo a formação da motricidade infantil. 

Este aspecto é confirmado por KISHIMOTO (2000, p.22), ao referir que: 

 

Ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de objetos 
simbólicos dispostos intencionalmente, a função pedagógica subsidia o 

desenvolvimento integral da criança. Neste sentido, qualquer jogo [...], desde 

que respeite a natureza do ato lúdico, apresenta caráter educativo e pode 

receber também a dominação geral do jogo educativo. 

 

1.1.O PAPEL DO LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

“As crianças não aprendem simplesmente porque veem os outros ler e escrever e sim 

porque tentam compreender que classe de atividade é essa. As crianças não aprendem 

simplesmente porque veem letras escritas e sim porque se propõem a compreender por que 
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essas marcas gráficas são diferentes de outras. As crianças não aprendem apenas por terem lápis 

e papel à disposição, e sim porque buscam compreender o que é que se pode obter com esses 

instrumentos. Em resumo: não aprende, simplesmente porque veem e escutam, e sim porque 

elaboram o que recebem, porque trabalham 

Como bem é ressaltado nas reflexões acima, as acrianças estão em constante 

aprendizado, basta que lhes seja propiciada situações onde essa aprendizagem seja 

sistematizada, e nada mais interessante, prazerosa e estimulante que aprender brincando. 

De acordo com OLIVEIRA (2002), o ato de brincar proporciona uma mudança 

“significativa” na “consciência infantil” pelo motivo de determinar das crianças um jeito mais 

“complexo” de conviver com o mundo. 

OLIVEIRA diz que jogos, brinquedos e brincadeiras estimulam o desenvolvimento 

cognitivo. A partir do brincar, a criança tem uma experiência vivenciada, descobre assim um 

mundo mágico, inventa, cria, estimula habilidades, a curiosidade e em especial a sua 

independência. 

Ao construir suas hipóteses a criança constrói suas próprias ideias sobre o mundo que a 

cerca, refletindo com isso seu desenvolvimento psicológico e cognitivo em que se encontra. 

Quando o professor de Educação infantil compreende a importância de se avaliar os 

mecanismos e raciocínio empregados em cada brincadeira deixa de existir o certo e o errado. 

Toda ideia elaborada pela criança passa, então, a ser valorizada, competindo ao professor apena 

conduzir o aluno a refletir, para que a própria criança faça suas reformulações e atinja de 

maneira significativa o seu aprendizado.  

O uso de jogos e brincadeiras, em uma visão pedagógica estimula o desenvolvimento 

psicomotor, emocional, afetivo, cognitivo entre outras áreas de aprendizagem, mas é preciso 

que se identifiquem as necessidades individuais de cada aluno para que possa estabelecer uma 

estratégia que supra essas carências. Deve-se entender melhor as necessidades e dificuldades 

mais imediatas do sujeito e utilizar as atividades lúdicas justamente na busca de possibilidades 

de aprendizagem e compreensão não só de conteúdo, mas de valores também.  

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, 

p. 23, v.01):  

 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidado, brincadeiras e 

aprendizagem orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal de ser e estar 

com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o 

acesso, pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e 

cultural.  
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Por isso o educador é a peça fundamental nesse processo, devendo ser um elemento 

essencial. Educar não se limita em repassar informações ou mostrar apenas um caminho, mas 

ajudar a criança a tomar consciência de si mesmo, e da sociedade. É oferecer várias ferramentas 

para que a pessoa possa escolher caminhos, aquele que for compatível com seus valores, sua 

visão de mundo e com as circunstâncias adversas que cada um irá encontrar. Nessa perspectiva, 

segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 30, v.01): 

Como todo desenvolvimento, o desenvolvimento psicológico é ocasionado além disso 

por controvérsias. Dessa forma, existe a controvérsia entre os desejos e as possibilidades de 

realização determina a construção da brincadeira. 

Segundo Piaget, o desenvolvimento da criança acontece através do lúdico. Ela precisa 

brincar para crescer, precisa do jogo como forma de equilibrarão com o mundo (BARROS). 

Quando a criança vai se desenvolvendo adquire novas necessidades, o que cria diversas 

agitações, pois, nem sempre ela pode encontrar forma do verdadeira. Dessa forma, quando uma 

criança deseja voar ou ter poderes para vencer todas as limitações físicas, esse desejo só pode 

encontrar realização no plano simbólico. 

De acordo com VYGOTSKY (1984) “a brincadeira é então toda atividade que envolve 

uma situação imaginária com regras”. Ou seja, a criança ao brincar estabelece regras e 

comportamentos que são compartilhados e é através da brincadeira, da interação com o outro, 

que a criança se apropria e recria o mundo a sua volta, porque brincar é uma forma privilegiada 

das crianças pequenas compreenderem e se expressarem no mundo.  

VYGOTSKY (1998) entende que a brincadeira cria uma zona de desenvolvimento 

proximal da criança, pois ela tem a oportunidade de ser aquilo que ainda não é, pode agir como 

se fosse maior do que é na realidade e pode saber e usar coisas que lhes são proibidas. As 

contribuições do brincar para as crianças da Educação Infantil.  

A brincadeira é de fundamental importância para a estabilidade física e psíquica da 

criança. Proporciona à criança o desenvolvimento do imaginário, das suas potencialidades, 

ajuda na sua aprendizagem contínua.  

VYGOTSKY (1984, apud WAJSKOP, 2007), afirma que é na brincadeira que a criança 

consegue vencer seus limites e passa a vivenciar experiências que vão além de sua idade e 

realidade fazendo com que ela desenvolva sua consciência. Dessa forma é na brincadeira que 

se pode propor à criança desafios e questões que a façam refletir propor soluções e resolver 

problemas. De acordo com VYGOTSKY (1987, p.37):  
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O brincar é uma atividade criadora, na qual a imaginação, fantasia e realidade 

interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão 

e de ação pelas crianças, assim como de novas formas de construir relações 

sociais com outros sujeitos, crianças e adultos.  

  

Dessa forma podemos entender que a brincadeira proporciona aprendizado e através do 

lúdico a criança aprende a se relacionar com o outro, entende as relações humanas e constrói 

sua identidade. Benjamim discute a contextualização das crianças, de seus brinquedos e de suas 

brincadeiras no ambiente em que vivem:  

  
[...] as crianças não constituem nenhuma comunidade isolada, mas sim uma 

parte do povo e da classe de que provém. Da mesma forma seus brinquedos 

não dão testemunho de uma vida autônoma e especial; são, isso sim, um mudo 

diálogo entre ela e o povo (BENJAMIN, 1984, pág.70).  

  

Para VYGOTSKY (1984), “a importante e tem desenvolvimento próprio. A criança 

transita do domínio das situações imaginárias para o domínio das regras. A essência da 

brincadeira de faz de conta é a criação de uma nova relação entre o significado e a percepção, 

ou seja, entre o pensamento e o real. Neste contexto, VYGOTSKY enfatiza o objeto como pivô 

da brincadeira é que ao brincar de faz de conta, a criança representa papéis e relações do mundo.  

A importância do brincar para o desenvolvimento infantil reside no fato de esta atividade 

contribuir para a mudança na relação da criança com os objetos, pois estes perdem sua força 

determinadora na brincadeira. 

“A criança vê um objeto, mas age de maneira diferente em relação ao que vê. 

Assim, é alcançada uma condição que começa a agir independentemente 

daquilo que vê.” (VYGOTSKSY, 1998, p. 127) 

 

Alguns motivos para brincar:  

 Quando a criança brinca, ela desenvolve e estimula suas capacidades motoras 

(coordenação dos movimentos, equilíbrio, ritmo), intelectuais (atenção, memória, raciocínio, 

percepção, pensamento abstrato, linguagem) e de relacionamento com os outros (aceitar, opor-

se, expressar vontades, negociar, pedir, recusar etc.);  

 Quando a criança brinca ela é desafiada de tal maneira que atinge níveis de realização 

acima daquilo que normalmente ela pode conseguir e que só o interesse pode provocar;  

 Quando a criança brinca ela descobre maneiras de expressão e de elaboração das suas 

emoções e sentimentos (alegria, medo, tristeza, amizade, solidariedade etc.).  

Como bem podemos perceber são muitas as vantagens de promover esse brincar as 

crianças, possibilitando além do prazer o desenvolver de várias habilidades. 
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1.2.O EDUCADOR COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM ATRAVÉS DO LÚDICO 

O educador é o profissional envolvido com jogos e brincadeiras no espaço escolar e 

precisa estar disposto para agir como animador, mas também como observante e investigante 

das relações e acontecimentos que acontecem na sala de aula. Para uma tarefa dessa grandeza 

social, o educador precisa de uma formação sólida, baseada em três pilares: “formação teórica, 

pedagógica e pessoal”. Dessa forma, é necessário que o professor tenha uma base teórica para 

que possa aguentar a aplicação do lúdico. 

A formação lúdica de educadores é, atualmente, uma constante preocupação para 

aqueles que acreditam na necessidade de modificar o quadro educacional atual, porque da 

maneira como se apresenta fica evidente que não condiz com as reais precisões do que buscam 

a escola com a finalidade de aprender o saber, para que tenham condições de reivindicar seus 

direitos e cumprir seus deveres na sociedade. 

O educador é o elemento chave desse processo, e precisa ser enfrentado como um 

elemento primordial e essencial. Quanto maior e mais rica for a sua história de vida profissional, 

maiores serão as possibilidades de desempenhar uma prática educacional consistente e 

significativa. Dessa forma, NÓVOA (1991, p. 34): 

 

Não é possível construir um instrumento pedagógico para além dos 

professores, isto é, que ignore as dimensões pessoais e profissionais do 

trabalho docente. Não quer dizer, com isto, que o professor seja o único 

responsável pelo sucesso ou insucesso do processo educativo. No entanto, é 

de suma importância sua ação como pessoa e como profissional (NÓVOA 

1991, p. 34). 

 

Dessa forma, o jogo, sob o ponto de vista do brinquedo e da capacidade criadora, 

precisará ter maior espaço e ser entendido como uma ferramenta imprescindível no processo 

educacional. Do mesmo modo, na medida em que os educadores compreenderem melhor sua 

potencialidade, poderá colaborar com o desenvolvimento do aluno. 

É imprescindível salientar que os jogos e as atividades lúdicas, ao serem empregadas 

pelo professor no espaço escolar, precisam ser devidamente planejados. Nesse ponto de vista, 

nunca pense em usar jogos pedagógicos sem um severo e cuidadoso planejamento, marcado 

por fases muito nítidas e que de forma efetiva sigam o processo dos alunos, e nunca avalie 

qualidade do professor pela quantidade de jogos que utiliza, e sim pela qualidade dos jogos que 

se preocupou em pesquisar e selecionar (ANTUNES 1998, p. 37) 
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Fazer um bom planejamento é primordial para que o projeto tenha sucesso. Cada 

atividade deve ser articulada com outras para que a aprendizagem se dê forma progressiva. 

Dessa forma, ao incluir no planejamento uma atividade lúdica, o educador precisa adaptar o 

tipo de jogo ou outra atividade lúdica ao seu público e ao conteúdo a ser trabalho, para que os 

resultados sejam satisfatórios e alcance os objetivos propostos. 

O educador precisa ter objetivos pedagógicos que orientam o uso das atividades lúdicas 

no processo de alfabetização: brincar por brincar pode ser divertido, mas não essencialmente 

colabora para o processo de ensino e aprendizagem. Compete ao professor focar, a cada 

momento e com estratégias especifica, o que interessa para cada turma. 

Uma aula com características lúdicas, além de jogos e brincadeiras, necessita muito mais 

de uma atitude do professor: docente os discentes, provocando uma mudança cognitiva e, 

especialmente, afetiva para que interaja em sala de aula. O professor precisa instigar a 

curiosidade da criança com os desafios do mundo, viagens pela imaginação, moldar e dar a 

forma aos diferentes elementos que podem ser transformados em brinquedos. 

É importante ressaltar que o professor deve desenvolver atividades lúdicas na sala de 

aula não como meras brincadeiras, mas como uma possibilidade de promoção do ensino 

aprendizagem, também como uma atividade de entretenimento, sem relação obrigatória com a 

aprendizagem significativa para o aluno. 

Nesse ponto de vista, o brincar tem posicionamento privilegiado; o jogo e a brincadeira 

de imaginação ficariam avaliados como locais de construção de conhecimento pelas crianças, 

as ocasiões que fazem parte do seu dia-a-dia e os significados que transitam nas brincadeiras 

são apropriados por elas de forma específica. VYGOTSKY afirma que,  

A relevância do brincar para o desenvolvimento infantil habita no caso de esta atividade 

colaborar para a transformação na relação da criança com os objetos, porque estes perdem sua 

força provocadora na brincadeira. A criança vê um objeto, mas atua de diversas formas em 

relação ao que vê. Dessa maneira, é adquirida uma condição que começa a operar 

independentemente daquilo que vê. (VYGOTSKY, 1988, p. 127). O autor VYGOTSKY 

salienta ainda que a criança 

 

“Satisfaz algumas necessidades por meio do ato de brincar. Porém o que 

acontece é que muitos desejos não são realizáveis, sendo o brinquedo, uma 

forma de solucionar o problema; elas entram no mundo da fantasia e 

imaginação e os realizam por meio das brincadeiras”.  

 

(...) se as necessidades não realizáveis imediatamente, não se desenvolvem 

durante os anos escolares, não existiriam os brinquedos, uma vez que eles 
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parecem ser inventados justamente quando as crianças começam a 

experimentar tendências irrealizáveis. (VYGOTSKY, 1988, p. 106)  

 

Para VYGOTSKY, é nessa situação que as crianças se tornam capazes de 

transformação e toda situação imaginária contém regras que a criança precisa 

vivenciar e respeitar. Diz ele que, (...) jogos puros com regras são 

essencialmente, jogos com situações imaginárias da mesma forma que uma 

situação imaginária tem que conter regras de comportamento (...) 

(VYGOTSKY, 1988, p. 125)  

 

Em todos os brinquedos e brincadeiras existem regras, e toda situação imaginária ou 

forma de brinquedo contém regras de comportamento, e a criança ao brincar contrai diversas 

funções submetendo-a às regras estabelecidas durante a brincadeira, tomando-a como regra de 

comportamento por meio da brincadeira.  

Segundo Piaget (1998), o intelectual não pode ser separado do físico, assim, não há 

aprendizado sem um funcionamento total do organismo. A brincadeira e o jogo, neste aspecto, 

assumem funções fundamentais no desenvolvimento do indivíduo. Piaget (1998) relata também 

que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, indispensável 

à prática educativa. 

Alguns docentes têm dificuldade em notar a relevância da ludicidade para processo de 

ensino e aprendizagem. Contudo profissionais da educação empenhados com a qualidade de 

sua pratica pedagógica, reconhecem a relevância do brincar e das brincadeiras como condução 

para o desenvolvimento social, intelectual e emocional de seus discentes. Para compreender o 

universo da ludicidade é preciso entender que ele envolve os jogos, os brinquedos e as 

brincadeiras. 

Entendemos, portanto, que o jogo educativo é um recurso que pode ser bastante 

produtivo, porém, não adianta usar o melhor jogo educativo se o professor não souber estimular 

as crianças, tornar a sua utilização significativa e participar dos jogos e brincadeiras propostas, 

dentro de um planejamento de qualidade. Para o jogo ser realmente eficiente o professor tem 

que participar durante o desenvolvimento da atividade lúdica, sendo que deve ocorrer à 

mediação pode ser realizada por meio de vários participantes, de objetos e artefatos, sendo a 

mediação é importante para os processos educativos. 

Como no ambiente escolar o professor é o encarregado da aprendizagem das crianças 

será ele que fará o convite para a realização das atividades lúdicas e quem irá promover com 

habilidades e criatividade o processo de desenvolvimento das atividades, ou seja, o professor 

agirá como mediador enquanto a criança estiver realizando uma atividade lúdica. 
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1.3. TEORIA E PRÁTICA DO LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

As definições dos termos: jogos, brinquedo e brincadeira, é muito fácil confundir 

sobretudo, porque seu uso pode se alterar dependendo do idioma, para melhor entendimento. A 

característica da brincadeira é agir por uma maneira natural sem ter regra, já o jogo é está sujeito 

à regras, e o brinquedo é o objeto palpável, seria como um apoio do jogo ou brincadeira.  

Por meio do brinquedo a criança ergue suas afinidades com o objeto, relações que 

constituem esquemas que ela reproduzirá com outros objetos na sua vida futura. Toda relação 

com o brinquedo sugere uma relação com ele e com as figuras contidas na ação.  Segundo 

VYGOTSKY, (1991, p. 109-110. "É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera 

cognitiva, ao invés de uma esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências 

internas, e não dos incentivos fornecidos pelos objetos."  

VYGOTSKY (1991, p.115) relata ainda que o brinquedo realiza diversas funções no 

desenvolvimento, como: preencher as diversas necessidades da criança, permitir o 

envolvimento da criança num mundo ilusório, favorecer a ação na esfera cognitiva, fornece um 

estágio de transição entre pensamento e objeto real, possibilitar maior autocontrole da criança, 

uma vez que lida com conflitos relacionados às regras sociais e aos seus próprios impulsos.  

VYGOTSKY (1991, p.120) sobre a brincadeira infantil assegura que esta é "uma 

situação fantasiosa criada pela criança e onde ela pode, no mundo imaginário, satisfazer desejos 

até então impossíveis para a sua realidade". Assim, brincar é materializar a imaginação, contrair 

vivências que não podem ser concretizadas fora do ato de brincar. O brinquedo faz do ato de 

brincar uma causa de desenvolvimento e qualidade, que o homem vai precisar quando adulto. 

No ponto de vista cognitivo, o brinquedo e o ato de brincar, constituem-se conexões 

imprescindíveis na constituição do conhecimento, pois a criança internaliza sua realidade 

através da simbolização.  

A brincadeira é a atividade essencial da infância. Não excepcionalmente pela 

assiduidade do costume que as crianças fazem do brincar, mas, especialmente pela influência 

que esta desempenha no desenvolvimento infantil. VYGOTSKY (1991) destaca que "a 

brincadeira cria as zonas de desenvolvimento proximal e que estas proporcionam saltos 

qualitativos no desenvolvimento e na aprendizagem infantil." 

 A característica social, conforme as perspectiva sócio-cultural, é vista como o 

trampolim para o desenvolvimento da criança. As crianças também conseguem, por meio da 

brincadeira, averiguar suas capacidades e compará-las com as das outras crianças. A brincadeira 

também consente à criança a apropriação de códigos culturais e de papéis sociais.  
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Avaliando esse modo de pensar podemos garantir que tanto o jogo quanto a brincadeira 

como o brinquedo podem ser conglomerados em um campo maior, chamado de ato de brincar. 

Não é preciso rigor nos termos e sim a excelência do emprego na prática pedagógica.  

Conforme VYGOTSKY (1991, p. 144), "as maiores aquisições de uma criança são 

conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real 

e moralidade".  

O lúdico é muito admirável para a saúde mental do indivíduo é uma ação que faz jus ao 

cuidado dos pais e professores, porque é por meio do lúdico que a criança manifestada o seu 

"eu", é um direito que a criança tem para se relacionar com o mundo. A criança experimenta 

em suas brincadeiras comportamentos e ocorrências reais e imaginárias ao brincar, e isto faz 

com que ela possa se organizar, no futuro, ao adotar os papéis e valores sociais que serão 

imprescindíveis à sua vida e também contrair a motivação, maneiras e capacidades sociais.  

Em todos os tempos, para todos os povos, os brinquedos evocam as mais sublimes 

lembras. São objetos mágicos que passam de geração a geração, com incrível poder de encantar 

crianças e adultos.   

Diferindo do jogo, o brinquedo supõe uma relação intima com a criança, e uma 

indeterminação quanto ao uso, ou seja, ausência de um sistema de regras que organizam sua 

utilização.  

O brinquedo contém sempre uma referência ao tempo de infância, do adulto, com 

representações vinculadas pela memória e imaginações, o vocabulário “brinquedo” não pode 

ser reduzido a pluralidade de sentido do jogo, pois, conota a criança a ter uma dimensão 

material, cultural e técnica, enquanto objeto é sempre suporte de brincadeira.  

O brinquedo é a oportunidade de desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da 

concentração, da atenção. A brincadeira infantil é uma atividade social da criança com a qual 

ela vai adquirir elementos fundamentais para a formação de sua personalidade e compreender 

a realidade a sua volta. Numa concepção sócia antropológica a brincadeira é definida como um 

fato social, um espaço de interação infantil e de construção do sujeito-criança como sujeito 

humano, produto e produtor de história e cultura. Já do ponto de vista sócio histórico e 

antropológico, é uma atividade social, humana, a partir da qual a criança recria a realidade 

através da utilização de sistemas simbólicos próprios (RIZZO, 1985).  

O jogo tem um papel muito importante nas áreas de estimulação da pré-escola e é uma 

das formas mais naturais da criança entrar em contato com a realidade, tendo o jogo simbólico 

um papel especial.  
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O jogo e a brincadeira são sempre situações em que a criança realiza, constrói e se 

apropria de conhecimentos das mais diversas ordens. Eles possibilitam, igualmente, a 

construção de categorias e a ampliação dos conceitos das várias áreas do conhecimento. Neste 

aspecto, o brincar assume papel didático e pode ser explorado no processo educativo.  

Incluir o jogo e a brincadeira na escola tem como pressuposto, então, o duplo aspecto 

de servir ao desenvolvimento da criança, enquanto indivíduo, e a construção do conhecimento, 

processos estes intimamente interligados.  

1.4.O LÚDICO COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

O brincar é um ato eminentemente lúdico. A brincadeira pode e deve fazer parte de toda 

nossa vida, mas historicamente tem sido reservada, em nossa sociedade, para a infância. “O 

brincar é uma necessidade básica e um direito de todos. O brincar é uma experiência humana, 

rica e complexa. ” (Almeida, M.T.P., 2000) 

Historicamente o brincar muitas vezes foi visto como atividade dissociada dos 

conteúdos programáticos. Brincar é infinitamente flexível, oferecendo escolhas e permitindo 

liberdade de interpretação. A brincadeira é tão importante para o desenvolvimento humano que 

até mesmo quando ocorrem brigas ela contribui para o crescimento e a aprendizagem.  

A brincadeira não é um mero passatempo, ela ajuda no desenvolvimento das crianças, 

promovendo processos de socialização e descoberta do mundo.  

Segundo o professor ALMEIDA (1987) a educação lúdica pode ter duas consequências, 

dependendo de ser bem ou mal utilizada:  

I. A educação lúdica pode ser uma arma na mão do professor despreparado, arma capaz 

de mutilar, não só o verdadeiro sentido da proposta, mas servir de negação do próprio ato de 

educar;  

II. A educação lúdica pode ser para o professor competente um instrumento de 

unificação, de libertação e de transformação das reais condições em que encontra o educando. 

É uma prática desafiadora, inovadora, possível de ser aplicada.  

O autor destaca que o professor além de valorizar a brincadeira será capaz de participar 

como intercessor: instigando o imaginário da criança, ofertando materiais, adquirindo papeis 

na brincadeira, agrupando as manifestações espontâneas, instigando a participação daqueles 

que não estão tendo oportunidade, explicando as dúvidas etc., portanto, o papel do adulto é o 

de sustentar a brincadeira, observando as ações e necessidades da criança para oferecer recursos 

adicionais (humanos ou materiais) que garantam a progressão na aprendizagem. A medida que 
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brincam e agem sobre a realidade, as crianças devem ser incentivadas a narrar e dar sentido a 

suas próprias atividades.  

A genuína valorização do brincar das crianças permite-lhes desenvolver disposições 

positivas para aprenderem e serem ensinadas, capacitando-as a assumir a responsabilidade por 

sua própria aprendizagem. Aprender brincando é – e deve ser – uma viagem de descobertas 

para as crianças, que aprendem que aprender é algo que vale a pena e que, para aprender, é 

preciso correr riscos e ser criativo. A excelência deve ser a de criança e educadores que 

aprendem juntos através de experiências lúdicas.  

Nesse sentido, entende-se que o brincar não pode ser visto como uma atividade 

complementar, ou supérflua ou até mesmo dispensável, pois ele faz parte do processo de 

desenvolvimento infantil, cognitivo e afetivo-emocional, e é considerado como um instrumento 

de aprendizado e de compreensão do mundo. Brincando, a criança aprende a viver, pois a 

brincadeira e a imitação caminham juntas nesse processo.  

Dessa forma, é importante promover atividades estimulantes e desafiadoras, com o que 

se pretende ensinar. Assim, na tentativa de amenizar e o problema, as atuais perspectivas de 

ensino-aprendizagem de diferentes ares do conhecimento passara a utilizar as atividades 

lúdicas, os jogos, os brinquedos e as brincadeiras, como recursos pedagógicos da relação 

ensino-aprendizagem. 

A atividade lúdica é caracterizada por uma articulação muito fraca entre o fim e os 

meios. Isso não quer dizer que as crianças não tenham a uma finalidade quando jogam e que 

não façam certos meios para atingi-lo, mas é frequente que transformem seus objetivos durante 

a trajetória para se adaptar a novos meios ou vice-versa [...], portanto, o jogo não é simplesmente 

um meio de exploração, mas também de invenção (Bruner, apud Brougère, 1998, p.193).   

 

O jogo lúdico é formado por um conjunto linguístico que funciona dentro de 
um contexto social; possui um sistema de regras e se constitui de um objeto 

simbólico que designa também um fenômeno. Portanto, permite ao educando 

a identificação de um sistema de regras que permite uma estrutura sequencial 

que especifica a sua moralidade.   (BRUNER, apud BROUGÈRE, 1998, 

p.193).   

 

 

Sobre os jogos lúdicos FRIEDMAN, (1996, p. 41) avalia que:   

  

Os jogos lúdicos permitem uma situação educativa cooperativa e interacional, 

ou seja, quando alguém está jogando está executando regras do jogo e ao 

mesmo tempo, desenvolvendo ações de cooperação e interação que estimulam 

a convivência em grupo.   
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Deste modo, neste ponto de vista, os jogos lúdicos se ajustam em bases pedagógicas, já 

que englobam os seguintes critérios: a função de literalidade e não literalidade, os novos signos 

linguísticos que se fazem nas regras, a flexibilidade a partir de novas combinações de ideais e 

comportamentos, a ausência de pressão no ambiente, ajuda na aprendizagem de noções e 

habilidades.   

Assim sendo, tem uma relação bastante próxima entre jogo lúdico e educação de 

crianças para beneficiar o ensino de conteúdos escolares e como recurso para incentivo no 

ensino às necessidades do aluno.  

Os jogos lúdicos proporcionam condições do aluno passar por situações-problemas, 

a partir do desenvolvimento de jogos planejados e livres que admitam ao aluno uma vivência 

no que se refere às experiências com a lógica e o raciocínio e admitindo atividades físicas e 

mentais que beneficiam a sociabilidade e estimulando as reações afetivas, cognitivas, sociais, 

morais, culturais e linguísticas.  Segundo VYGOTSKY, (1984, p. 27),   

  

É na interação com as atividades que envolvem simbologia e brinquedos que 

o educando aprende a agir numa esfera cognitiva. Na visão do autor a criança 

comporta-se de forma mais avançada do que nas atividades da vida real, tanto 

pela vivência de uma situação imaginária, quanto pela capacidade de 

subordinação às regras.   

  

O professor deve proporcionar maneiras didáticas diversas, como atividades lúdicas 

para que o aluno conheça o desejo de pensar. Isto quer dizer que ela pode não apresentar 

predisposição para gostar de uma disciplina e por isso não se interessa por ela. Daí a necessidade 

de planejar atividades lúdicas na escola. Sobre o conceito de inteligência emocional 

GOLEMAN, (1999, p. 203) evidencia:   

  

A preparação da criança para a escola passa pelo desenvolvimento de 
competências emocionais – inteligência emocional – designadamente 

confiança, curiosidade, intencionalidade, autocontrole, capacidades de 

relacionamento, de comunicação e de cooperação.   

  

  

Segundo SANTOS, (1999, p.12), para a criança, “brincar é viver”. Esta é uma afirmação 

muito empregada e bem aceita, porque como a própria história da humanidade nos mostra, as 

crianças sempre brincam e brincaram, e com certeza, permanecerão brincando. 

Compreendemos que ela brinca porque gosta de brincar e que, quando isso não ocorre, alguma 

coisa pode estar errada. Determinadas crianças brincam por prazer, outras brincam para 

aliviarem aflições, anseios e sentimentos ruins.   
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Conforme KISHIMOTO, (2002, p.146), “por ser uma ação iniciada e mantida pela 

criança, a brincadeira possibilita a busca de meios, pela exploração ainda que desordenada, e 

exerce papel fundamental na construção de saber fazer”. As brincadeiras são as maneiras mais 

originais que a criança tem de se relacionar e de se encaixar ao mundo. É brincando que ela se 

relaciona com as outras crianças e objetos ao seu redor, aprendendo o tempo todo com as 

experiências que pode ter. São essas experiências, na interação com as pessoas de seu grupo 

social, que permitem a apropriação da realidade, da vida e toda sua plenitude.  

1.5.O LÚDICO NO CURRICULO 

No que se refere ao aspecto Currículo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica, no texto “ Currículo, concebe de acordo com Moreira e Candau (2006), apresentam 

diversas definições atribuídas a currículo, a partir da concepção de cultura como pratica social, 

ou seja, como algo que, em vez de apresenta significados, como ocorre, por exemplo, com as 

manifestações artísticas, a cultura expressa significados atribuídos a partir da linguagem. Em 

poucas palavras, essa concepção é definida como experiências escolares que se desdobram em 

torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivencias e 

saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para 

construir as identidades dos estudantes” (idem, p.22).  

Uma vez delimitada a ideia sobre cultura, os autores definem currículo como: conjunto 

de práticas que contribuem, intensamente, para a construção de identidades sociais e culturais.  

O currículo é, por consequência, um dispositivo de grande efeito no processo de 

construção da identidade do (a) estudante (p.27). Currículo refere-se, portanto, a criação, 

recriação, contestação e transgressão (Moreira e Silva, 1994). 

Sendo assim de acordo como é ressaltado acima, pode se dizer que o currículo como 

representa um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das 

crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico ambiental 

cientifico e tecnológico, mas neste caso, o mais importante é que ele tem ligação com crianças 

pequenas promovendo o seu desenvolvimento integral, valorizando a variedade de riquezas que 

eles trazem consigo como um ponto de partida. Assim como o currículo, o brincar exige 

planejamento e organização do tempo espaço, informação, objetos e pessoas. 

 

“Para a criança em idade pré-escolar, brincar é a coisa mais séria do mundo, 

tão necessária ao seu desenvolvimento quanto o alimento e o descanso. É o 
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meio que a criança tem de travar conhecimento entre o mundo e adaptar-se ao 

que a rodeia. ” (MICHEL apud FRITZEN, 1995, p. 7) 

 

A realidade da situação atual é de um Currículo Nacional dirigido, e o nosso 

impulso é o de defender aquilo que já fazemos: qualquer coisa nova neste momento de intenções 

e conteúdos estabelecidos dentro de uma estrutura que todos apreendemos e valorizamos, 

somos na verdade “liberados” para fazer um trabalho melhor como os principais agentes da 

educação de qualidade nós ainda colocamos o currículo em ação. 

As diferentes aprendizagens se dão por meio de sucessivas reorganizações do 

conhecimento, e este processo é protagonizado pelas crianças quando podem vivenciar 

experiências que lhes forneçam conteúdos apresentados de forma não simplificada e associados 

a práticas socais reais. É importante marcar que não há aprendizagem sem conteúdo, e na 

educação infantil e no processo de alfabetização, mais que nunca, as assimilações desses 

conteúdos devem ser repassadas, vivenciados de forma lúdica, onde a criança, esse sujeito 

histórico e de direitos, possam construir sua identidade pessoal e coletiva, brincando imaginado, 

experimentando, narrando ou seja construindo sentido sobre a natureza e a sociedade. 

Como bem destaca a Proposta Curricular de Língua Portuguesa 1 º ao 5º ano – - Estado 

do Ceará: 

“As crianças que brincam têm espaço e momentos para experimentar 

sentimentos e situações vividas em seu cotidiano não faz – de - conta, ou seja, 

de formas não literal, distanciando-se da realidade do mundo adulto. Dessa 

forma, elas conseguem formas de interpretar a realidade, as relações entre os 

amigos e de se comunicar. As crianças inventam brincadeiras e simulam 

circunstâncias do mundo, o que as leva a expandir seu conhecimento sobre a 

realidade e sobre si mesmas”. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica ressaltam que a entrada de 

crianças de 6 (seis) anos no Ensino Fundamental implica assegurara-lhes garantia de 

aprendizagem e desenvolvimento pleno, atentando para a grande diversidade social, cultural e 

individual dos alunos, o que demanda espaços e tempos diversos de aprendizagem.  

Na perspectiva da continuidade do processo educativo proporcionada pelo alargamento 

da Educação Básica, o Ensino Fundamental terá muito a ganhar se absorver da Educação 

Infantil a necessidade de recuperar o caráter lúdico da aprendizagem, particularmente entre as 

crianças de 6 (seis) a 10 (dez) anos que frequentam as suas classes, tornando as aulas menos 

repetitivas, mais prazerosas e desafiadoras e levada a participação ativa dos alunos, ou seja, fica 

claro que é um direito da criança aprender e de forma lúdica já que o brincar representa para 

ela um momento de encantamento e ainda os possibilitam que aprendam de forma significativa. 
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CAPÍTULO II – O LÚDICO E O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA 

O jogo como instrumento facilitador da aprendizagem de crianças e adolescentes é de 

suma importância, uma vez que o lúdico se torna fundamental dentro e fora da sala de aula, pois 

propicia a construção de um espaço imaginário infantil e estimula o desenvolvimento da 

capacidade da criança. Quando o educador utiliza o jogo como um recurso pedagógico é 

possível notar que o mesmo obtém sucesso no sucesso no seu trabalho. 

Para que o ensino possa se tornar agradável tanto para os alunos quanto para os 

educadores, faz-se necessário que os usos de jogos e das atividades lúdicas, como recursos 

metodológicos, podem ser a saída para melhorar o processo de ensino e aprendizagem e tornar 

o trabalho educacional realizado em nossas escolas mais dinâmico e prazeroso, pois toda prática 

pedagógica precisa proporcionar alegria aos alunos no processo de aprendizagem. Entende- se 

que a utilização de jogos e atividades lúdicas, como estratégia de ensino pode contribuir para 

despertar o interesse dos alunos pelas atividades da escola e melhorar o desempenho dos 

mesmos, facilitando a aprendizagem. Segundo Luckesi (2000, p. 2): 

 
O que a ludicidade traz de novo é o fato de que quando o ser humano age de 

forma lúdica vivencia uma experiência plena, isto é, ele se envolve 

profundamente na execução da atividade. Sendo assim, o trabalho utilizando 

a ludicidade pode contribuir para que o aluno tenha maior interesse pela 

atividade e se comprometa com sua realização de forma prazerosa. 

(LUCKESI, 2000, p. 02) 

 

De acordo com o autor é possível destacar que o ser humano precisa se envolver em 

algum momento de sua vida com algum tipo de jogo, pois assim poderá vivenciar uma 

experiência plena. Diante disso, o trabalho que o professor utilizar a ludicidade pode contribuir 

para que o aluno tenha mais interesse em participar da aula proposta pelo educador. 

Entende-se que através da ludicidade as crianças criam, têm o poder, esquecendo assim 

o distanciamento entre elas e os adultos. Assim vão construindo sua inteligência e o próprio 

amadurecimento social. É importante ressaltar que o brincar ajuda os participantes a 

desenvolver confiança em si mesmo e em suas capacidades. 

As oportunidades de explorar conceitos como liberdade existem implicitamente em 

situações lúdicas, levando assim ao desenvolvimento da autonomia. Para isso a criança precisa 

estar envolvida no ato de brincar para poder organizar suas ideias e assim, exteriorizar seus 

sentimentos mais profundos que permitam colocá-la sempre em desafios e situações que a 
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façam aprimorar a própria condição do seu aprendizado. De acordo com as autoras Araújo, 

Pereira e Barboza (2011): 

Ao se movimentar, brincar, jogar, imitar as crianças principalmente, não sendo somente 

características delas, mas também, dos adolescentes, adultos e idosos, eles exprimem seus 

sentimentos, emoções, pensamentos ampliando as possibilidades do uso significativo de gestos 

e posturas corporais. Conseguem em um ambiente extrovertido a apropriação do repertório da 

cultura corporal de acordo ao mundo que estão inseridos. (ARAÚJO, PEREIRA E BARBOSA, 

2011, p.08) 

Nota-se que as autoras relatam que tanto a criança como adolescentes, jovens e adultos, 

conseguem expor seus sentimentos para fora quando fazem gestos e posturas corporais. É num 

ambiente descontraído e divertido que a criança consegue obter um bom desenvolvimento, para 

isso as brincadeiras e jogos são de suma importância. 

Para Santo Agostinho apud Kiya (2014, p. 13), afirma que “o lúdico é eminentemente 

educativo no sentido em que constitui a força impulsora de nossa curiosidade a respeito do 

mundo e da vida, o princípio de toda descoberta e toda criação”. É através do lúdico o sujeito 

toma consciência do seu meio, de tudo que está a sua volta, estabelecendo relações com esse 

meio, aprendendo com ele e através dele. 

Pode-se afirmar que quando o ser humano utiliza no seu dia-a-dia a forma lúdica, ele 

traz para si uma experiência íntegra, ou seja, ele se envolve por completo no desempenho da 

atividade em questão. Sendo assim, o trabalho utilizando a ludicidade pode contribuir para que 

o aluno tenha maior interesse pela atividade e se comprometa com sua realização de forma 

prazerosa. Os jogos e as brincadeiras são atividades lúdicas que estão presentes em toda 

atividade humana. Por meio dessas atividades, o indivíduo se socializa, elabora conceitos, 

formula ideias, estabelece relações lógicas e integra percepções. Essas atividades fazem parte 

da construção do sujeito. 

O educador precisa entender que os jogos não são apenas uma forma de divertimento, 

mas sim, são meios que contribuem para o enriquecimento do desenvolvimento intelectual do 

aluno. Para manter o seu equilíbrio com seu mundo, a criança necessita brincar, jogar, criar e 

inventar. A autora Oliveira (2010, p. 9) afirma que: 

Os jogos tornam-se mais significativos à medida que a criança se desenvolve, porque 

através da manipulação de materiais variados, ela poderá reinventar coisas, reconstruir objetos. 

Os jogos são uma ótima proposta pedagógica na sala de aula, porque proporcionam a relação 

entre parceiros e grupos, o que é um fator de avanço cognitivo, pois durante os jogos a criança 
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estabelece decisões, conflita-se com seus adversários e reexamina seus conceitos. (OLIVEIRA, 

2010.p, 09). 

Nota-se que para que os jogos se tornem significativos à medida que a criança se 

desenvolve, uma vez que é através do uso de diversos materiais que ela poderá reinventar coisas 

e reconstruir objetos. É possível afirmar que os jogos também são uma proposta excelente para 

ser trabalhada dentro e fora da sala de aula, pois causa uma harmonia entre todos os envolvidos, 

o que é um fator de progresso cognitivo, pois é durante os jogos que a criança aprende tomar 

decisões, conflita-se com seus adversários e reexamina seus conceitos. De alguma maneira o 

jogo se faz presente e acrescenta um elemento necessário no relacionamento entre as pessoas, 

permitindo que a criatividade aflore. 

O jogo é um grande amigo do professor. Uma vez que suas regras determinam do 

participante segui-la e obedecê-la para continuar no jogo. Afirma-se que o brincar tem grandes 

habilidades de para desenvolver a compreensão do aluno. Facilita tanto o entendimento do 

aluno quando o desenvolvimento profissional do professor. O professor quando é bastante 

dinâmico e inovador têm facilidades de desenvolver um ótimo aprendizado e conquistar seu 

público. Ele consegue adentrar no mundo imaginário da criança e transformar seu 

conhecimento de mundo em aprendizado. 

Faz se necessário pensar na importância ludicidade no processo de ensino e 

aprendizagem. Ela promove à aprendizagem, instiga o conhecimento, constrói 

companheirismo, excita a competitividade e estimula o aluno a interagir na escola. Assim sendo 

toda pratica pedagógica necessita de ter o lúdico como seu aliado no processo de construções 

de conhecimento valorizando o bem-estar da criança e sua vontade de interação. Aproveitando 

o interesse por brincar e construindo uma brincadeira com objetivos que alcance o 

desenvolvimento no ensino e aprendizagem deste aluno. 

De acordo com Vasconcelos apud Silveira (2011), num contexto de jogo, a participação 

ativa do sujeito sobre o seu saber é valorizada por pelo menos dois motivos. Um deles deve-se 

ao fato de oferecer uma oportunidade para os alunos estabelecerem uma relação positiva com a 

aquisição de conhecimento, pois conhecer passa a ser percebido como real possibilidade. 

Alunos com dificuldades de aprendizagem vão gradativamente modificando a imagem 

negativa do ato de conhecer, tendo uma experiência em que aprender é uma atividade 

interessante e desafiadora. Por meio de atividades com jogos os alunos vão adquirindo 

autoconfiança e são incentivados a questionar e corrigir suas ações, analisar e comparar pontos 

de vista, organizar e cuidar dos materiais utilizados. Para a autora Pereira (2012, p. 21): 
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Através do jogo, o aluno encontra uma forma de alcançar os objetivos traçados 

de forma motivadora. O jogo é considerado, por muitos autores, como uma 

atividade importante no desenvolvimento do Homem. É uma atividade onde 

se pretende atingir um objetivo e em que se tem de seguir regras, mais ou 

menos restritas. O jogo é uma forma “inteligente” de criar nos alunos uma 

autodisciplina e sentido de cumprimento das regras propostas. Os alunos têm 

uma perfeita noção de que se infringirem as regras poderão serem penalizados 

no jogo. Têm a liberdade de fazer, mas, se o fizerem, terão de se 

responsabilizar pelos seus atos. O respeito e empenho na atividade de jogo são 

inclusivamente, um exercício de cidadania porque também na sociedade em 

que vivemos, temos regras de conduta e leis que se não as cumprirmos, 

teremos de ser responsabilizados pelos nossos atos. (PEREIRA, 2012, p. 21) 

 

Mediante o citado, pode-se afirmar que o jogo é considerado um auxiliar educativo e 

uma forma de motivar os alunos para a aprendizagem. Nesse sentido, o professor não pode 

considerar apenas um passatempo ou uma forma de diverti os alunos. O mesmo precisa ser 

pertinente a uma atividade com determinados objetivos a serem alcançados e um meio de 

aprendizagem. É necessário que através do jogo haja um esforço e também uma disciplina e 

que todos os que estão envolvidos respeite o espaço do colega. Além disso, faz com que a 

criança entenda que em um jogo ela pode ganhar, perder, tentar novamente, ter esperança de 

que um dia poderá alcançar a vitória. 

O uso de jogos é de suma importância, pois auxilia processo de ensino e aprendizagem, 

uma vez que é considerado um instrumento auxiliar do processo educativo do ser humano. As 

atividades lúdicas são essenciais, é nelas que ocorrem as experiências inteligentes e reflexivas, 

e a partir disso se produz o conhecimento. Todo jogo, por mais simples que seja, necessita ter 

suas vantagens no ensino de matemática, desde que o professor tenha objetivos claros do que 

pretende atingir com a atividade proposta e não apenas como um simples passatempo. 

Por isso, acredita-se que, ao propor um jogo a seus alunos, o professor deve constituir e 

deixar muito claro seus objetivos para o jogo escolhido, bem como averiguar a adaptação do 

método que almeja empregar à faixa etária com que trabalha, e que este jogo conceba uma 

atividade desafiadora aos alunos para que o processo de aprendizagem seja desencadeado. Faz-

se, portanto, necessário que o professor seja um grande estimulador dos seus alunos e que esteja 

sempre em busca de renovar o seu currículo, uma vez que a educação está sempre sendo inovada 

com diversos recursos diferenciados. 

2.1. O LÚDICO UTILIZADO COMO PRÁTICAS EDUCATIVAS 

Na atualidade, percebe-se a necessidade de o educador inserir as práticas pedagógicas 

dentro do seu ambiente escolar, com o objetivo de uma educação de qualidade para todos e 
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também levar a criança a ter uma socialização no meio em que vive. Educar é uma tarefa árdua; 

pois cada dia que passa o professor precisa ser alguém que tenha amor pelo seu trabalho. 

Quando uma criança chega à escola, pode ser na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental, 

ela vai encontrar um mundo totalmente diferente do seu, vai levar consigo experiências do seu 

dia-a-dia, que foram conquistados através da exploração visual, auditiva, jogos, brincadeiras, 

passeios entre família, brinquedos que podem influenciar no seu processo de aprendizagem. 

Neste sentido, faz-se necessário que o professore explore essa aprendizagem do aluno dentro e 

fora da sala de aula, através do lúdico. 

A ludicidade é uma ferramenta fundamental na vida profissional do educador. Ela 

facilita o entendimento do aluno, muda a maneira do professor repassar suas orientações, 

conquista a confiança dos alunos. Ou seja, para se ter uma educação de qualidade é essencial a 

ludicidade em sala de aula. Assim sendo não apenas o professor ensinar, mas também aprende 

junto a seu alunado. 

Afirma-se que o jogo não é apenas entretenimento, é um meio de enriquecer o 

desenvolvimento intelectual; brincando a criança se sente pertencente a um grupo. O brincar 

envolve emoções, afetos, inteligências e movimentos. Brincar deixa a criança mais flexível, e 

busca alternativas de ações para situações cotidianas. Macedo apud Gomes (2009, p.10) 

 
A atividade lúdica é uma prática social constante de grande valor na formação 

do indivíduo. O brincar, as brincadeiras e os jogos fazem parte do cotidiano 

infantil, e precisam ser valorizados e trabalhados na escola; uma vez que são 

importantes para o desenvolvimento das crianças. Brincar é envolvente, 

interessante e informativo. (MACEDO apud GOMES, 2009, p. 10) 

 

Portanto, é por meio das brincadeiras as crianças desenvolvem sua imaginação e 

constroem relações reais entre elas e elaboram regras de organização e convivência; assim é 

possível construir a consciência da realidade. É uma atividade em que procura- se entender o 

mundo e as ações humanas, criando nestas, uma nova forma de desejos, de vê e presenciar o 

mundo ao redor da criança e perceber a magia que existe. 

Através de brinquedos, jogos e brincadeiras, a criança tem a oportunidade de se 

desenvolver, pois além de ter a curiosidade, a autoconfiança e a autonomia estimuladas, ainda 

desenvolve a linguagem, a concentração e a atenção. O brincar contribui para que a criança se 

torne um adulto eficiente e equilibrado. Além disso, as crianças aprendem muito mais se o 

conteúdo for apresentado em forma de jogos ou brincadeiras do que de outra forma. 

A brincadeira é uma atividade infantil com características imaginativas a partir do 

contato com outras pessoas, possibilitando à criança pensar, com experiências vividas, a partir 
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da imitação de quem que as cercam, ou a criação de situações novas, desenvolvendo assim, a 

imaginação e a facilidade em compreender regras e aceitá-las. 

Platão afirmava que os primeiros anos da criança deveriam ser ocupados com jogos 

educativos. Pestalozzi (1746-1827) afirmava que a escola é uma verdadeira sociedade, na qual 

o senso de responsabilidade e as normas de cooperação são suficientes para educar as crianças; 

e o jogo é um fator decisivo que enriquece o senso de responsabilidade e fortifica as normas de 

cooperação. Froebel (1782-1852) dizia que o grande educador faz do jogo uma arte, um 

admirável instrumento para promover a educação para as crianças. Macedo apud (GOMES, 

2009, p. 18) 

Diante disso pode-se afirmar que as práticas pedagógicas educativas podem favorece o 

desenvolvimento intelectual, físico, emocional e moral da criança; faz com que a criança tenha 

uma interação social, pois ela está passando a ter contato com pessoas diferentes e isso faz com 

que ela se sinta protegida dentro desse grupo. 

O novo modelo de educação é aquele em que o aluno não fique apenas observando a 

fala do professor, mas ele precisa ser um grande investigador, um grande pesquisador. Não se 

deve ensinar apenas o conteúdo, mas sim, levar práticas pedagógicas para serem utilizadas no 

âmbito escolar. 

Para a autora Dutra (2015, p. 15), a alfabetização e o lúdico são inseparáveis. O ambiente 

lúdico é o mais propício para a aprendizagem e produz verdadeira internalização da 

alfabetização e do letramento. O brincar pedagogicamente deve estar incluído no dia-a-dia das 

crianças. Dessa forma será proporcionado o desenvolvimento das capacidades cognitivas, 

motora, afetiva, ética, estética, de relação interpessoal e de inserção social e a aprendizagem 

específica da alfabetização. 

Ao brincar, a criança tem a possibilidade de conhecer seu próprio corpo, o espaço físico 

e social. Brincando, a criança tem oportunidade de aprender conceitos, regras, normas, valores 

e também conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentos nas mais diversas formas de 

conhecimento. Segundo Oliveira (2017, p. 45), o brincar não significa só reproduzir a realidade, 

pois ao fazê-lo, a criança desenvolve uma ação social e cultural e a recria com o seu poder de 

reinvenção e de imaginação. 

Ao explorar o ambiente, a criança vai desenvolvendo o educar, ou seja, incorpora 

processos de formação e de aprendizagem, socialmente elaborados e destinados a instruí-la ao 

saber social. Educar nessa perspectiva, portanto remete à ludicidade, ao jogo, às interações na 

rodinha, à socialização em espaços escolares e não- escolares. 
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Um ambiente de aprendizagem escolar é um ambiente em que um indivíduo está sujeito 

a oportunidades de aprendizagem. Muitas vezes o termo ambiente de aprendizagem é 

confundido com o espaço físico onde ocorrem práticas educativas. Um exemplo de ambiente 

de aprendizagem é o ambiente de aprendizagem escolar, que é um ambiente planejado, ou 

organizado, para que ocorram práticas educativas. Nesse ambiente, o professor tem um papel 

fundamental, que pode ser tanto na preparação, organização e sistematização da aprendizagem, 

como no direcionamento ou orientação do processo de aprendizagem. (IBIDEM) 

Diante da fala da autora, o professor precisa transformar a sala de aula em um ambiente 

acolhedor, pois assim as crianças terão prazer em participar das aulas. É neste ambiente 

educacional que deve surgir um novo aluno, ou seja, o educador precisa desenvolver o seu 

papel; precisa estar preparado e organizado, pois assim obterá sucesso naquilo que planejou. 

Por meio dos jogos e das brincadeiras o educando explora muito mais sua criatividade, 

melhora sua conduta no processo ensino-aprendizagem e sua autoestima, porém, o educador 

deve ter cuidado de como são colocados os jogos em seus fins pedagógicos, para que não se 

transformem em atividade dirigida e manipuladora. Se isso ocorrer o jogo deixará de ser jogo, 

pois não será caracterizado com liberdade e espontaneidade 

Por este motivo, o jogo deve ser visto como probabilidade de ser intercessor de 

aprendizagens e propulsor de desenvolvimento na educação formal, mas quando, a atividade se 

torna utilitária e se subordina como meio a um fim, perde o atrativo e o caráter de jogo. A partir 

do momento que a criança é obrigada a realizar um jogo, sem nenhum interesse ou motivação, 

o jogo perde toda a sua característica e acaba tornando-se mais uma atividade de sala de aula, 

sem nenhum objetivo. E isso pode ser apenas um passatempo ou uma aula que não foi planejada 

pelo professor. 

De acordo com Dutra (2017, p. 23), o lúdico favorece a autoestima da criança e a 

interação de seus pares, propiciando situações de aprendizagem e desenvolvimento de suas 

capacidades cognitivas. É um caminho que leva as crianças para novas descobertas, revelando 

segredos escondidos explorando, assim, um mundo desconhecido. A criança brincando o tempo 

todo e em todo o tempo. Por isso que a comida, o lápis, os sapatos, tudo se torna brinquedo. 

Quando está sem nenhum objeto seu corpo torna-se um brinquedo. 

De acordo com Dias e Oliveira (2010), o brincar é uma atividade própria da criança, 

dessa forma, ela se movimenta e se posiciona diante do mundo em que vive. Na alfabetização 

e no letramento ela não brinca por brincar, ela brinca com propósitos e com um olhar 

pedagógico. É importante salientar que o lúdico viabiliza a construção do conhecimento de 

forma interessante e prazerosa, garantindo nas crianças a motivação intrínseca necessária para 
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uma boa aprendizagem, até convertê-las em adultos maduros, com grande imaginação e 

autoconfiança, mesmos aqueles que apresentam alguma dificuldade na sua aprendizagem ou na 

aquisição do conhecimento. Segundo o autor Luckesi apud Kyia (2010), 

O que a ludicidade traz de novo é o fato de que quando o ser humano age de forma 

lúdica vivencia uma experiência plena”, isto é, ele se envolve profundamente na execução da 

atividade. Sendo assim, o trabalho utilizando a ludicidade pode contribuir para que o aluno 

tenha maior interesse pela atividade e se comprometa com sua realização de forma prazerosa. 

Luckesi apud (KYIA, 2010, p. 10). 

É por meio da brincadeira a criança envolve-se no jogo e sente a necessidade de partilhar 

com o outro. Brincando e jogando 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. 

Através do lúdico, o professor tem a chance de tornar sua prática pedagógica inovadora, 

pois além de desenvolver atividades divertidas, o professor pode proporcionar situações de 

interação entre os alunos melhorando a forma de relacionamentos entre os mesmos. Segundo 

Kishimoto (2011) o uso de jogos educativos com fins pedagógicos, nos leva para situações de 

ensino-aprendizagem visto que a criança aprende de forma prazerosa e participativa. No que se 

refere ao aspecto cognitivo, o jogo contribui para que a criança adquira conhecimento e 

desenvolva habilidades e competências. Ressalta-se ainda de acordo com os autores Oliveira e 

Dias (2010, p. 34): 

O brincar não significa só reproduzir a realidade, pois ao fazê-lo, a criança desenvolve 

uma ação social e cultural e a recria com o seu poder de reinvenção e de imaginação. Ao 

explorar o ambiente, a criança vai desenvolvendo o educar, ou seja, incorpora processos de 

formação e de aprendizagem, socialmente elaborados e destinados a instruí-la ao saber social. 

Educar nessa perspectiva, portanto remete à ludicidade, ao jogo, às interações na rodinha, à 

socialização em espaços escolares e não-escolares. (OLIVEIRA e DIAS, 2010, p. 34). 

Diante disso, cabe a cada professor a tarefa de levar para sala de aula brincadeiras como 

forma de educar, e precisamos quebrar o tabu que muitos ainda têm em relação a essas aulas 

diferenciadas, sendo que isso jamais será perca de tempo quando o professor leva um 

planejamento para sua aula. O papel do professor tem grande peso, pois é dever dele fazer com 

que a criança tenha um tempo de sonhar, de crescer e de amadurecer. 

Portanto, é possível afirmar que faz- se necessário o uso do lúdico nas aulas do educador, 

e cabe ao professor, o papel de mediador da aprendizagem, devendo fazer uso de novas 

metodologias, procurando sempre incluir na sua prática as brincadeiras, pois seu objetivo é 



34 

 

formar educandos atuantes, reflexivos, participativos, autônomos, críticos, dinâmicos e capazes 

de enfrentar desafios, uma vez que não podemos limitar a atuação do professor ao espaço da 

sala de aula, devemos abrir um leque de oportunidades dentro e fora da escola, trazendo para 

sala de aula as vivências de mundo que este aluno tem, e adaptá-lo dentro das atividades 

escolares, assim podemos trabalhar com respeito e dignidade humana. 

2.2. A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NO ENSINO-APRENDIZAGEM 

A utilização de jogos e brincadeiras permite aos educadores tornarem suas aulas bem 

mais dinâmicas, contribuindo assim para o processo de ensino aprendizagem de forma 

significativa e prazerosa. Quando o professor usa os jogos de forma corretamente, o professor 

poderá dispor de mais uma estratégia que pode lhe auxilia no planejamento de suas aulas. 

O lúdico são jogos ou brincadeiras em que a criança se diverte, dá prazer a ela e até 

mesmo o desprazer quando escolhido voluntariamente, e a partir da diversão e do prazer 

fornecidos pelos jogos e brincadeiras, a criança aprende qualquer coisa que complete a pessoa 

em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo. 

Antes de explicar qualquer conteúdo na teoria, seria interessante se o professor levasse 

alguma brincadeira que tenha a ver com o assunto que irá tratar, pois através da brincadeira a 

criança aprende melhor o conteúdo e é muito difícil esquecê-lo. Segundo Rau apud Kyia (2010, 

p. 16 e 17), “o jogo, para ser utilizado como recurso pedagógico, precisa ser contextualizado 

significativamente para o aluno por meio da utilização de materiais concretos e da atenção à 

sua historicidade. ” Isto é, ao definir o jogo ou a atividade lúdica o professor precisa conhecer 

a funcionalidade do recurso escolhido, sua aplicabilidade e a relação que este recurso pode fazer 

com o conteúdo trabalhado e os objetivos educacionais pretendidos. 

Os jogos estão presentes no meio escolar e na história da humanidade desde muito antes 

do surgimento dos estudos sobre o assunto, ou seja, o jogo como facilitador da aprendizagem 

de conteúdos escolares numa época em que escola era para uma elite selecionada com objetivos 

traçados pela família com uma motivação superior à dos nossos dias, onde já se pensava em 

atividades que alargassem as experiências sensoriais expressivas corporais que possibilitasse 

movimentação ampla das crianças. 

Desta maneira a ludicidade proporcionada pelo jogo, criando relações significativas com 

o mundo físico e social da criança/ jovem, sem atá-los somente a um resumido modelo de 

atividade, é útil e necessária. Cabe os que estão próximo às crianças a promoverem estas 

atividades que trazem desenvolvimento e proporcionam o bem (SOUSA, 2010). Os jogos assim 
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como qualquer outro conteúdo têm seu objetivo, e deve ser planejado pelo professor, pois são 

importantes ferramentas mediadoras de aprendizagem e devem ser bem utilizados para que se 

possa contribuir na aprendizagem das crianças. Dutra (2010) afirma que: 

 

Os jogos precisam estar no planejamento do professor e ele deve motivar seus 

alunos na criação de novos jogos. As atividades lúdicas auxiliam na 

alfabetização e no letramento, mas precisam chegar aos alunos com 

planejamento e estratégias. [...] O caderno pedagógico do pró-letramento 

afirma: “Os objetivos pedagógicos devem nortear o uso de atividades lúdicas 

no processo de alfabetização: brincar por brincar pode ser divertido, mas não 

necessariamente contribui para o processo de ensino aprendizagem. ” 

(DUTRA: 2010, p.33). 

 

Em conformidade como citado é de suma importância que o professor saiba planejar 

suas aulas, acrescentando sempre os jogos como estratégias das mesmas. Um jogo não pode ser 

apenas como passatempo para os alunos, mas necessita sempre ter um objetivo que possa 

influenciar no seu processo de ensino aprendizagem. Não pode simplesmente entrega o jogo e 

deixar os alunos jogarem do jeito que eles querem. 

A forma como o professor trabalha as atividades lúdicas, jogos e brincadeiras como 

regras são de fundamental importância para proporcionar a criança na construção da sua 

afetividade, desenvolver sua linguagem e seus conhecimentos que ela tem do mundo em que 

vive. Para isso podemos dizer que o jogo pode ser um meio facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem para a busca da produção desse conhecimento, bem como do processo formativo 

de pessoas que através de umas práxis transformadoras poderá vivenciar os meios da verdadeira 

construção de sua identidade. 

De acordo com Vasconcelos apud Silveira (2011), num contexto de jogo, a participação 

ativa do sujeito sobre o seu saber é valorizada por pelo menos dois motivos. Um deles deve-se 

ao fato de oferecer uma oportunidade para os alunos estabelecerem uma relação positiva com a 

aquisição de conhecimento, pois conhecer passa a ser percebido como real possibilidade. 

Alunos com dificuldades de aprendizagem vão gradativamente modificando a imagem negativa 

do ato de conhecer, tendo uma experiência em que aprender é uma atividade interessante e 

desafiadora 

Por meio de atividades com jogos os alunos vão adquirindo autoconfiança e são 

incentivados a questionar e corrigir suas ações, analisar e comparar pontos de vista, organizar 

e cuidar dos materiais utilizados e diferenciar os meios em que vivem. Pereira (2016, p.16) diz 

que: 

O jogo é um instrumento de desenvolvimento e um processo de interação entre 

a criança, meio ambiente, percepção e movimento, que leva a criança a 
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aprender os valores do grupo no confronto e no respeito de ideias e vontades 

dos outros; na interação com os pares adquire as destrezas sociais necessárias 

para a vida adulta e a sua integração na sociedade que o rodeia. (PEREIRA, 

2016, p. 16) 

 
Conforme o citado o jogo é um instrumento que trabalha a socialização e a cooperação 

de todos os envolvidos. Pode-se afirmar que o jogo passa a ter mais significado e ao mesmo 

tempo ele proporciona oportunidade para todas as crianças envolvidas à construírem os jogos 

pedagógicos, de decidirem suas próprias regras e de perceberem seus limites através dos seus 

direitos e deveres e, acima de tudo, de aprenderem a conviver e a participar, mantendo sua 

individualidade e respeitando o espaço do outro 

Quanto às brincadeiras, é possível afirmar que é a essência na vida de uma criança e seu 

uso permite um trabalho pedagógico que possibilita a produção do conhecimento e também a 

estimulação da afetividade na criança. Através das brincadeiras a criança consegue extravasar 

suas ansiedades, alegrias e tristezas. Diante disso, Oliveira (2010) ressalta: 

Por meio da brincadeira a criança envolve-se no jogo 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 e jogando a criança terá oportunidade de desenvolver 

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

habito de permanecer concentrado e outras habilidades perceptuais psicomotoras. Brincando a 

criança torna-se operativa. (OLIVEIRA, 2010, p. 22) 

As brincadeiras oportunizam a aprendizagem da criança, seu saber, seu conhecimento e 

sua compreensão de mundo. Através das brincadeiras a criança instiga sua imaginação, adquire 

sociabilidade, experimenta novas sensações, começa a conhecer o mundo, trava desafios e 

busca satisfazer sua curiosidade de tudo de conhecer 

Jogos e brincadeiras têm funções distintas, ou seja, o jogo é uma atividade mais 

estruturada e estabelecida por um princípio de regras explícitas, isto é, tem uma finalidade mais 

definida por quem pratica, deixando implícita ou explicita o ganhador. Enquanto que a 

brincadeira se distingue por alguma estruturação e pela utilização de regras de maneira mais 

sutil. As brincadeiras recreativas têm regras simples e flexíveis, sendo as mais aceitas pelas 

crianças. 

No entanto, os dois se completam devido à ação de proximidade que acontece no 

momento em que as mesmas são praticadas tornando-o significativa o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. Para isso SOUSA (2010, p. 78) exemplifica: 



37 

 

 

É no brincar que a acriança constitui uma estratégia das mais valiosas na 

educação infantil, por facilitar o trabalho pedagógico de modo que possam ser 

introduzidos elementos que de certa forma contribuem incentivando e 

introduzindo a criança na norma culta, já que é no brincar que as ações são 

compartilhadas. (SOUSA, 2010, p. 78) 

 

Através do brinquedo a criança passa a agir do significado alienado a uma situação real; 

ela faz o que mais gosta de fazer, pois o ato de brincar, está unido ao prazer, e ao mesmo tempo 

aprende a seguir os caminhos mais difíceis, cumprindo e respeitando as regras, acontecendo 

assim, a renúncia ao que ela quer. 

Quando a criança está brincando e acontece uma situação que ela não estava esperando 

ela age espontaneamente, porém age de maneira contrária ao que ela gostaria de agir, 

desenvolvendo então, o autocontrole, no qual ocorre na situação de brinquedo. O brinquedo é 

considerado um jogo sério para cada fase da vida, sendo que uma criança muito pequena 

considera um brinquedo sério, quando ela pode brincar sem separar a situação imaginária da 

real. Sousa (2010) ainda diz: 

 

Através da brincadeira, a criança toma decisões que leva em conta as 

expectativas e necessidades do grupo. Desse modo, internaliza práticas 

essenciais nas relações humanas, como esperar sua vez de fazer ou de falar 

algo, como também discutir as regras que permeiam o comportamento que 

rege as discussões do grupo, em que a mesma está inserida. Tais regras não 

seriam assimiladas se não fosse colocada em forma dos jogos e brincadeiras 

por serem formas simples, sociáveis sem o jugo de impor para respeitar e de 

respeitar para não ser punido. (SOUSA, 2010, p. 78) 

 

Diante do exposto, nota-se que é nas brincadeiras e jogos desenvolvidos pelo professor 

que a criança aprende regras de convivência, uma vez que ela precisa esperar a sua vez, respeitar 

a fala do colega, saber perder e ganhar dentro de um jogo, etc. Por meio de jogos de regras, as 

crianças desenvolvem aspectos sociais, morais, cognitivos, políticos e emocionais. Os jogos 

constituem um conteúdo natural, motiva as crianças a cooperar para elaborar as regras. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001): as crianças aprendem a 

lidar com situações mais complexas (jogos com regras) e passam a compreender que as regras 

podem ser combinações arbitrárias que os jogadores definem; percebem também que só podem 

jogar em função da jogada do outro (ou da jogada anterior, se o jogo for solidário). Os jogos 

com regras têm um aspecto importante, pois neles o fazer e o compreender constituem faces de 

uma mesma moeda. 

Ao brincar as crianças revivem situações e acontecimentos do seu dia a dia e consegue 

entendê-los, e ao brincar elas são estimuladas a perceber e explorarem o espaço em que ela está 
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inserida e criar formas de representá-los através de sua imaginação. Sousa e Pereira (2016) 

mencionam que O brincar é fundamental para o desenvolvimento infantil da criança, já que é 

uma atividade sociocultural, impregnada de valores, hábitos e normas que refletem o modo de 

agir e pensar de um grupo social. Segundo Oliveira (2010, p. 25) 

 

A brincadeira é muito importante para o desenvolvimento psicológico, social 

e cognitivo da criança, pois é através dela que a criança consegue expressar 

seus sentimentos em relação ao mundo social. As atividades lúdicas preparam 

a criança para o desempenho de papéis sociais, para a compreensão do 

funcionamento do mundo, para demonstrar e vivenciar emoções. Quanto mais 

a criança brinca, mais ela se desenvolve sob os mais variados aspectos, desde 
os afetivo-emocionais, motor, cognitivo, até o corporal. (OLIVEIRA, 2010, p. 

25) 
 

De acordo com a autora, é através da brincadeira que a criança vive e reconhece a sua 

realidade. Afirma-se que brincadeira não é apenas uma dinâmica interna da criança, mas uma 

atividade dotada de um significado social que necessita de aprendizagem. Tudo gira em torno 

da cultura lúdica, pois a brincadeira torna-se possível quando apodera elementos da cultura para 

48 internalizá-los e criar uma situação imaginária de reprodução da realidade. É através da 

brincadeira que a criança consegue adquirir conhecimento, superar limitações e desenvolver-se 

com indivíduo. 

Para a autora Sousa (2010, p. 23) “o jogo pode ser considerado um auxiliar educativo e 

uma forma de motivar os alunos para a aprendizagem”. Nesse prisma, não se deve considerar 

apenas como um divertimento ou um prazer. Deverá ser associado a uma atividade com 

determinados objetivos a atingir e um meio de aprendizagem. O jogo implica que haja esforço, 

trabalho, disciplina, originalidade e respeito entre “jogadores”. Além disso, o jogo faz com que 

as crianças compreendam que conhecer é um jogo de investigação e de produção de 

conhecimento – em que se pode ganhar, perder, tentar novamente, ter esperanças, sofrer com 

paixão, conhecer com amor; amor pelo conhecimento no qual as situações de aprendizagem são 

tratadas de forma mais digna, filosófica e espiritual. 

Através do jogo, o aluno encontra uma forma de alcançar os objetivos traçados de forma 

motivadora. Acredita-se que, ao propor um jogo a seus alunos, o professor deve constituir e 

deixar muito claro seus objetivos para o jogo escolhido, bem como averiguar a adaptação do 

método que almeja empregar à faixa etária com que trabalha, e que este jogo conceba uma 

atividade desafiadora aos alunos para que o processo de aprendizagem seja desencadeado. Em 

outras palavras, o professor deve tê-lo jogado primeiramente para que conheça o jogo 

selecionado, o que permitirá realizar interferências pedagógicas amoldadas no tempo da 

aplicação em sala de aula. 
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2.3. O PROFESSOR E O LÚDICO 

Segundo Freire (1996, p.47) "ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção." Desse modo por parte do 

educador é possível que por meio do lúdico, haja uma maneira mais significativa e prazerosa 

de criar e construir de modo geral todo o conhecimento da criança 

É importante enfatizar a participação e utilização do lúdico por parte do educador, uma 

vez que é possível perceber que ele não é visto apenas como um mediador de conhecimento, 

mas como alguém com totais possibilidades de não só influenciar mais também intervir 

diretamente em meio a personalidade da criança. 

Nesse contexto de descobertas, construções individuais e coletivas cabem ao educador 

traçar caminhos para mediar a aprendizagem significativa, facilitando a interação entre os 

membros do grupo com ações prazerosas que contribuam para a construção do conhecimento e 

da alfabetização como leitura de mundo. 

Partindo desses pressupostos, é possível observar que para o educador a ludicidade ou 

o simples ato de brincar, é um momento diferenciado que permitir observar as crianças de uma 

maneira única, através da brincadeira, na qual possibilita perceber ações e atitudes que 

demonstrem prazeres, frustrações, desejos, enfim, aspectos que possam favorecer as ações 

educativas. 

O papel do professor em sala de aula deve ser o de mediador, ele é a referência do aluno 

e precisa desenvolver atividades diversas, atraentes, divertidas, diferentes, saindo da rotina 

pedagógica centralizada na cognição, sem cair no deixar fazer sem uma orientação educativa 

através do uso de recursos que resultem na melhoria da qualidade do ensino, adquirido assim 

um excelente resultado na aprendizagem dos alunos, trazendo pontos positivos para essa 

relação. O educador precisa se comprometer com o sucesso de seu aprendente, respeitando sua 

individualidade. (NEVES, 2010). 

É necessário que o educador busque criar novos métodos de ensino que visem despertar 

integralmente a curiosidade da criança, para que assim haja um reforço positivo maior em 

resposta a toda sua produção de conhecimento. É indispensável que o educador use a sua 

capacidade criativa para motivar e estimular a aprendizagem tendo como meta o respeito a 

individualidade de cada uma das crianças respeitando suas especificidades, reconhecendo seus 

direitos a uma educação prazerosa e de qualidade. 

O sentido real, verdadeiro, funcional da educação lúdica garante ao educador 

mecanismos de ação para mudar os rumos da educação tornando-a um caminho apaixonante 
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onde o interesse, a curiosidade, a inspiração e a experimentação, elementos essenciais nos jogos 

e brincadeiras das crianças, sejam o nortenho fazer educativo. Para alcançar esses objetivos é 

necessária que o professor tenha conhecimento sobre a ludicidade como metodologia 

educacional, condição suficiente para socializar e mediar a construção do conhecimento. 

É importante para o professor em sua atuação ser flexível, procurar entender a 

importância de trazer para sua prática diária em sala de aula, as brincadeiras, os jogos, a 

ludicidade em si, com objetivo de ser não só um aspecto espontâneo que a criança possua, mas, 

que seja também um instrumento facilitador que contribuirá positivamente no exercício de sua 

função e na relação com a criança em meio a troca de saberes. 
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CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia é a exposição dos métodos e recursos escolhidos pelo pesquisador para 

que sejam alcançados os objetivos da investigação. Nela, constam informações sobre o tipo de 

pesquisa, população e amostra e procedimentos de coleta e de análise de dados. O mais comum 

é encontrar este item escrito sem tópicos. Neste modelo, optamos por trabalhar com eles, como 

disposto a seguir. A esse respeito, consulte o seu orientador como sua instituição estrutura este 

item do projeto. 

Para realizar este trabalho de cunho pedagógico e teórico acerca da construção de 

conhecimento, como princípio educativo, usou-se uma pesquisa com abordagem qualitativa, 

que, segundo Lima (2004), tem por objetivo explicar os aspectos da realidade para, se possível, 

agir sobre ela, identificando problemas, formulando, avaliando e aperfeiçoando alternativas de 

solução com intenção de contribuir para o aperfeiçoamento dessa realidade como objeto de 

investigação; e identificar a importância do lúdico no processo ensino aprendizagem, dando 

enfoque ao valor pedagógico atribuído por educadores em suas práticas educativas. A 

investigação foi subsidiada por uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. 

De acordo com Lima (2004, p.38), a pesquisa bibliográfica é “a atividade de 

localização e consulta de fontes diversas de informação escrita orientada pelo objetivo explícito 

de coletar materiais mais genéricos ou mais específicos a respeito de um tema”. Para tanto, far-

se-á uso da pesquisa bibliográfica com a intenção de promover aprofundamento teórico e, 

consequentemente, base para análise dos dados coletados. 

3.1. TIPO DA PESQUISA 

A investigação será subsidiada por uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. 

De acordo com Lima (2004, p.38), a pesquisa bibliográfica é “a atividade de localização e 

consulta de fontes diversas de informação escrita orientada pelo objetivo explícito de coletar 

materiais mais genéricos ou mais específicos a respeito de um tema”. Para tanto, far-se-á uso 

da pesquisa bibliográfica com a intenção de promover aprofundamento teórico e, 

consequentemente, base para análise dos dados coletados.  

Por pesquisa de campo, compreende-se interação com a realidade empírica, onde se 

busca a compreensão dos fatos e das variáveis da investigação, exatamente onde, quando e 

como ocorrem (LIMA, 2004). Assim, realizar-se-á a pesquisa de campo através de um 

questionário com perguntas abertas, pois viabilizam a obtenção de dados qualitativos à medida 
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que correspondem a questões cujo aprofundamento e abrangência das respostas dependem 

única e exclusivamente do pesquisado. 

3.2. POPULAÇÃO DA AMOSTRA 

Os sujeitos da pesquisa serão professores da Educação Infantil que trabalham na 

Escola Municipal de ensino Fundamental Cazuza Bezerra da rede pública do município de Alto 

Santo - CE. 

3.3. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

A pesquisa de campo será realizada através de um questionário (online devido a 

pandemia do novo Coronavirus) com cinco perguntas abertas, pois viabilizam a obtenção de 

dados qualitativos à medida que correspondem a questões cujo aprofundamento e abrangência 

das respostas dependem única e exclusivamente do pesquisado. 

As fases da pesquisa serão constituídas da seguinte forma: pesquisa bibliográfica; 

elaboração do questionário; pesquisa de campo, aplicação do questionário ao sujeito da 

pesquisa; e análise reflexiva à luz dos dados coletados e do referencial teórico. Na coleta de 

dados serão observados os aspectos éticos para pesquisa, aonde as professoras foram 

convidadas e esclarecidas quanto ao objetivo da pesquisa e, assim, colaboraram livremente em 

relação ao questionário, devolvendo-os em tempo hábil e com boa produtividade. 

3.4. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

Na análise dos dados obtidos, foram feitos gráficos com base na resposta dos 

entrevistados, e em paralelo uma reflexão crítica sobre o conteúdo em pauta; uma análise de 

conteúdo rigorosa e imparcial. 

3.4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O questionário aplicado de forma online (anexo), terá por objetivo levantar o processo 

de aplicação do lúdico na formação da criança e quais as ações do educador em sala de aula que 

envolve a aplicação do lúdico com forma de ensino, identificar os fatores limitadores, os pontos 

fortes e fracos da aplicação podendo assim, ter uma visão ampla da situação da aprendizagem 

lúdica da Educação Infantil. Assim sendo, na análise primamos pelo sigilo de identidade dos 

participantes e os dados qualitativos serão analisados comparando com a literatura estudada, 

inclusive pesquisas já realizadas com a referida temática.  
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A primeira pergunta feita aos entrevistados foi com relação ao tempo de serviço como 

professores, e objetivemos o seguinte gráfico baseado nas respostas: 55% dos professores tem 

mais de cinco anos de profissão, 27% tem entre 3 e 5 anos e 18% tem de menos de três anos de 

profissão, deixando claro que todos os entrevistados já têm um pouco de experiência como 

professor. Veja abaixo o gráfico correspondente a essas indagações: 

 

 
Gráfico 1 – Tempo de serviço?  

Fonte: Professores da Escola Cazuza Bezerra – Alto Santo – Ceará/2021. 

 

ENTREVISTADOS RESPOSTAS 

Professor 01 
Sou professora desde que me entendo por gente, comecei com 18 

anos e hoje já estou com 40 anos e ainda continuo na luta que é bem 

árdua, mas é gratificante.  

Professor 02 

Sou professora há apenas dois anos, comecei ano passado, mesmo 

no período da pandemia, mas me adaptei e estou aqui novamente, 

acho que as aulas remotas são mais complicadas do que as 

presenciais, mais só ensinei três meses presencialmente, acredito 

que a interação entre alunos e professores é bem melhor. 

Professor 03 

Já sou professor a um tempinho e não me arrependo da profissão 

que escolhi, apesar de ser difícil e não ser reconhecida por muitos, 

foi aqui q me identifique e aqui quero permanecer, pois no final o 

amor dos alunos é gratificante. 

Professor 04 

Sou professor já a cinco anos, sempre nos anos iniciais de ensino, e 

aqui me adaptei e espero continuar muito tempo minha trajetória 

como professora. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mais de cinco anos

3 à 5 anos

Menos de 5 anos

55%

27%

18%
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Professor 05 

Sou professora há dez anos, não fiz pedagogia na época, conclui ano 

passado, mais gostei demais do curso, apesar de não ter formação 

para os anos iniciais, trabalhava com crianças e quando fiz o curo 

de pedagogia me identifique e aprendi novas metodologias, e agora 

só tenho a pretensão de me atualizar sempre mais, para fazer com 

que meus alunos sempre tenham o aprendizado necessário. 

 

Perguntamos também se o professor sempre utiliza o lúdico em sala de aula, e 

obtivemos o seguinte gráfico com base nas respostas dadas: 

 
Gráfico 2 – Você costuma utilizar o lúdico em sala de aula?  

Fonte: Professores da Escola Cazuza Bezerra – Alto Santo – Ceará/2021. 

ENTREVISTADOS RESPOSTAS 

Professor 01 

Sempre tiro um tempo para as aulas lúdicas, pesquiso na internet, 

um dia utilizo nas aulas de matemática, outro na de português e 

assim vamos revezando, mais o aluno gosta, o aluno pede, é uma 

ótima metodologia.  

Professor 02 

As aulas lúdicas são as que mais interessam aos alunos, 

independente da matéria, já fiz até torta na cara com perguntas 

sobre geografia, matemática e eles amam, as vezes faço também com 

outras professoras é um divertimento para eles e eles não sabem que 

estão aprendendo. 

Professor 03 

Quando as aulas eram presenciais essa era uma metodologia 

recorrente, independente da disciplina, hoje com as aulas remotas 

ficou mais complicado utilizar essa metodologia, pois não estamos 

próximo aos alunos, apenas indicamos para que ele faça em casa e 

não se sabe se realmente ele está cumprindo o cronograma de 

tarefas. 

Sim

Não

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100%

0%
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Professor 04 

Sim, sempre procuro um meio para levar algo lúdico para a sala de 

aula referente ao assunto/disciplina do dia, agora nas aulas remotas 

indico aos alunos alguma atividade referente a aula e espero que 

eles cumpram a tarefa 

Professor 05 

Sim, o lúdico é necessário em todas as fases do ensino, mas 

principalmente nesta fase da educação infantil, sempre utilizou nas 

aulas presenciais Jogos, Brinquedos e Brincadeiras 

Professor 06 
Sim. É necessário que durante toda aula possa existir o lado lúdico, 

o registro que se aprende ludicamente e as avaliações necessárias. 

 

Com base na fala dos entrevistados, percebemos que os professores entendem a 

importância do uso da ludicidade em seu cotidiano em sala de aula, explicam como costumam 

utilizar esses mecanismos como, jogos, brinquedos e brincadeiras.  

Para Silva (2001, p.36):  

 
Se a criança é estimulada a usar brinquedos desde bem pequena [...] ela terá 

maior oportunidade de ampliação de horizontes. Crescerá com menos rigidez 

e maior flexibilidade, conseguindo ter opinião própria e vendo as coisas de 

diversos e inusitados ângulos. Assim ela terá liberdade para sentir-se à vontade 

para arriscar, buscar suas próprias soluções, traçando seus caminhos com 

autoconfiança, imaginação e criatividade. 

 

É importante notar que em meio a pratica pedagógica, o lúdico é de extrema 

importância, e traz benefícios no processo de construção de conhecimento, oportunizando ao 

aluno ampliar seus conhecimentos, tendo a liberdade para interagir com todos, principalmente 

com o ambiente escolar.  

A outra pergunta feita aos professores foi se o lúdico quanto utilizado como recurso 

pedagógico na alfabetização possibilita que a informação seja apresentada a crianças por meio 

de diferentes tipos de linguagem?  E os professores responderam da seguinte forma: 100% dos 

entrevistados responderam que sim, que faz com que o aluno obtenha conhecimento através de 

diferentes tipos de linguagens, nenhum professor divergiu dessa resposta. Veja abaixo o gráfico 

que representa essa pergunta: 
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Gráfico 3 - O lúdico como recurso pedagógico na alfabetização possibilita que a informação seja apresentada a 

crianças por meio de diferentes tipos de linguagem?  

Fonte: Professores da Escola Cazuza Bezerra – Alto Santo – Ceará/2021. 

ENTREVISTADOS RESPOSTAS 

Professor 01 
Sim. O lúdico é uma maneira da criança se expressar, por meio de 

brincadeiras, jogos e sempre existe o interesse de ir à escola buscar 

novidades todos os dias.  

Professor 02 Sim. Pois o lúdico da possibilidade de aprendizagem de forma eficaz.  

Professor 03 

O lúdico possibilita que a criança tenha um contato concreto com as 

atividades propostas. Esse recurso codifica o assunto, ou seja, dá 

sentido às coisas.  

Professor 04 
O lúdico tem como objetivo educativo inserir o brincar como uma 

das maneiras de ensinar.  

Professor 05 
Sim. A ludicidade se apresenta como requisito fundamental tanto no 

desenvolvimento cognitivo e motor da criança.  

Professor 06 

Enquanto a criança está no Centro de Educação Infantil, ela 

aprende de forma lúdica. Quando ela completa seus 7 anos, inicia o 

processo de alfabetização e letramento numa escola  

Professor 07 

A lida da criança é um sucesso de experiências de aprendizagem 

adquirida por ela mesma. Através do lúdico a criança vai adquirindo 

muitas influências na aprendizagem.  

Professor 08 
Por meio do lúdico, a criança desenvolve tanto o seu lado 

psicomotor, criativo, além de ter um convívio social com os colegas. 

Professor 09 

O lúdico além de ter o lado interativo com a criança, faz com que 

esse aluno desenvolva o sensorial, motor, cognitivo e ainda aprenda 

a interagir com o meio em que está vivendo. 

Professor 10 

As aulas lúdicas são de extrema importância para o 

desenvolvimento, cognitivo e motor da criança, onde as mesmas 

fazem suas tarefas de maneira prazerosa, e além disso aprendem a 

se socializa com o meio em que está inserido. 

 

Sim

Não

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100%

0%
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De acordo com as respostas dos entrevistados, o lúdico é uma maneira da criança se 

expressar, com as respostas foi possível constatar que o lúdico permite que o aluno tenha um 

contato concreto com as atividades propostas. Esse recurso dá sentido às coisas e a criança 

aprende de forma prazerosa. Trabalhar o lúdico é muito importante, tanto para o docente quanto 

para o discente, já que a criança tem a necessidade de sair um pouco da sala de aula e explorar 

o ambiente escolar em que vive,  

A autora (SOUSA, 2018), diz que o lúdico proporciona a criança oportunidades de 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem, brincado a criança descobre, inventa, experimenta, 

estimula a curiosidade, autoconfiança e a iniciativa, prática e desenvolve suas habilidades, pois 

á medida que a criança brinca também aprende, de forma prazerosa. O lúdico é um elemento 

da atividade humana e distinguir-se por ser espontâneo. Na atividade lúdica não importa apenas 

o resultado, mas ato, o movimento vivenciado. 

Ainda foi questionado: Qual a sua visão do professor entrevistado sobre a ludicidade 

como facilitador da aprendizagem? 

 
Gráfico 4 - Qual a sua visão do professor entrevistado sobre a ludicidade como facilitador da aprendizagem?  

Fonte: Professores da Escola Cazuza Bezerra – Alto Santo – Ceará/2021. 

 

ENTREVISTADOS RESPOSTAS 

Professor 08 
É excelente como metodologia. A criança aprende a ler, escrever, 

fala e viver bem com os colegas.   

Professor 09 
A ludicidade facilita a aprendizagem, pois possibilita que o aluno 

tenha uma ideia mais ampla sobre o assunto.  

Ótima metodologia

Metodologia normal

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

95%

5%
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Professor 10 
Por meio da brincadeira, o educando encontra apoio para superar 

suas dificuldades de aprendizagem.   

Professor 01 

O lúdico está ligado ao desenvolvimento da criança, onde a mesma 

através de jogos, brinquedos ou brincadeiras dirigidas, constroem 

visões do mundo, objetos, pessoas e como meio lúdico é de suma 

importância na fase infantil.  

Professor 02 
Utilizo o lúdico como qualquer outra metodologia, onde o único 

objetivo é a aprendizagem do aluno. 

Professor 03 

O lúdico é uma das mais importantes metodologias para se usar na 

aprendizagem da criança, pois é um momento que ela se diverte 

brincando. 

Professor 04 

Enquanto a criança está no Centro de Educação Infantil, ela aprende 

de forma lúdica. Quando ela completa seus 7 anos, inicia o processo 

de alfabetização e letramento numa escola  

 

Foi possível notar através das respostas dadas, que os entrevistados têm visões 

diferenciadas quanto à ludicidade como facilitador no processo de ensino-aprendizagem, mas 

somos sabedores que é por meio do lúdico que o discente encontra apoio para superar suas 

dificuldades de aprendizagem, pois o processo lúdico viabiliza a construção do conhecimento 

de forma criativa, brincalhona, prazerosa, garantindo na criança a interesse para participar das 

brincadeiras e assim adquirir uma boa aprendizagem. 

Segundo SOUSA, (2010), o lúdico dentro do processo educativo pode construir-se 

numa atividade muito rica, na medida em que professores e alunos interagem construindo 

conhecimentos e socializando-se, podendo atuar na escola, de forma a promover a 

interdisciplinaridade, entre as disciplinas para introduzir seus conceitos desenvolver a noção de 

números na criança, neste caso o professor ensina aos seus alunos uma brincadeira que trate 

desse assunto.  

Seguindo com os questionários, a outra pergunta foi sobre quais os benefícios do 

lúdico na educação infantil? As respostas por unanimidade foi que facilita a aprendizagem do 

aluno, 100% deu essa resposta na entrevista. Vejamos as respostas obtivas através do gráfico 

abaixo: 
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Gráfico 5 – Benefícios do Lúdico na educação infantil?  

Fonte: Professores da Escola Cazuza Bezerra – Alto Santo – Ceará/2021. 

 

ENTREVISTADOS RESPOSTAS 

Professor 01 
É excelente facilita demais a aprendizagem do aluno, eles aprendem 

brincando e são aulas que eles adoram e sempre solicitam.   

Professor 02 
A ludicidade facilita a aprendizagem, e o aluno adora aulas lúdicas, 

é uma maneira prazerosa do aluno aprender  

Professor 03 
Facilita a aprendizagem, porque a criança aprende, fazendo o que 

gosta que é brincar.  

Professor 04 
No desenvolvimento de aprendizagem como forma de instrumentos 

na qual se usa várias maneiras de aprender.  

Professor 05 
São muitos os benefícios, principalmente porque as aulas se tornam 

mais prazerosas e o aluno aprende brincando. 

Professor 06 
Mostra possibilidade e os benefícios no desenvolvimento em vários 

aspectos favorecendo seu crescimento.  

Professor 07 

Quando as aulas são lúdicas os alunos aprendem com mais 

facilidade, ajudando no desenvolvimento do mesmos, os alunos 

aprendem brincando e nem sentem que estão em aula, é uma forma 

prazerosa de aprender 

Professor 08 
Auxilia no desenvolvimento integral da criança, nos aspectos físico, 

social, cultural, afetivo e cognitivo.  

Professor 09 

O lúdico na educação infantil: jogar e brincar, uma forma de educar. 

Jogos, brinquedos e brincadeiras fazem parte do mundo da criança, 

pois estão presentes na humanidade desde o seu início.  

Professor 10 
Auxiliar integral da criança e no aspecto físico, social e cultural como 

ferramenta do ensino e aprendizagem.  

Facilita a aprendizagem

Não faz diferença

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Os entrevistados responderam que benefícios são diversos quando se trabalha o lúdico 

na educação infantil. O docente precisa diversificar as aulas, levar jogos interativos, 

brincadeiras dinâmicas, pois é por meio das brincadeiras que se aprende, as crianças aprendem 

através do lúdico e os professores estabelecem um ambiente próprio ao aprendizado da criança. 

De acordo com Vygotsky, (apud OLIVEIRA, 2010) o educador poderá fazer uso de 

jogos, brincadeiras e outros para que de forma lúdica a criança seja desafiada a pensar e resolver 

situações problemáticas para que imite e crie regras utilizadas pelo adulto. Quando se fala em 

brincar, não quer dizer apenas deixar a criança livre, enchê-la de brinquedos para que ela faça 

o que quiser. O brincar como prática pedagógica é um importante instrumento para a formação 

da personalidade e aquisição de conhecimentos.  

Mas uma pergunta foi se a escola disponibiliza recursos que permitem o trabalho do 

lúdico com a criança? E as respostas foram bastante divididas, 87% disseram que sim, 23% 

disseram que não. Alguns professores disseram que apesar da escola disponibilizar o material 

didático, não é em quantidade suficiente e nem diversificado o suficiente. Outro professor disse 

que procuro esse tipo de metodologia na internet e principalmente agora nas aulas remotas, 

porque ainda tenta inserir o lúdico nas aulas, mesmo quando elas não ocorrem de forma 

presencial e outros disseram que tem material didático suficiente é só saber como inserir a 

didática na aula de forma correta. Veja no gráfico abaixo, a porcentagens dessas respostas: 

 

Gráfico 5 – A escola disponibiliza recursos que permitem o trabalho do lúdico com a criança?  

Fonte: Professores da Escola Cazuza Bezerra – Alto Santo – Ceará/2021. 

 

Sim

Não
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ENTREVISTADOS RESPOSTAS 

Professor 02 
A escola tem diversos jogos de montar, dominós, várias coisas 

lúdicas, mais temos de procurar mais diversidade para que o aluno 

possa ter outras opções e aquilo não cair na mesmice.  

Professor 04 

A escola disponibiliza alguns jogos, mais em pequena quantidade e 

pouca variedade, sempre procuro outros recursos, as vezes os pais 

fazem doações, as vezes eu mesma compro, ou eu confecciono coisas 

que busco através da internet. 

Professor 06 

Apesar da escola ter um bom acervo lúdico as crianças querem coisas 

diferenciadas, então é importante sempre buscar novidades para que 

as crianças interajam sempre mais e desenvolvam a aprendizagem a 

cada dia mais. 

Professor 08 
A prática é realizada, através de jogos e brinquedos educativos que são 

ofertados pela escola com músicas e a própria confecção de jogos e 

matérias por mim ou até mesmo pelos alunos. 

Professor 10 

Sim, existem diversos jogos de montar, dominós, jogos de letras, de 

palavras e além disso nas formações sempre tem dica de jogos e 

brincadeiras que tem o intuito a ludicidade como forma de 

aprendizagem. 

Professor 01 

Não vejo muitas coisas lúdicas na escola, sempre e sempre as 

mesmas coisas, já que a escola tem recurso podia comprar mais 

jogos, mais brinquedos lúdico para auxiliar o professore e ajudar no 

desenvolvimento da criança. 

Podemos ver que a escola tem disponibilizados jogos na escola, as professoras que 

acham pouca variedade e também pouca quantidade, mais isso não impede que as mesmas 

desenvolvam um trabalho qualificado e focado na aprendizagem do aluno. 

 

“A educação lúdica integra uma teoria profunda e uma prática atuante. Seus 

objetivos, além de explicar as relações múltiplas do ser humano em seu 

contexto histórico, social, cultural, psicológico, enfatizam a liberação das 

relações pessoais passivas, técnicas para as relações reflexivas, criadoras, 

inteligentes, socializadoras, fazendo do ato de educar um compromisso 

consciente intencional, de esforço, sem perder o caráter de prazer, de 

satisfação individual e modificador da sociedade” (ALMEIDA, 1998, p.31-

32). 

 

É evidente a necessidade da prática do lúdico no contexto escolar cada vez mais, assim 

como os recursos disponibilizados para realização desse trabalho também, pois como vimos, é 

essencial permitir que a criança tenha a capacidade de exercitar naturalmente seu imaginar, suas 

ideias vivenciando-as por meio do ato de brincar, de jogar independente de seus elementos, e 

regras. 

Para (LUNARO, 2016), na educação infantil é possível utilizar os jogos e as 

brincadeiras para desenvolver o cognitivo, a motricidade, a imaginação, a criatividade, a 

interpretação, as habilidades de pensamento, tomada de decisão, organização, regras, conflitos 

pessoais e com outros, as dúvidas entre outras. 
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O educador precisa entender que o uso dos jogos didáticos não serve para passar o 

tempo ou porque não houve um planejamento antes, mas sim, todo jogo precisa ter um objetivo 

e que possa influenciar no processo de ensino-aprendizagem do aluno. Faz-se necessário 

trabalhar sempre com a ludicidade, pois a aula torna-se mais prazerosa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fantasia de brincar caracteriza a ser desenvolvida para faixa de idade da educação 

infantil, o que determina ficar o espaço para o lúdico. Certamente todos os professores que 

atuem em classes iniciais (creche, jardim de infância, primeira série do ensino fundamental) já 

terão passado pela experiência de observar os seus alunos em atitudes, no mínimo, curiosas: 

conversam com brinquedos e objetos como se sua vida tivessem, transformam terra, pedras, 

papeis em comidinha e servem para os amigos, assumem personalidade de outras pessoas 

tratando de doentes como se médicos, fossem ensinados aos seus alunos como os professores, 

cuidando dos filho igual aos pais, conversando como comadres. 

A brincadeira para a criança não representa o jogo e o divertimento para o adulto, 

recreação, ocupação do tempo livre, afastamento da realidade. Brincar não é ficar sem fazer 

nada, como pensam alguns adultos, e necessário estar atento a esse caráter sério do ato de 

brincar, pois esse é o seu trabalho, atividade através da qual ela desenvolve potencialidades 

descobre papeis sociais, limites, experimenta novas habilidade, forma um novo conceito de si 

mesma, aprende a viver e avança para novas etapas de domínio do mundo que a cerca. 

A criança se empenha durante as suas atividades do brincar da mesma maneira que 

se esforça para aprender a andar, a falar, a comer, etc. brincar de faz de conta, de amarelinha, 

de roda, de esconde-esconde, de dominó, de jogo de cambio são situações que vão sendo 

gradativamente substituídas por outras, à medida que o interesse é transferido para diferentes 

tipos de jogos, no entanto todos eles são tratados com a seriedade respectiva, seriedade que 

pode ser voluntária ou involuntária. 

O brincar permite, ainda, aprender a lidar com as emoções. Pelo brincar, a criança 

equilibra as tensões provenientes do seu mundo cultural, construindo sua individualidade, sua 

marca pessoal e sua personalidade. Mas, é Piaget que nos esclarece o brincar, implica uma 

dimensão evolutiva com as crianças de diferentes idades, apresentando características 

especificas, apresentando formas diferenciadas de brincar que criem um ambiente alfabetizador 

para favorecer o processo e aquisição da autonomia de aprendizagem. Para tanto, o saber escolar 

deve ser valorizado socialmente e a alfabetização deve ser um processo dinâmico e criativo 

através de jogos, brinquedos, brincadeiras e musicalidade. 

Com a utilização desses recursos pedagógicos, o professor poderá utilizar-se, por 

exemplo, de jogos e brincadeiras e atividades de leitura ou escrita em matemática e outros 
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conteúdos, devendo, no entanto, saber usar os recursos no momento oportuno, uma vez que as 

crianças desenvolvam seu raciocínio e construam o seu conhecimento de forma descontraída. 
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