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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NO DESENVOLVIMENTO DAS 

CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

Natielle Kadgina Moura1 

 

RESUMO 

 

Este estudo objetivou coletar dados que demonstrassem a importância do lúdico no 
processo de aprendizagem para a criança durante seu período escolar. O trabalho 
estruturou-se a partir de uma abordagem qualitativa, com uma investigação 
subsidiada por uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo realizada com 
professores da Escola Municipal de Ensino infantil e Fundamental Antonio Severiano 
de Holanda, situada no município de Potiretama-CE. Através de leituras e releituras 
bibliográficas é que se constituíram os encaminhamentos da proposta de trabalho 
que permitem afirmar que a existência de jogos e brincadeiras infantis, se bem 
aplicados, certamente ajudarão no desenvolvimento e no processo ensino-
aprendizagem. Dentre os referenciais teóricos, destaca-se Piaget (1978); Vygotsky 
(1989), que enfatizam o lúdico como ajuda para construir novas descobertas, bem 
como a importância do professor e da escola proporcionarem essas vivências. O 
lúdico pode ser usado como forma de provocar uma aprendizagem mais prazerosa e 
significativa, estimulando a construção de um novo conhecimento contribuindo, 
assim, para o desenvolvimento da criança. É através das atividades lúdicas que a 
criança se prepara para a vida, assimilando a cultura do meio em que vive, a ele se 
integrando, adaptando-se às condições que o mundo lhe oferece e aprendendo a 
competir, a cooperar com seus semelhantes, e a conviver como um ser social.  
 
Palavras chaves: Lúdico; aprendizagem; desenvolvimento. 
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THE IMPORTANCE OF GAMES AND PLAY IN CHILDREN'S DEVELOPMENT IN 

EARLY CHILDHOOD EDUCATION. 

Natielle Kadgina Moura 2 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to collect data that demonstrated the importance of play in the 

learning process for the child during their school period. The work was structured 

from a qualitative approach, with an investigation supported by a bibliographic 

research and field research carried out with teachers of the Municipal Elementary 

School Antonio Severiano de Holanda, located in the municipality of Potiretama-CE. 

Through readings and bibliographic rereadings, the references of the work proposal 

were constituted, which allow us to affirm that the existence of games and children's 

games, if well applied, will certainly help in the development and teaching-learning 

process. Among the theoretical references, Piaget (1978) stands out; Vygotsky 

(1989), who emphasize play as an aid to build new discoveries, as well as the 

importance of the teacher and the school providing these experiences. Play can be 

used as a way to provoke a more pleasurable and meaningful learning, stimulating 

the construction of a new knowledge thus contributing to the child's development. It is 

through the playful activities that the child prepares for life, assimilating the culture of 

the environment in which he lives, integrating himself, adapting to the conditions that 

the world offers him and learning to compete, to cooperate with his fellow men, and 

to live together as a social being. 

 

Keywords: Playful; learning; development. 
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INTRODUÇÃO 

A educação tem passado por constantes mudanças, onde a tecnologia 

avança e as novas conquistas aparecem sempre se é levado a adquirir 

competências novas devido às constantes buscas que nos movem. Isso é fruto de 

uma sociedade que está passando constantemente por transformações no decorrer 

dos anos, o que traz para os profissionais da área da educação, cada vez mais 

desafios a serem superados. O lúdico é uma ferramenta que precisa estar presente 

no cotidiano do professor fazendo com que educação e aprendizagem possam 

possibilitar a criança interagir, usar a imaginação, sentir emoção no ato de aprender, 

e enfrentar desafios dentro e fora da escola.  

Assim, crianças e adultos, quando brincam e jogam, entram no mundo das 

relações sociais, desenvolvendo senso de iniciativa e participação. A metodologia, 

de forma lúdica e prazerosa, proporcionará à criança, juntamente com a 

aprendizagem, a estabelecer relações cognitivas junto às experiências vivenciadas. 

Isso se deve ao fato de que, no ato de brincar, com certeza não se aprende somente 

os conteúdos escolares, se aprende sobre a vida, e se adquire experiências para 

lidar com situações do cotidiano. Brincando, a criança se descobre, estimula a 

mente e o corpo, constrói seu conhecimento e aprende a conviver em sociedade.  

A presente proposta tem como objetivo analisar a importância do lúdico no 

processo de aprendizagem das crianças, reconhecer, identificar as representações 

significativas da ludicidade no processo ensino aprendizagem a partir de estudos e 

experiências vivenciadas, assim como compreender de que forma os jogos e 

brincadeiras possam auxiliar no desenvolvimento das crianças na percepção dos 

professores e analisar a postura do professor no momento de realizações das 

atividades lúdicas identificando os benefícios de se trabalhar com o lúdico. 

Tendo em vista a natureza da problemática de pesquisa levantada, bem 

como os objetivos dela decorrentes, recorreu-se aos princípios qualitativos de 

pesquisa por meio de fontes bibliográficas e de campo, na qual se utilizou um 

questionário com perguntas abertas que foi aplicado na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental do município de Potiretama-Ce envolvendo professoras da Educação 

Infantil. 

Nos momentos de pesquisa bibliográfica, realizou-se uma leitura 

exploratória, analítica e interpretativa de cada fonte referencial selecionada para o 
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desenvolvimento do trabalho. Sem dúvida, a função maior da escola é preparar a 

criança para o mundo, desenvolvendo a aprendizagem associada ao prazer; cabe, 

então, ao professor, a responsabilidade de aliar as duas dimensões. Percebe-se, 

dessa forma, a necessidade de dispor de profissionais bem qualificados, conscientes 

e convencida da importância do entrelaçamento da cognição com o desenvolvimento 

das atividades lúdicas integradas aos processos do ensinar e do aprender.  

O processo educacional hoje, na maioria das vezes, centra suas atenções 

ao simples repasse de conteúdos. Desenvolveu-se este trabalho também para 

repensar o processo educacional, e nele apresentar o lúdico como alternativa 

metodológica para o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem. O lúdico 

com certeza poderá ser usado pelos educadores como forma de provocar uma 

aprendizagem mais prazerosa e significativa, pois é por meio de jogos e brincadeiras 

que ocorrerá o desenvolvimento integral e as potencialidades das crianças. Assim, 

com a realização deste trabalho, espera-se contribuir para uma maior relação entre 

a teoria e a prática do lúdico no processo ensino-aprendizagem. 
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1. O LÚDICO E O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

Saber que o brincar é direito de toda criança é inevitável, pois desde a 

educação informal, aquela que acontece fora da escola, que é feita pelos pais ou pelo 

meio intersocial percebemos que as crianças desde cedo adquirem vários brinquedos 

para distração, como também na educação formal a que acontece dentro da escola, 

vimos os métodos educativos que são adquiridos pelos professores ou pela própria 

instituição, que servem para facilitar o aprendizado do aluno de maneira prazerosa 

sem ser cansativa.  

Hoje, o desafio de atrair a atenção dos alunos sem perder o foco de 

aprendizagem exige que eles reflitam profundamente sobre a vida dos professores, 

dando aos alunos oportunidades de conviver com a mídia e diversos recursos 

técnicos. Ser professor sempre foi complicado, mas agora essa complexidade 

parece cada vez maior, porque como no passado, além de dominar alguns 

conhecimentos, também deve se adaptar ao progresso tecnológico e à 

complexidade social atual.  

O lúdico tem sua origem na palavra latina “ludus” que significa “jogo”. Mas se 

o termo ludos estivesse confinado ao seu significado apenas, não seria tão importante 

e é nessa perspectiva pedagógica que as atividades lúdicas como instrumento 

facilitador no processo de ensino e aprendizagem tem sido objeto de estudo de muitos 

pesquisadores e estudiosos que viram nas atividades uma forma de dinamizar o 

ensino, dando meios para uma aula dinâmica e criativa, trabalhando de forma 

animada à sua prática pedagógica, com isso, o processo de ensino no decorrer dos 

anos passou por uma transformação significativa, no que se refere à metodologia 

utilizada pelos professores, que procuram de todas as formas melhorarem suas 

práticas pedagógicas. 

Para Vygotsky (1989, p.84) "As crianças formam estruturas mentais pelo uso 

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

tensão do indivíduo e a sociedade”. 

O lúdico liberta a criança das amarras da realidade. Portanto, verificamos 

que essas atividades lúdicas proporcionam à criança a possibilidade de diferentes 

sentimentos na vida. A partir do brincar, a criança mostra como vê e constrói o 

mundo, o que quer do mundo, com que se importa e quais os problemas que a 
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incomodam, ou seja, ela expressa o que acha difícil expressar em palavras no 

jogo. 

Segundo Oliveira (1985, p. 74) a ludicidade consiste em: 

 
[...] um recurso metodológico capaz de propiciar uma aprendizagem 
espontânea e natural. Estimula a crítica, a criatividade, a sociabilização. 
Sendo, portanto reconhecido como uma das atividades mais significativas – 
senão a mais significativa – pelo seu conteúdo pedagógico social. 

 
As atividades lúdicas são benéficas para todas as crianças, proporcionando 

uma alegria única, diversão e um sentido de responsabilidade pela aprendizagem. 

Brincar é essencial na vida do ser humano em todas as idades. Não deve ser visto 

apenas como um momento de diversão ou prazer, mas como um momento de 

desenvolvimento da criatividade, socialização com os outros, raciocínio, 

coordenação motora, cognição, emoção e domínios psicomotores. 

Assim o brincar pode ser um elemento importante através do qual se aprende, 

sendo sujeito ativo desta aprendizagem, que tem na ludicidade o prazer de aprender, 

onde o lúdico deve ser o parceiro do professor. Desta forma as atividades lúdicas 

podem ajudar no desenvolvimento da criança, assim, a criança aprende com mais 

facilidade; e dificilmente irá esquecer o conteúdo que foi passado, guardará em sua 

memória para o resto da vida e também terá incentivo em ensinar aos seus colegas, 

aprendendo cada vez mais, conseguindo se socializar com o próximo. 

As experiências vivenciadas de 0 a 6 anos de idade são fundamentais na 

formação do ser humano. É um fato que o que se aprende nessa fase é primordial 

para o resto da vida. Mas a realidade é que o atendimento educacional a essa faixa 

sempre primou pela improvisação. Nessa fase ocorre um processo de complexidade 

do ser humano que não se repetirá durante seu desenvolvimento. As crianças, 

quando nascem, necessitam de cuidados mínimos e de atenção não muito 

complexa, porém, é nesse período que elas precisam de todo apoio para se 

desenvolver. 

À medida que vão crescendo, aumenta a complexidade de suas demandas e 

também aumenta sua capacidade de resposta, se torna mais complexa a realidade 

em que estão inseridas a ter necessidade de valer-se por si mesmas, de garantir-se 

sem a presença constante das pessoas mais próximas. 

O desenvolvimento da criança é, portanto, o resultado de uma interação entre 

o programa de amadurecimento e a estimulação social e pessoal que a criança 
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recebe das pessoas que a cuidam. Logo, entende-se que os aspectos psicológicos 

de desenvolvimento não estão predeterminados, mas que são adquiridos mediante a 

interação com o meio social que a mesma está inserida. 

Saber que brincar é direito de toda criança é inevitável, pois desde a 

educação informal fora da escola (que é realizada pelos pais ou por meio de um 

ambiente social), reconhecemos que as crianças receberão diversos brinquedos 

desde cedo para desviar a atenção. Mesmo na educação para entender 

formalmente o que está acontecendo dentro da escola, vemos os métodos 

educacionais adotados pelos professores ou pelas próprias instituições, que 

ajudam a promover a aprendizagem dos alunos de forma agradável, sem cansá-

los. 

Desta forma, estamos tentando entender à importância do brincar na 

aprendizagem das crianças. Precisamos entender o que é brincar. São todas as 

atividades que proporcionam felicidade às crianças e as ajudam a aprender de 

forma agradável. Por meio dessa prática, a criança constrói o seu amanhã e 

imagina seu futuro para transformá-lo em realidade.  

Segundo Vygotsky (1984, p.86), “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”. Para o mesmo autor, as experiências vivenciadas na 

brincadeira propiciam desafios às crianças, situações novas que possibilitam, por 

parte da criança, modificar o que foi apresentado, visto que a brincadeira permite ir 

além da imitação, da imaginação e da regra. O lúdico deve fazer parte no dia a dia 

das atividades pedagógicas vivenciadas na educação infantil. 

Vygotsky (1984) ratifica a importância do brincar como sendo insubstituível 

desde a primeira infância na aquisição de habilidades, de hábitos sociais para o 

desenvolvimento do imaginário infantil. As brincadeiras oferecem a motivação 

necessária para que ocorra o desenvolvimento global do ser humano, é a partir delas 

que o sujeito aprende a agir, construindo e compreendendo o mundo ao seu redor. 

Diante da importância do brincar no desenvolvimento infantil, é fundamental pesquisar 

como o uso de atividades lúdicas pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo da 

criança. Esse trabalho de pesquisa pretende discutir como as brincadeiras influenciam 

e auxiliam no aprendizado e no desenvolvimento da criança na educação. Pois o uso 

de jogos e brincadeiras permite à criança criar, experimentar. Quando está brincando 

ela pode desenvolver capacidades como a atenção, a memória e a imaginação. 
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A perspectiva que Vygotsky (1989) abordou em relação à aprendizagem 

escolar é fundamental para que se possa raciocinar e entender qual é a natureza da 

aprendizagem e do ensino escolar e sobre que relações seria conveniente 

estabelecer o desenvolvimento da criança. Segundo o psicólogo russo, para que 

possa haver desenvolvimento é necessário que se produza uma série de 

aprendizagens, as quais, de certo modo, são condições prévias. A partir disso, 

entende-se que a maturação por si só não seria capaz de produzir as funções 

psicológicas próprias dos seres humanos: é a aprendizagem na interação com 

outras pessoas que nos dá a possibilidade de avançar em nosso desenvolvimento 

psicológico. 

Esses processos de interação com outras pessoas permitem o 

estabelecimento das funções psicológicas superiores. Assim, as crianças, começam 

a utilizar a linguagem como um veículo de comunicação, controle e regulação das 

ações das outras pessoas, e somente depois de tê-la utilizado interagindo com as 

outras pessoas é que a linguagem se converte em um instrumento idôneo para 

planejar a ação, ou melhor, a linguagem transforma-se em pensamento. 

É fundamental que as crianças tenham as pessoas qualificadas que são: as 

mães os pais, os professores de educação infantil, ou outra figura de referência de 

cuidado. A criança pequena, quando atua juntamente com um adulto, pode chegar a 

fazer algumas coisas que não consegue fazer em um momento em que esteja 

sozinha. 

As crianças serão capazes de realizar algumas atividades sozinhas, mais 

adiante, sem a necessidade da ajuda de outra pessoa capacitada ou de um adulto 

para indicar os passos a serem seguidos. Nesses processos, as crianças pequenas 

interiorizam os objetivos, os procedimentos e vão compartilhando com o outro, o que 

as tornam capazes de fazê-lo automaticamente. 

Podemos dizer que tudo o que a criança pequena sabe fazer com a ajuda, a 

orientação e a colaboração de pessoas mais capazes é o que Vygotsky denomina 

nível de desenvolvimento potencial. Aquilo que a criança pequena já é capaz de 

fazer sozinha no mesmo momento pode ser considerado o nível de desenvolvimento 

efetivo. Aquilo que a criança pequena sabe desenvolver com a ajuda de outras 

pessoas mais adultas e não sozinha, Vygotsky destaca que acontece porque 

algumas funções não estão totalmente desenvolvidas, mas estão em 

desenvolvimento; portanto, a aprendizagem que a criança pequena faz, praticando 
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esses aspectos juntamente com uma pessoa preparada, é o que lhe permitirá 

chegar a desenvolver algumas capacidades pessoais que poderá exercer sozinha 

mais adiante. 

Atuando com outra pessoa na zona de desenvolvimento proximal, a criança 

interioriza a ajuda proporcionada, incorporando, assim, aos seus conhecimentos e 

às suas ações novas dimensões que a farão mais funcional, mais complexa e mais 

capaz de resolver problemas. É possível destacar que, no processo de ajuda, de 

cuidado dedicado a uma criança pequena, os educadores e os pais atuam de uma 

maneira ou outra, conforme seja seu papel no processo de estimulação dessa 

criança para que ela desenvolva suas aptidões e até possa antecipar suas 

capacidades, a partir de um processo de observação constante dos aspectos que 

esteja incorporando, para conseguir melhorar essas suas capacidades. Nessa 

atuação conjunta, pais e educadores ajudam a criança pequena em seu avanço 

pessoal. 

Todos esses aspectos estão integrando a concepção construtivista do 

desenvolvimento e da aprendizagem e, a partir dessa perspectiva, entende-se que o 

desenvolvimento não surge do nada. Mas é uma construção sobre a base de 

desenvolvimento que existe previamente, sendo uma construção que exige o 

envolvimento tanto do menino ou da menina como daqueles que se inter-relacionam 

com ele ou ela. Tratando-se de processos modulados pelo contexto cultural em que 

vivem, é necessário destacar que, nos últimos anos, tem havido entre os 

investigadores e estudiosos da psicologia evolutiva e da educação, em nosso 

contexto cultural, o que poderíamos nomear de um certo “acordo construtivista”, já 

que seus fundamentos teóricos sustentam várias explicações dadas sobre o 

desenvolvimento do ser humano. 

O conceito de conteúdo é entendido de maneira mais ampla do que 

anteriormente; em geral, têm-se identificado conteúdo com dados ou conceitos que 

a criança precisa aprender. Atualmente, identificamos como conteúdo de 

aprendizagem todos os aspectos que as crianças precisam conhecer, saber fazer, 

ou melhor, saber como se comportar. 

Reconhecer as coisas poder dizer características e estabelecer relações, 

aprender fatos e conceitos. Na creche e na pré-escola, existem basicamente fatos: 

as cores, nome da criança, as partes do seu corpo, saber que se podem conseguir 

coisas através da linguagem, conhecer o nome das coisas e alguns conceitos 
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iniciais: os conceitos que elabora em torno do que é um animal, a escola, a noite, a 

televisão; uma representação que o menino ou a menina faz da realidade a partir de 

cenas e acontecimentos vividos sempre que signifiquem a representação do que se 

apresenta que lhe permitam antecipar e prever. 

É necessário motivar a interação entre a criança e o adulto para motivá-la a 

atuar, a assumir novos caminhos, a relacionar-se, a colocar as dúvidas e a buscar 

soluções. É preciso facilitar contextos ricos que permitam à criança defrontar-se com 

novas experiências que lhe sejam interessantes e nas quais possa experimentar 

manipular, observar, etc. A relação ótima entre a professora e as crianças é aquela 

que estabelece através de situações de comunicação real, que permite à menina ou 

ao menino criarem novos significados com os quais poderão dar sentido a suas 

novas aprendizagens. A professora deverá facilitar as ferramentas para conhecer a 

realidade e para ajudar a fazer uma memorização abrangente dos aspectos que 

vivenciam na escola. 

As crianças nessa fase apresentam necessidades educativas diversas, as 

quais a professora deverá conhecer para poder ajustar à sua ajuda, conforme as 

capacidades manifestadas. É importante utilizar metodologias diversas que 

incorporem diferentes tipos de situações de interação; nesses momentos, a 

professora poderá proporcionar a ajuda que cada criança necessita, considerando 

as suas capacidades e as suas dificuldades. Em consequência, não se trata de 

prescrever um só método, mas de utilizar as estratégias que sejam adequadas para 

dar o tratamento educativo que cada menino ou menina necessita.  

A escola em parceria com a família e à sociedade tem o papel de desenvolver 

a formação da criança para a cidadania, envolvendo conhecimentos, atitudes, 

habilidades, valores, formas de pensar e agir contextualizadas ao social para que 

possa participar de sua transformação.  

O mundo “dos adultos” estabelece alguns paradoxos em relação à infância ao 

considerar as crianças, as suas circunstâncias e condições de vida (PINTO; 

SARMENTO,1997). 

Existe uma preocupação com as crianças nessa faixa etária. É evidente, no 

entanto, que a criança não dispõe mais de tempo para vivenciar suas brincadeiras e 

fantasias, tão benéficas ao seu desenvolvimento mental e emocional. 

Por um lado, é valorizada a espontaneidade e expressão infantil, ao passo 

que, por outro, bloqueia-se suas manifestações naturais. Sabe-se que os pais são 
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os primeiros e os educadores mais importantes para seus filhos, apesar dessa 

realidade, não assumem a maior parte da responsabilidade sobre eles. Defende-se 

a importância do brincar na construção do desenvolvimento e aprendizado infantil, 

mas quando ordenamos, em determinadas circunstâncias, que parem de brincar e 

elas resistem, não se compreende essa rebeldia e repreende-se com “a autoridade 

de adulto”. 

1.1. O LÚDICO PARA O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Atualmente observa-se a necessidade da ludicidade está sempre presente 

no cotidiano escolar e isso vem contribuindo com as concepções psicológicas e 

pedagógicas do desenvolvimento infantil. Dessa forma as atividades lúdicas 

contribuem a vivenciar fatos e favorecer aspectos da cognição. Brincadeiras e jogos 

podem e devem ser utilizados como uma importante ferramenta para o auxílio do 

ensino aprendizagem bem como para que se estruturem os conceitos de interação e 

cooperação entre as crianças. 

Existem formas em que a atividade lúdica pode contribuir para a 

aprendizagem na Educação Infantil, pois notamos a sensação de prazer que envolve 

as crianças em suas atividades lúdicas, que por sua vez, desenvolvem maior 

interação com professores e colegas. A brincadeira e os jogos não são apenas um 

passatempo, são também formas de despertar na criança autoconfiança, 

desenvolvimento psicomotor, afetividade e são as principais formas de socialização, 

pois, através do brincar, a criança aprende regras e limites no qual usará 

respeitosamente no dia a dia com os colegas. 

O brincar está presente no cotidiano da criança, pois é a fase fundamental e 

mais importante para o desenvolvimento. Sabendo-se que um dos principais 

objetivos da escola é proporcionar a socialização, por esse motivo não se deve 

deixar as crianças presas em suas bancas, porém incentivar os trabalhos em 

grupos, a troca de ideias, a cooperação que acontece por ocasião dos jogos. 

É importante ressaltar que brincadeiras e jogos que contribuem para o 

desenvolvimento da autoestima da criança pode ser o início para se trabalhar a 

ludicidade e também investigar como a criança vivencia atividades lúdicas na sala 

de aula, no seu contexto familiar, além de analisar se a criança consegue aprender 

um conhecimento mais rápido através das atividades lúdicas. A aprendizagem 
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através do lúdico, a função dos jogos e brincadeiras e suas contribuições para o 

ensino aprendizagem na Educação Infantil é muito importante no cotidiano escolar e 

o papel do professor frente à ludicidade se faz relevante na medida em que o 

mesmo possa oferecer as crianças interação, aprendizagem e possibilidades. A 

brincadeira é uma rica fonte de comunicação, o jogo é uma maneira de as crianças 

interagirem entre si. 

É através do jogo que a criança é capaz de impor aos elementos 

significados distintos, desenvolver sua capacidade de observação e começar a agir 

independentemente daquilo que vê, operando com os significados diferentes da 

simples percepção dos objetos. O brincar depende da fantasia e, é a partir dessa 

situação imaginária que se traça a passagem à abstração. É necessário que a 

escola observe a importância do processo imaginativo na constituição do 

pensamento imaginário. 

Aprendizagem significativa é o processo que se dá entre a composição 

antecipada de conteúdos estudados ou absorvidos anteriormente e que influenciam 

na maneira de recebimento dos conteúdos novos. Estes, por sua vez, passam a 

influenciar as antigas informações, tornando a aprendizagem cognitiva, ou seja, a 

integração do conteúdo aprendido numa estrutura mental ordenada. Há, no 

processo, uma interação cujo resultado modifica tanto a nova informação, que passa 

então a ter significado, como o conhecimento específico já existente, relevante, na 

estrutura cognitiva do indivíduo sujeito da aprendizagem (MOREIRA; MASINI, 2001). 

Para que a aprendizagem ocorra deve haver a apreensão dos conteúdos 

expressados relacionando-os às experiências anteriores vivenciadas pelos alunos, 

permitindo a formulação de problemas que incentivem o aprender mais, o 

estabelecimento de relações entre fatos, objetos, acontecimentos, noções e 

conceitos, desencadeando mudanças e contribuindo para a utilização do que é 

aprendido em diferentes situações. Assim, sendo a aprendizagem significativa, 

critérios avaliativos decorrerão de objetivos claros acerca de conteúdos que são 

efetivamente relevantes dentro de cada disciplina, “a partir dos mínimos necessários 

para que cada um possa participar democraticamente da vida social” (LUCKESI, 

2005). 

O lúdico faz parte da atividade humana e atualmente escolar; caracteriza-se 

por ser espontâneo, ativo e satisfatório. O lúdico acontece a partir do brinquedo, 
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brincadeiras e jogos, pois é o momento que a criança entra no seu mundo da 

imaginação brincando. 

A palavra lúdico quer dizer jogo, e evoluiu levando em consideração as 

pesquisas em psicomotricidade, de modo que deixou de ser considerado apenas o 

sentido de jogo. Na extensão lúdica, a aprendizagem dá-se através do exercício de 

jogos, brinquedos e brincadeiras tendendo promover o desenvolvimento absoluto da 

criança. 

A atividade lúdica tem o objetivo de produzir prazer, diversão e ao mesmo 

tempo em que se pratica esta atividade percebe-se que ela vem acompanhada de 

inúmeras brincadeiras para enriquecer nossos conhecimentos de forma prazerosa 

na educação. Na educação infantil o lúdico propicia as crianças uma série de 

desenvolvimentos favoráveis, que vai desencadeando seu aprendizado. 

O professor deve procurar formas para contribuir na formação de cidadãos, 

ao refletir em sua prática pedagógica e ao trabalhar a atividade lúdica de forma que 

o aluno aprenda brincado. De acordo com Freire (1996, p. 59), “Saber que deve 

respeito à autonomia do educando exige de mim uma prática coerente”  

Essas palavras levam-nos a refletir sobre a necessidade de uma prática 

pedagógica que respeite a individualidade do aluno. “Para brincar de modo efetivo, 

as crianças precisam de companheiros de brincadeiras, materiais, áreas, 

oportunidade, espaço, tempo, entre outros” (MOYLES, 2002, p. 106).  

Através das brincadeiras a criança pode expressar seus sentimentos, 

dúvidas e alegria, descobrir as regras do jogo, as emoções, sentimentos e novos 

conhecimentos; e principalmente o contato com outras crianças faz com que a 

própria criança possa viver melhor socialmente, ou seja, a brincadeira possibilita 

situações imaginárias e faz com que acriança siga regras, pois cada faz de conta 

supõem comportamentos próprios da situação, ao brincar com um tijolo de madeira 

fingindo ser um carro, por exemplo, a criança se esquece do objeto e só lembra o 

seu significado. 

 
Na escola, as crianças só integram as atividades escolares no momento da 
execução e dificilmente participam das decisões e das escolhas. Indagando 
as crianças e resgatando suas brincadeiras, possibilita-se a participação 
das crianças, o professor coloca-se em condição de igualdade e abre 
caminho para a partilha, a troca, a cooperação, o diálogo, o aprendizado 
recíproco e a busca de convergências, ou seja, desenvolve os princípios 
dos jogos cooperativos (CORREIA, 2006, p.58). 
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O espaço lúdico colorido atrai a criança para o imaginário, no entanto cabe 

ao professor e aos pais proporcionar jogos e brincadeiras que despertem 

conhecimentos. Desse modo vemos a importância do jogo na vida da criança, sendo 

o mesmo uma atividade construída socialmente e culturalmente. É uma forma de a 

criança estar em contato com a cultura.  

As atividades lúdicas podem ser uma brincadeira, um jogo ou qualquer outra 

atividade que permita tentar uma situação de interação. Porém, mais importante do 

que o tipo de atividade lúdica é a forma como é dirigida e como é vivenciada, e o 

porquê de estar sendo realizada.  

Toda criança que participa de atividades lúdicas, adquire novos 

conhecimentos e desenvolve habilidades de forma natural e agradável, que gera um 

forte interesse em aprender e garante o prazer. Na educação infantil, por meio das 

atividades lúdicas a criança brinca, joga e se diverte. Ela também age, sente, pensa, 

aprende e se desenvolve. As atividades lúdicas podem ser consideradas, tarefas do 

dia a dia na educação infantil. 

O jogo ao ocorrer em situações sem pressão, em atmosfera de familiaridade, 

segurança emocional e ausência de tensão ou perigo proporciona condições para 

aprendizagem das normas sociais em situações de menor risco. A conduta lúdica 

oferece oportunidades para experimentar comportamento que, em situações 

normais, jamais seriam tentados pelo medo do erro ou punição (KISHIMOTO, 2003, 

p. 140). 

O lúdico em suas diversas fases contribuiu sensivelmente com os aspectos 

formativos dos seres humanos, tendo em vista que na Educação Infantil o mesmo 

serve como recreação, favorecendo a aprendizagem da leitura e escrita e, ao 

mesmo tempo, pode ser utilizado como recurso para adequar o ensino às 

necessidades infantis. 

Conforme a vasta oportunidade de recursos que envolvem o lúdico, não se 

pode perder de vista o referencial da cultura, que por sua vez, é muito importante, 

pois retrata a história de um povo e nesse contexto, o jogo tem um elo com 

historicidade dos antepassados da humanidade que deixaram um legado de 

modalidades lúdicas que servem como entretenimento e lazer. 

No cotidiano, percebe-se uma grande dificuldade de falar sobre o lúdico, 

pois por alguns não é considerado coisa séria. Na sala de aula, o lúdico deve ser 
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tratado no sentido de dedicação ou atribuição de significados, pois o trabalho com 

ludicidade requer do professor dedicação e seriedade. Os jogos além de ser um 

elemento sociocultural é uma atividade natural no desenvolvimento dos processos 

psicológicos básicos da criança, por isso o ideal é fazer sem obrigação externa e 

imposta, normas e controle. De acordo com Piaget (2003, p. 51): 

Na idade infantil a criança começa a pensar inteligentemente com certa 

lógica, começa a entender o mundo mais objetivamente e a ter consciência de suas 

ações, discernindo o certo do errado. Nesta fase, os jogos transformam-se em 

construções adaptadas, exigindo sempre o trabalho efetivo e participativo no 

processo de aprendizagem que começa com a sistematização do conhecimento 

existente. 

Nesse aspecto o jogo tem o intento de trabalhar o raciocínio lógico ajudando 

a criança a organizar seus pensamentos e ideias e a fazer suas descobertas. Ao 

usar os jogos a criança adquire regras e limites e desenvolve o cognitivo e o 

emocional. Aprende resolver conflitos e lidar com seus medos e extravasar suas 

agressividades porque interage de forma descontraída, e as aprendizagens surgem 

de maneira natural. “O jogo sempre inclui uma intenção lúdica do jogador” 

(KISHIMOTO, 2010, p. 28). Por isso, os jogos e as brincadeiras devem permear a 

atividade pedagógica, permitindo aos educandos o contato com temas relacionados 

ao mundo em que vive. É através da brincadeira que a criança poderá ampliar a sua 

própria liberdade e sua expressão, bem como sua criatividade ao manipulá-los. São 

na interação com os próprios brinquedos e o meio que as crianças vão construindo 

os seus conhecimentos, ou seja, através das atividades lúdicas dentro das suas 

variedades, elaborando e reelaborando. 

O jogo é uma atividade que contribui para o desenvolvimento da criatividade 

da criança tanto na criação como também na execução. Os jogos são importantes, 

pois envolvem regras como ocupação do espaço e a percepção do lugar. De acordo 

com Piaget (2003), o caráter educativo do brincar é visto como uma atividade 

formativa, que pressupõe o desenvolvimento integral do sujeito quer seja, na sua 

capacidade física, intelectual e moral, como também a constituição da 

individualidade, a formação do caráter e da personalidade de cada um. Enquanto 

que na fase dirigida há a presença das brincadeiras como atividades cujo objetivo 

específico é o de promover a aprendizagem de um determinado conceito, ou seja, 

além de serem marcados pela intencionalidade do educador. 
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Conforme Maluf (2008, p. 21): “Toda criança que brinca tem uma infância 

feliz, além de tornar-se um adulto muito mais equilibrado física e emocionalmente, 

conseguirá superar com mais facilidade os problemas que possam surgir no seu dia 

a dia”. 

A criança privada dos jogos, brinquedos e brincadeiras poderá ficar com 

traumas profundos por não viver esse período em que a brincadeira e os jogos são 

muito importantes. Quando a criança brinca ela está vivenciando momentos alegres, 

prazerosos, além de estar desenvolvendo habilidades. Por isso precisamos enfatizar 

sempre a importância do brincar na vida de nossas crianças para que elas tenham 

oportunidade de ter um desenvolvimento infantil saudável que favoreça a sua 

formação integra. 

O desejo de brincar com o outro, de estar e fazer coisas com o outro é a 

principal razão que leva as crianças a se engajarem em grupos. Para brincar juntas, 

precisam ter um espaço interativo para que haja a partilha de objetos, valores, 

conhecimentos e significados, disputas e conflitos. Nesse contexto, as crianças 

adquirem laços de sociabilidade e constroem sentimentos de amizade e 

solidariedade.  

Debater o conceito de ludicidade presume-se entender a significação de 

jogos, do brincar, da brincadeira e do brinquedo, e como esta esta maneira de 

brincar se diferenciam de uma cultura para outra.  

As atividades lúdicas não podem ser abalizadas em jogos ou brincadeiras, 

pois elas incluem qualquer atividade que seja um momento de integração, inteiração 

e de prazer. Sendo assim, as atividades lúdicas englobam muitos outros conceitos, 

que vão além do lúdico e da ludicidade.  

A ludicidade possibilita ao educando estimular/revelar aspectos interiores, 

espontâneos e naturais, fundamentais para o desenvolvimento de sua 

aprendizagem. Lembramos que o RCNEI sinaliza a importância de se destinar esse 

tempo para atividades lúdicas, pois:  

 
 
As brincadeiras de faz-de-conta, os jogos de construção e aqueles que 
possuem regras, como os jogos de sociedade (também chamados de jogos 
de tabuleiro), jogos tradicionais, didáticos, corporais etc., propiciam a 
ampliação dos conhecimentos infantis por meio da atividade lúdica. É o 
adulto, na figura do professor, portanto, que, na instituição infantil, ajuda a 
estruturar o campo das brincadeiras na vida das crianças. 
Consequentemente é ele que organiza sua base estrutural, por meio da 
oferta de determinados objetos, fantasias, brinquedos ou jogos, da 
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delimitação e arranjo dos espaços e do tempo para brincar. Por meio das 
brincadeiras os professores podem observar e constituir uma visão dos 
processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma em 
particular, registrando suas capacidades de uso das linguagens, assim 
como de suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e emocionais 
que dispõem (BRASIL, 1998, p. 28).  
 
 

Ressalta-se que, de acordo com o RCNEI (BRASIL, 1998), é o professor 

quem deve administrar o tempo das atividades, não podendo as crianças ficar sem 

um direcionamento, pois se não houver um direcionamento das atividades, estas 

podem não contribuir para o desenvolvimento dos participantes.  

O educador tem ampla responsabilidade em estar bem informado sobre a 

pedagogia do brincar em sala de aula, desde que sejam oferecidas atividades 

lúdicas de alta qualidade, pois ele é o responsável pelo avanço do processo de 

ensino aprendizagem. Cabe a ele desenvolver novas práticas educativas que 

permitam as crianças um maior aprendizado. “A participação em jogos representa 

uma conquista cognitiva, emocional, moral e social para a criança e um estímulo 

para o desenvolvimento do seu raciocínio lógico” (BRASIL, 1998, p. 49).  

Observa-se que quando as crianças participam de jogos e brincadeiras, elas 

aprendem a conhecer e a dominar a realidade, cooperam entre si e amadurecem em 

um ambiente de aceitação. O jogo permite o erro e a exploração de novas maneiras 

de resolver problemas em um clima de cooperação e as aprendizagens surgem de 

maneira natural. O brincar, o jogo - o mais puro e espiritual produto dessa fase de 

crescimento humano -, constitui o mais alto grau de desenvolvimento do menino 

durante esse período, porque é a manifestação espontânea do interno, 

imediatamente provocada por uma necessidade do interior mesmo. É, ao mesmo 

tempo, modelo e reprodução da vida total, da íntima e misteriosa vida da natureza 

no homem e em todas as coisas. Por isso, engendra alegria, liberdade, satisfação e 

paz, harmonia com o mundo. Do jogo, emanam as fontes de tudo que é bom.  

Segundo Fortuna (2003), é importante que o educador insira o brincar em 

um projeto educativo, com objetivos e metodologia definidos, o que supõe ter 

consciência da importância de sua ação em relação ao desenvolvimento e à 

aprendizagem das crianças.  

Ressalta-se que a aprendizagem é o mais frequente motivo pelo qual o jogo 

é considerado importante para a educação, em que o brincar se torna realmente 

significante com a ajuda dos seus educadores. Embora muitas vezes observa-se 
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que alguns professores usam os jogos em sala de aula, apenas como Passa tempo 

deixando as crianças brincando sem nenhuma orientação, tornando a aula sem 

nenhum objetivo para o ensino aprendizagem e muitas vezes a criança perde o 

estímulo com o jogo e principalmente o aprendizado. “As crianças precisam não 

apenas de tempo e espaço para brincar e praticar habilidades, elas precisam 

também de pais que as ajudem a aprender essas habilidades” (MOYLES, 2006, p. 

46). 

Por meio da brincadeira que as crianças passam a compreender e a utilizar 

convenções e regras que serão empregadas no processo de ensino e aprendizagem 

e tal compreensão favorece a integração delas num mundo social bastante 

complexo, proporcionando ainda as primeiras aproximações com futuras 

teorizações. 

Considerar a questão dos jogos, brinquedos e brincadeiras enfatizando o 

seu valor educativo significa construir a valorização do lúdico no espaço escolar 

como uma forma de acolhimento a criança que está a princípio descobrindo o 

mundo do conhecimento e ao ingressar nesse tal mundo das letras, ela é 

recepcionada pelos brinquedos e brincadeiras e a mesma por sua vez, se familiariza 

rapidamente em um novo ambiente. Há professores afirmam que as crianças 

aprendem melhor brincando do que através de atividades escritas, para alguns pais 

a escola deve propor atividades lúdicas aos seus filhos, porém alguns pais com 

posturas arcaicas creem que a criança dever ir à escola estudar, brincadeira é para 

casa. Isso se deve a concepções errôneas acerca do tema ludicidade e 

aprendizagem escolar. Com isso, as palavras de Andrade (1997, s.p.) se fazem 

muito pertinentes para quebrar barreiras em relação a estes estereótipos quando ao 

brincar: “Brincar não é perder tempo, é ganhá-lo. É triste ter meninos sem escola, 

mas mais triste é vê-los enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem 

valor para a formação humana”. 

O lúdico desempenha um importante papel no desenvolvimento infantil, pois 

através desta prática o sujeito busca conhecimentos do corpo, do ambiente, dos 

colegas e tem a percepção de si mesmo como parte integrante na constituição de 

sua aprendizagem, que resulta numa nova dinâmica de ação, possibilitando uma 

construção significativa. 

As atividades lúdicas garantem uma aprendizagem significativa para a 

criança com dificuldades de aprendizagem, bem como o prazer, a socialização, o 
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respeito, a individualidade. Pois, a criança estará aprendendo no seu ritmo, criando 

hipótese, chegando à conclusão e elaborando suas regras. 

Podemos dizer, ainda, sobre a relevância da ludicidade na formação do 

profissional, visto que esse conhecimento irá transitar por todos os enfoques que 

fazem parte do universo infantil, permitindo aos educadores em formação, condições 

lúdicas de aprendizagem, demonstrações de possibilidades dentro da ludicidade 

para o processo de ensino e aprendizagem, ou até mesmo demonstrações da 

prática do lúdico embasadas nas teorias, muitas vezes exaltadas em salas de aulas.  

Cabe, portanto, aos cursos de formação do profissional da educação se 

engajar também nestas novas práticas educacionais, já que, estamos falando da 

formação do profissional que irá trabalhar com crianças e destas é possível 

considerar que os jogos, brinquedos, brincadeiras, fantasias enfim o lúdico faz parte 

da constituição de todo indivíduo, independentemente de condições sociais, o lúdico 

faz parte da vida de qualquer criança.  

As atividades lúdicas auxiliam na descoberta da criatividade, de modo que a 

criança se expresse, analise, critique e transforme a realidade a sua volta.  

O lúdico permite novas maneiras de a criança se desenvolver, associado a 

fatores como: capacitação dos profissionais envolvidos, infraestrutura, pode-se obter 

uma educação de qualidade, capaz de ir ao encontro dos interesses essências à 

criança, pois as atividades lúdicas não são somatórias, mas sim fazem parte do 

processo de aprendizagem e desenvolvimento.  

Frente às considerações tecidas ao longo deste estudo em relação à 

influência do lúdico no processo de desenvolvimento humano, principalmente na 

infância, torna-se pertinente lembrar que, no caso da Educação Infantil, cabe ao 

professor, como mediador de aprendizagens, oportunizar situações em que o brincar 

seja privilegiado e valorizado como estratégia de aprendizagem.  

Sendo assim, um dos documentos norteadores das práticas desenvolvidas 

nesta modalidade de ensino, o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (1998), revela claramente este papel por meio de considerações como: 

É o adulto, na figura do professor, portanto, que, na instituição infantil, ajuda 

a estruturar o campo das brincadeiras na vida das crianças. Consequentemente é 

ele que organiza sua base estrutural, por meio da oferta de determinados objetos, 

fantasias, brinquedos ou jogos, da delimitação e arranjo dos espaços e do tempo 

para brincar. Por meio das brincadeiras os professores podem observar e constituir 
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uma visão dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada 

uma em particular, registrando suas capacidades de uso das linguagens, assim 

como de suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e emocionais que 

dispõem (BRASIL, 1998, p.28). 

Desta forma, percebe-se que as intervenções e observações feitas pelo 

adulto, neste caso o professor, funcionam como suporte para que as habilidades e 

capacidades já adquiridas e articuladas no momento da brincadeira sejam 

potencializadas e aperfeiçoadas dentro dos objetivos propostos. Logo, torna-se 

possível inferir que o brincar dentro das práticas vivenciadas na educação infantil, 

muito mais do que um simples “passatempo”, quando intencionada e planejada pelo 

professor, pode revelar-se fundamental para compreender e auxiliar o 

desenvolvimento global de crianças atendidas na faixa etária de 0 a 5 anos. Sobre 

isso, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) ainda destaca 

que: 

 
A intervenção do professor é necessária para que, na instituição de 
educação infantil, as crianças possam, em situações de interação social ou 
sozinhas, ampliar suas capacidades de apropriação dos conceitos, dos 
códigos sociais e das diferentes linguagens, por meio da expressão e 
comunicação de sentimentos e ideias, da experimentação, da reflexão, da 
elaboração de perguntas e respostas, da construção de objetos e 
brinquedos etc. Para isso, o professor deve conhecer e considerar as 
singularidades das crianças de diferentes idades, assim como a diversidade 
de hábitos, costumes, valores, crenças, etnias etc. das crianças com as 
quais trabalha respeitando suas diferenças e ampliando suas pautas de 
socialização. Nessa perspectiva, o professor é mediador entre as crianças e 
os objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e 
situações de aprendizagens que articulem os recursos e capacidades 
afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus 
conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos 
de conhecimento humano. Na instituição de educação infantil o professor 
constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente, por excelência, cuja 
função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não 
discriminatório de experiências educativas e sociais variadas (BRASIL, 
1998, p.30). 

 
Por isso, é de suma importância que o adulto, e no caso, o professor, 

compreenda e reflita a respeito de como o lúdico pode influenciar o desenvolvimento 

infantil e, oportunizem a seus alunos o máximo de situações em que o brincar no 

sentido de aprendizagem seja uma ferramenta utilizada de maneira satisfatória. 

1.2. JOGOS E BRINCADEIRAS NO COTIDIANO ESCOLAR 
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A escola deve incluir o brincar em todas as suas formas, transformando cada 

etapa em uma ação de aprendizagem, dando destaque a valorização da ludicidade 

natural da criança e a democratização das atividades lúdicas, as brincadeiras devem 

ser encaradas como um meio de ensino, uma metodologia, um direito e um dever da 

criança. 

Segundo Haetinger (2004, p. 6), "[...] as atividades lúdicas são aquelas que 

promovem a imaginação e principalmente as transformações do sujeito em relação 

ao seu objeto de aprendizagem. Provocando a interação do aluno com o objeto do 

ensino [...]" e ainda segundo Campos (1986, p. 78) "[...] a ludicidade poderia ser a 

ponte facilitadora da aprendizagem se o professor pudesse pensar e questionar-se 

sobre a sua forma de ensinar, relacionando a utilização do lúdico como fator 

motivante de qualquer tipo de aula". 

O jogar e o brincar possuem um encantamento e despertam o interesse da 

criança gerando maior participação e interação entre os alunos e o conhecimento, o 

lúdico vem com a intenção de promover um desenvolvimento integral da criança. 

Nesta perspectiva: 

O brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual 
e social, pois, através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, 
relaciona ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral e 
corporal, reforça as habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se a 
sociedade e constrói o seu próprio conhecimento (SANTOS, 1997, p. 20) 

 

Os jogos aplicados de maneira coerente proporcionaram inúmeras 

oportunidades de aprendizagem e exploração e o educador deverá saber propiciar o 

momento certo da intervenção do mesmo estimulando a compreensão da criança 

para que ela possa expressar suas ideias espontaneamente. É necessário estar 

atento a faixa etária e às necessidades de seus alunos para selecionar e deixar à 

disposição os materiais adequados que devem ser proporcionais, tanto na 

quantidade quanto pela diversidade, pela curiosidade que desperta e pelo material 

de que são fabricados, lembrando sempre da importância de respeitar e favorecer a 

criatividade das crianças de forma a conscientizar sobre a importância do 

reaproveitamento. Os materiais recicláveis são um exemplo de materiais que 

preenche este requisito. O educador deve utilizar os jogos e as brincadeiras de 

forma que possibilite a criança descobrir, vivenciar, modificar e recriar regras, 

buscando sempre introduzir a realidade de seu cotidiano. 
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A escola é o local de preservação e aprendizagem da cultura lúdica e os 

educadores devem levar em consideração os saberes a respeito do brincar e sua 

predisposição em criar, lembrando que se estimuladas com novos saberes à criança 

só evoluirá. A criança observa, questiona e procura explicar fenômenos do mundo 

social e natural, formulando explicações sobre o mundo que a cerca e assim constrói 

seus conhecimentos. 

O ambiente escolar, sendo o primeiro espaço formal que a criança tem para 

adquirir novos conhecimentos, é onde se dá o desenvolvimento de cidadãos. O 

contato entre a criança e a escola deve acontecer de maneira contínua com o que a 

criança descobre por si mesma e o que se pretende ensinar. O educador deverá 

proporcionar momentos de descontração e participação dos alunos para que estes 

possam expandir o conhecimento e trocar informações de modo que sejam 

assimiladas e transformadas em aprendizagem. “Portanto, o equilíbrio necessário à 

existência do jogo educativo deve combinar a ação pedagógica intencional com a 

ação voluntária das crianças” (KISHIMOTO, 1994, p. 19). 

A brincadeira estimula uma situação importante de aprendizagem a ser 

valorizada e incentivada, com a brincadeira as crianças têm a oportunidade de 

descobrir de maneira prazerosa, utilizando os elementos da realidade que vivenciam 

em seu dia a dia, podendo expressar sua forma particular de compreendê-la. A 

escola deveria explorar mais esse contexto do brincar buscando formas de traduzi-

los em conhecimento, disponibilizando materiais, espaços e recursos que a tornem 

mais enriquecedoras, afim de tudo servir como elemento da atividade lúdica onde a 

criança cria e recria suas emoções, sentimentos e conhecimentos, proporcionando 

um ambiente compatível com os propósitos e necessidades da criança. 

 
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 
aprendizagens orientadas de formai 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. Neste processo, a educação poderá auxiliar o 
desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das 
potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na 
perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis 
(BRASIL, 1998, p. 23). 

 

Para que a utilização da atividade lúdica no cotidiano da escola seja uma 

ação bem-sucedida, é necessário que os profissionais tenham seus objetivos de 

trabalho bem definidos, conheçam o nível de aprendizagem de sua turma e o 
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processo de desenvolvimento em que os seus alunos se encontram. A formação 

desses profissionais é um fator primordial para que as atividades realizadas tenham 

o retorno esperado, transformando o brincar em metodologia essencial para que 

seus alunos tenham uma aprendizagem satisfatória. 
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CAPÍTULO II - O LÚDICO NO COTIDIANO ESCOLAR  

    A escola deve incluir o brincar em todas as suas formas, transformando 

cada etapa em uma ação de aprendizagem, dando destaque a valorização da 

ludicidade natural da criança e a democratização das atividades lúdicas, as 

brincadeiras devem ser encaradas como um meio de ensino, uma metodologia, um 

direito e um dever da criança.  

Segundo Haetinger (2004, p. 6), "[...] as atividades lúdicas são aquelas que 

promovem a imaginação e principalmente as transformações do sujeito em relação 

ao seu objeto de aprendizagem. Provocando a interação do aluno com o objeto do 

ensino [...]" e ainda segundo Campos (1986, p. 78) "[...] a ludicidade poderia ser a 

ponte facilitadora da aprendizagem se o professor pudesse pensar e questionar-se 

sobre a sua forma de ensinar, relacionando a utilização do lúdico como fator 

motivante de qualquer tipo de aula".  

O jogar e o brincar possuem um encantamento e despertam o interesse da 

criança gerando maior participação e interação entre os alunos e o conhecimento, o 

lúdico vem com a intenção de promover um desenvolvimento integral da criança.  

Nesta perspectiva:  

  

O brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual 
e social, pois, através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, 
relaciona idéias, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral 
e corporal, reforça as habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se 
a sociedade e constrói o seu próprio conhecimento (SANTOS, 1997, p. 20)  

  

Complementando esta fala: Maranhão apud Haetinger (2004, p. 9) diz que:  

  

[...] o jogo do ponto de vista educacional deve responder aos interesses da 
criança, e proporcionar a oportunidade da criança transformar o jogo, 
permitindo, assim, a participação e ainda possibilitar avaliação do conteúdo 
e atuação das crianças durante a atividade.  

     

    Os jogos aplicados de maneira coerente proporcionaram inúmeras 

oportunidades de aprendizagem e exploração e o educador deverá saber propiciar o 

momento certo da intervenção do mesmo estimulando a compreensão da criança 

para que ela possa expressar suas ideias espontaneamente. É necessário estar 

atento à faixa etária e às necessidades de seus alunos para selecionar e deixar à 

disposição os materiais adequados que devem ser proporcionais, tanto na 
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quantidade quanto pela diversidade, pela curiosidade que desperta e pelo material 

de que são fabricados, lembrando sempre da importância de respeitar e favorecer a 

criatividade das crianças de forma a conscientizar sobre a importância do 

reaproveitamento. Os materiais recicláveis são um exemplo de materiais que 

preenche este requisito. O educador deve utilizar os jogos e as brincadeiras de 

forma que possibilite a criança descobrir vivenciar, modificar e recriar regras, 

buscando sempre introduzir a realidade de seu cotidiano.   

A escola é o local de preservação e aprendizagem da cultura lúdica e os 

educadores devem levar em consideração os saberes a respeito do brincar e sua 

predisposição em criar, lembrando que se estimuladas com novos saberes à criança 

só evoluirá. A criança observa, questiona e procura explicar fenômenos do mundo 

social e natural, formulando explicações sobre o mundo que a cerca e assim 

constrói seus conhecimentos.   

O ambiente escolar, sendo o primeiro espaço formal que a criança tem para 

adquirir novos conhecimentos, é onde se dá o desenvolvimento de cidadãos. O 

contato entre a criança e a escola deve acontecer de maneira contínua com o que a 

criança descobre por si mesma e o que se pretende ensinar. O educador deverá 

proporcionar momentos de descontração e participação dos alunos para que estes 

possam expandir o conhecimento e trocar informações de modo que sejam 

assimiladas e transformadas em aprendizagem. “Portanto, o equilíbrio necessário à 

existência do jogo educativo deve combinar a ação pedagógica intencional com a 

ação voluntária das crianças” (KISHIMOTO, 1994, p. 19).  

A brincadeira estimula uma situação importante de aprendizagem a ser 

valorizada e incentivada, com a brincadeira as crianças têm a oportunidade de 

descobrir de maneira prazerosa, utilizando os elementos da realidade que vivenciam 

em seu dia a dia, podendo expressar sua forma particular de compreendê-la. A 

escola deveria explorar mais esse contexto do brincar buscando formas de traduzi-

los em conhecimento, disponibilizando materiais, espaços e recursos que a tornem 

mais enriquecedoras afins de tudo servir como elemento da atividade lúdica onde a 

criança cria e recria suas emoções, sentimentos e conhecimentos, proporcionando 

um ambiente compatível com os propósitos e necessidades da criança.    

  

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 
aprendizagens orientadas de formai integrada e que possam contribuir para 
o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser 
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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. Neste processo, a educação poderá auxiliar o 
desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das 
potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na 
perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis 
(BRASIL, 1998, p. 23).  

  

Para que a utilização da atividade lúdica no cotidiano da escola seja uma 

ação bem-sucedida, é necessário que os profissionais tenham seus objetivos de 

trabalho bem definidos, conheçam o nível de aprendizagem de sua turma e o 

processo de desenvolvimento em que os seus alunos se encontram. A formação 

desses profissionais é um fator primordial para que as atividades realizadas tenham 

o retorno esperado, transformando o brincar em metodologia essencial para que 

seus alunos tenham uma aprendizagem satisfatória.   

2.1. O LÚDICO E AS CRIANÇAS  

 Os jogos e as brincadeiras fazem parte da história da humanidade e muito 

tem ajudado no desenvolvimento da criança. Os jogos perderam o valor e significado 

quando os cristãos ficaram no poder, pois os consideravam profano e imoral e sem 

qualquer significado. Só a partir do século XVI os jesuítas voltaram a aplicar ensinar 

os jogos nos colégios jesuítas, de acordo com Almeida (2003).  

Segundo Almeida (2003, p.19) Platão afirmava “que os primeiros anos da 

criança deveriam ser ocupados com jogos educativos praticados em comum por 

ambos os sexos...” e ainda atribuía ao esporte valor educativo e moral, o que 

contribuía para a formação do caráter e personalidade da criança. Platão introduziu 

uma prática matemática lúdica, e afirmava que deveriam introduzir, desde o início 

da vida escolar, atrativos em forma de jogo para aplicação do conteúdo, para que 

se tornasse prazeroso o aprender.  

As brincadeiras educativas mostram a importância do lúdico para o 

desenvolvimento infantil e para a aquisição de conhecimentos dos educandos, pois 

criam novos desafios do cotidiano e da aprendizagem, levando a assimilação da 

criança à realidade ou, ainda, como forma de obter o conhecimento a sua maneira, 

podendo se criar significados e sentidos novos a arte de aprender. O jogo na forma 

lúdica deverá dar espaço para a criança sintetizar e problematizar a informação a 

sua maneira, tendo a liberdade para conduzi-lo de forma prazerosa, alegre e 
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espontânea. O educador somente deve intervir para estimular a concepção da 

criança e a interação dos que apresentarem dificuldades de concentração ou 

participação para que o jogo absorva a atenção por completo e contribua para 

melhorar o desenvolvimento integral da criança.  

De acordo com Almeida (2003, p. 32), Makarenko define que “ [...] o jogo é 

tão importante na vida da criança como é o trabalho para o adulto [...]”, pois a 

educação com jogos lúdicos:  

  

[...] além de explicar as relações múltiplas do    ser humano em seu 
contexto histórico, social, cultural e psicológico, enfatizam a libertação 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, 
satisfação individual e modificador da sociedade (ALMEIDA, 2003, p. 31).  

  

A brincadeira é de suma importância, pois através dela a criança cria seu 

mundo de símbolos, desperta a sua criatividade criando cenas do seu cotidiano e o 

que presencia. Possibilitando uma aprendizagem prazerosa, faz com que a criança 

crie cenários imaginários exercitando e explorando a sua criatividade utilizando o 

próprio conhecimento. De acordo com Almeida (2003, p. 42) a fase da criança em 

relação ao brinquedo é dividida entre:  

a) Sensório motor (1 a 2 anos): A criança descobre e utiliza seu próprio 

corpo como meio de brincadeira, interage com outros objetos que estão ao seu 

alcance e ao seu redor e após adquirir a linguagem começa a imitar reproduz sons 

do ambiente e a copiar o que vê e ouve.  

b) Simbólica (2 a 4 anos): Fase em que a criança gosta de estar com as 

pessoas mais velhas e são egocêntricas, achando que o mundo gira em torno 

delas, não gostam de dividir e nem de compartilhar o que lhe pertence, as 

brincadeiras com regras não funcionam muito e as mais simples servem de estimulo 

para desenvolver o intelectual e quanto mais informações receber mais guardará 

em seu cérebro.  

c) Intuitiva (4 a 6/7 anos): Aqui é definido o seu desenvolvimento físico, 

intelectual, afetivo e social. Com jogos simples a criança passa a perceber as 

noções de conservação, de quantidade e outros conceitos que farão e serão 

utilizados durante toda a sua vida, principalmente adulta, assim, o brincar assume 

uma preparação para a vida adulta.  
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A ludicidade é uma forma de linguagem que permite a criança se comunicar 

com os outros, possibilitado não só a liberdade de expressão, mas a autonomia 

criativa, ampliando o seu conhecimento sobre o mundo e proporcionando seu 

desenvolvimento emocional e social.  

2.2. O LÚDICO NA PERSPECTIVA DOS TEÓRICOS  

A metodologia lúdica na prática pedagógica, em especial, junto à criança em 

fase de alfabetização é de grande importância, pois ao fazer uso das brincadeiras e 

jogos infantis, novos desafios serão lançados, proporcionando o desenvolvimento 

integral da criança. A ludicidade se mostra uma metodologia que contribui no 

processo de aprendizagem.  

A busca de novos desafios para a educação tem privilegiado a autonomia, o 

conhecimento, a socialização e, ao permitir a manifestação do imaginário infantil por 

meio de jogos e brincadeiras, subsidia o desenvolvimento integral da criança. Na 

análise da importância do lúdico no processo de alfabetização, considera as 

perspectivas de teóricos que realizaram várias pesquisas sobre o tema. Ao longo da 

história o brincar vem sendo instrumento de pesquisas, muitos estudiosos buscam 

interpretar a importância que as brincadeiras exercem sobre a forma que devemos 

utilizar essa metodologia.  

Entre os pesquisadores que desenvolveram teorias sobre o tema podemos 

destacar Lev S. Vygotsky e Jean Piaget. Em sua teoria Vygotsky investigou a 

origem e o desenvolvimento dos processos psicológicos ao longo da história da 

espécie humana, levando sempre em conta a individualidade de cada sujeito, o qual 

está inserido no meio cultural que o define. Para ele, o homem constitui-se enquanto 

ser social e necessita do outro para desenvolver-se. 

Vygotsky, ao longo de sua obra, discute aspectos da infância como a 

brincadeira faz parte do cotidiano da criança, destacando-se suas contribuições 

acerca do papel que o lúdico desempenha. Na teoria de Piaget sobre o 

desenvolvimento e aprendizagem destaca a importância do caráter construtivo do 

jogo no desenvolvimento cognitivo da criança.  
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2.2.1. A perspectiva de Vygotsky 

Segundo Vygotsky (1998), para entendermos o desenvolvimento da criança, 

é necessário levar em conta as necessidades dela e os incentivos que são eficazes 

para colocá-las em ação. O seu avanço está ligado a uma mudança nas motivações 

e incentivos, por exemplo: aquilo que é de interesse para um bebê não é para uma 

criança um pouco maior. A criança satisfaz certas necessidades no brinquedo, mas 

essas necessidades vão evoluindo no decorrer do desenvolvimento. Assim, como 

as necessidades das crianças vão mudando, é fundamental conhecê-las para 

compreender a singularidade do brinquedo como uma forma de atividade. Dessa 

forma a imaginação da criança poderá ser uma forte aliada nesse processo de 

descobertas.  

Para Vygotsky (1998), a imaginação surge originalmente da ação. Assim, 

podemos inverter a velha frase que afirma que o brincar da criança é a imaginação 

em ação. A situação imaginária de qualquer brincar está relacionada a normas de 

comportamento. Dessa forma, é possível concluir que não existe brinquedo ou jogo 

sem regras, mesmo que não sejam as regras estabelecidas, brincar está envolvido 

em regras da sociedade. Por exemplo: a criança imagina-se como mãe de uma 

boneca; nesse brincar ela irá obedecer às regras do comportamento maternal. O 

papel que a criança representa e a relação dela com o objeto sempre derivarão das 

regras. Vygotsky (1998) fala ainda que a criança experimenta a subordinação às 

regras ao renunciar a algo que deseja, e é essa renúncia de agir sob impulsos 

imediatos que mediará o alcance do prazer na brincadeira.   

  

A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança; 
pelo contrário, é a primeira manifestação da emancipação da criança em 
relação às restrições situacionais. O primeiro paradoxo contido no 
brinquedo é que a criança opera com um significado alienado numa 
situação real. O segundo é que, no brinquedo, a criança segue o caminho 
do menor esforço – ela faz o que mais gosta de fazer, porque o brinquedo 
está unido ao prazer – e ao mesmo tempo, aprende a seguir os caminhos 
mais difíceis, subordinando-se a regras e, por conseguinte renunciando ao 
que ela quer, uma vez que a sujeição a regras e a renúncia a ação 
impulsiva constitui o caminho para o prazer do brinquedo (VYGOTSKY, 
1998, p. 130).  

        

    O brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança. Ela 

se torna maior do que realmente é na realidade. Vygotsky (1998, p. 137) afirma: “A 

essência do brinquedo é a criação de uma nova relação entre o campo do 
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significado e o campo da percepção visual, ou seja, entre situações no pensamento 

e situações reais”. Essas relações irão permear toda a atividade lúdica da criança. 

Será também importante indicador do desenvolvimento da mesma, influenciando 

sua forma de encarar o mundo e suas ações futuras.  

Segundo Vygotsky (1989), brincar propicia desenvolvimento de aspectos 

específicos de personalidade, a saber:  

 Afetividade: tanto bonecas, ursinhos, etc.; equacionam problemas afetivos 

da criança.  

• Motricidade: a motricidade fina e ampla se desenvolve através de 

brinquedos como brincadeiras, bolas chocalhos, jogos de encaixe e de empilhar.  

• Inteligência: o raciocínio lógico abstrato evolui através de jogos do tipo 

quebra-cabeça, construção, estratégia, etc.  

• Sociabilidade: a criança aprende a situar-se entre as outras, a se 

comunicar e interagir através de todo tipo de brinquedo.  

• Criatividade: desenvolvem-se através de brinquedos como oficina, 

marionetes, jogos de montar, disfarces, instrumentos musicais, etc.  

Os jogos e brincadeiras despertam nas crianças muitas sensações, 

principalmente quando os resultados são de vitorias ou derrotas, o que pode se 

transformar em conflitos. As crianças não brincam apenas por brincar, todas suas 

ações estão relacionadas a alguma coisa, e nesta fase os jogos tem suma 

importância porque com as regras estabelecidas neles o aluno começa a aprender e 

respeitar ao outro, desenvolvendo seu lado intelectual, criando oportunidades para a 

criança vivenciar e entender conflitos do dia a dia.   

2.2.2. A perspectiva de Piaget  

Segundo Piaget (1978), “as atividades lúdicas atingem um caráter educativo, 

tanto na formação psicomotora, como também na formação da personalidade das 

crianças. Assim, valores morais como honestidade, fidelidade, perseverança, 

hombridade, respeito ao social e aos outros são adquiridos”.  

A brincadeira é uma atividade que proporciona o desenvolvimento da 

criança a mesma pode passar por experiências boas e ruins, isto estará ligada a 

formação de seu caráter e personalidade, por isso é importante que o educador 
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esteja sempre preparado para as diversidades de situações que ocorrerão na 

aplicação de suas atividades lúdicas.  

Segundo Piaget (1971), "existem três formas básicas de atividade lúdica 

que caracterizam a evolução do jogo na criança, de acordo com a fase do 

desenvolvimento em que aparecem".   

• Jogos de Exercício Sensório motor - Caracterizam a etapa que vai do 

nascimento até o aparecimento da linguagem. Os exercícios sensórios motores 

constituem a forma inicial do jogo na criança (esses exercícios motores consistem 

na repetição de gestos e movimentos tais como: o bebê estica e encolhe os braços 

e pernas, agita mãos e dedos, toca objetos, produz ruídos e sons, etc.).   

Salientamos que estes exercícios não são específicos dos dois primeiros 

anos de vida ou da fase de condutas pré-verbais, eles reaparecem em toda a 

infância e mesmo na fase adulta, "sempre que um novo poder ou uma nova 

capacidade são adquiridos" (PIAGET, 1971, p. 149).  

 Jogo Simbólico - Período compreendido entre os 2 a 6 anos, a tendência 

lúdica se manifesta, predominantemente, sob a forma do jogo simbólico, isto é, jogo 

de ficção, imaginação e imitação. Nesta categoria está incluída a metamorfose de 

objetos, por exemplo: um cabo de vassoura se transforma em um cavalo, uma caixa 

de fósforos em um carrinho, um caixote passa a ser um caminhão ou trenzinho, 

também ocorro o desempenho de papéis: brincar de mamãe e filho, professor e 

aluno, médico e paciente, etc.  

Nesse sentido, para Piaget (1969), o jogo simbólico é, simultaneamente, um 

modo de assimilação do real e um meio de auto expressão, pois à medida que a 

criança brinca de casinha, representando papéis de mamãe, papai e filho, ou brinca 

de escola, reproduzindo os papéis do professor e aluno, "ela está, ao mesmo 

tempo, criando novas cenas e também imitando situações reais por ela vivenciadas" 

(p.29).  

Segundo Piaget (1978), “as atividades lúdicas atingem um caráter 

educativo, tanto na formação psicomotora, como também na formação da 

personalidade das crianças. Assim, valores morais como honestidade, fidelidade, 

perseverança, hombridade, respeito ao social e aos outros são adquiridos”.  

A função desse tipo de atividade lúdica, segundo Piaget (1969, p. 29) 

consiste em satisfazer o eu por meio de uma transformação do real em função dos 

desejos: “a criança que brinca de” boneca refaz sua própria vida, corrigindo a sua 
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maneira, e revive todos os prazeres e conflitos, resolvendo-os, ou seja, completando 

a realidade através da ficção o jogo simbólico, tem como função assimilar a 

realidade, seja através da resolução de conflitos, da compensação de necessidades 

não satisfeitas, ou da simples inversão de papéis.  

 Jogos de Regras - A terceira forma de atividade lúdica a surgir é o jogo de 

regras, que inicia por volta dos 5 anos, mas se desenvolve principalmente na fase 

que vai dos 7 aos 12 anos, predominando durante toda a vida do indivíduo.  

Em seus estudos sobre crianças, Jean Piaget descobriu que elas não 

raciocinam como os adultos. Esta descoberta levou-o a recomendar aos adultos que 

adotassem uma abordagem educacional diferente ao lidar com crianças. Ele 

modificou a teoria pedagógica tradicional que, até então, afirmava que a mente de 

uma criança é vazia, esperando ser preenchida por conhecimento.   

Na percepção de Piaget, as crianças são as próprias construtoras ativas do 

conhecimento, constantemente criando e testando suas teorias sobre o mundo. 

Grande parte desse conhecimento é adquirida através das zonas do 

desenvolvimento onde os jogos e brincadeiras infantis têm sua principal influência, 

onde as noções de regras são criadas, acontece a socialização, o simbólico é 

exercitado, além do físico e o imaginário. Fazendo uma comparação relativa com os 

pensamentos e a linha de trabalho de Vygotsky.  

Piaget forneceu uma visão sobre as crianças que serve como base de 

muitas linhas educacionais atuais. Não há dúvidas que, suas contribuições para as 

áreas da Pedagogia e Psicologia são de grande relevância.  

2.3. A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DO LÚDICO PARA O PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL  

 Na sociedade em que vivemos, sempre teremos uma relação próxima com 

crianças pequenas. Essa relação ocorre por motivos diversos e nos possibilita 

diferentes níveis de conhecimento do mundo infantil. No decorrer do período que vai 

desde o nascimento até os seis anos, ocorrem mudanças extraordinárias, bastante 

visíveis, que nos permitem considerar que as crianças cada vez mais formam parte 

de nossa cultura e de nossa comunidade e que, a cada dia, vão assimilando o que 

pessoas adultas as repassam.  
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As experiências vivenciadas de 0 a 6 anos de idade são fundamentais na 

formação do ser humano. É um fato que o que se aprende nessa fase é primordial 

para o resto da vida. Mas a realidade é que o atendimento educacional a essa faixa 

sempre primou pela improvisação. Nessa fase ocorre um processo de complexidade 

do ser humano que não se repetirá durante seu desenvolvimento. As crianças, 

quando nascem, necessitam de cuidados mínimos e de atenção não muito 

complexa, porém, é nesse período que elas precisam de todo apoio para se 

desenvolver.  

À medida que vão crescendo, aumenta a complexidade de suas demandas 

e também aumenta sua capacidade de resposta, se torna mais complexa a 

realidade em que estão inseridas a ter necessidade de valer-se por si mesmas, de 

garantir-se sem a presença constante das pessoas mais próximas.  

O desenvolvimento da criança é, portanto, o resultado de uma interação 

entre o programa de amadurecimento e a estimulação social e pessoal que a 

criança recebe das pessoas que a cuidam. Logo, entende-se que os aspectos 

psicológicos de desenvolvimento não estão predeterminados, mas que são 

adquiridos mediante a interação com o meio social que a mesma está inserida.  

Para compreender o que as crianças podem adquirir no decorrer dos anos 

da educação infantil, convém definir como consideramos o processo de 

conhecimento e, também, as relações que se pode descascar entre a aprendizagem 

e o desenvolvimento. Nessa faixa etária meninos e meninas estão descobrindo o 

mundo ao seu redor e tudo que acontece em seu cotidiano será assimilado, 

desenvolvendo assim seu perfil como ser humano.  

A perspectiva que Vygotsky (1989) abordou em relação à aprendizagem 

escolar é fundamental para que se possa raciocinar e entender qual é a natureza da 

aprendizagem e do ensino escolar e sobre que relações seria conveniente 

estabelecer o desenvolvimento da criança. Segundo o psicólogo russo, para que 

possa haver desenvolvimento é necessário que se produza uma série de 

aprendizagens, as quais, de certo modo, são condições prévias. A partir disso, 

entende-se que a maturação por si só não seria capaz de produzir as funções 

psicológicas próprias dos seres humanos: é a aprendizagem na interação com 

outras pessoas que nos dá a possibilidade de avançar em nosso desenvolvimento 

psicológico.   
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Esses processos de interação com outras pessoas permitem o 

estabelecimento das funções psicológicas superiores. Assim, as crianças, começam 

a utilizar a linguagem como um veículo de comunicação, controle e regulação das 

ações das outras pessoas, e somente depois de tê-la utilizado interagindo com as 

outras pessoas é que a linguagem converte-se em um instrumento idôneo para 

planejar a ação, ou melhor, a linguagem transforma-se em pensamento.  

É fundamental que as crianças tenham as pessoas qualificadas que são: as 

mães os pais, os professores de educação infantil, ou outras figuras de referência 

de cuidado. A criança pequena, quando atua juntamente com um adulto, pode 

chegar a fazer algumas coisas que não consegue fazer em um momento em que 

esteja sozinha.  

As crianças serão capazes de realizar algumas atividades sozinhas, mais 

adiante, sem a necessidade da ajuda de outra pessoa capacitada ou de um adulto 

para indicar os passos a serem seguidos. Nesses processos, as crianças pequenas 

interiorizam os objetivos, os procedimentos e vão compartilhando com o outro, o 

que as tornam capazes de fazê-lo automaticamente.  

Podemos dizer que tudo o que a criança pequena sabe fazer com a ajuda, a 

orientação e a colaboração de pessoas mais capazes é o que Vygotsky denomina 

nível de desenvolvimento potencial. Aquilo que a criança pequena já é capaz de 

fazer sozinha no mesmo momento pode ser considerado o nível de 

desenvolvimento efetivo. Aquilo que a criança pequena sabe desenvolver com a 

ajuda de outras pessoas mais adultas e não sozinha, Vygotsky destaca que 

acontece porque algumas funções não estão totalmente desenvolvidas, mas estão 

em desenvolvimento; portanto, a aprendizagem que a criança pequena faz, 

praticando esses aspectos juntamente com uma pessoa preparada, é o que lhe 

permitirá chegar a desenvolver algumas capacidades pessoais que poderá exercer 

sozinha mais adiante.  

Atuando com outra pessoa na zona de desenvolvimento proximal, a criança 

interioriza a ajuda proporcionada, incorporando, assim, aos seus conhecimentos e 

às suas ações novas dimensões que a farão mais funcional, mais complexa e mais 

capaz de resolver problemas. É possível destacar que, no processo de ajuda, de 

cuidado dedicado a uma criança pequena, os educadores e os pais atuam de uma 

maneira ou outra, conforme seja seu papel no processo de estimulação dessa 

criança para que ela desenvolva suas aptidões e até possa antecipar suas 
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capacidades, a partir de um processo de observação constante dos aspectos que 

esteja incorporando, para conseguir melhorar essas suas capacidades. Nessa 

atuação conjunta, pais e educadores ajudam a criança pequena em seu avanço 

pessoal.  

Todos esses aspectos estão integrando a concepção construtivista do 

desenvolvimento e da aprendizagem e, a partir dessa perspectiva, entende-se que o 

desenvolvimento não surge do nada. Mas é uma construção sobre a base de 

desenvolvimento que existe previamente, sendo uma construção que exige o 

envolvimento tanto do menino ou da menina como daqueles que se inter-relacionam 

com ele ou ela. Tratando-se de processos modulados pelo contexto cultural em que 

vivem, é necessário destacar que, nos últimos anos, tem havido entre os 

investigadores e estudiosos da psicologia evolutiva e da educação, em nosso 

contexto cultural, o que poderíamos nomear de um certo “acordo construtivista”, já 

que seus fundamentos teóricos sustentam várias explicações dadas sobre o 

desenvolvimento do ser humano.  

O conceito de conteúdo é entendido de maneira mais ampla do que 

anteriormente; em geral, têm-se identificado conteúdo com dados ou conceitos que 

a criança precisa aprender. Atualmente, identificamos como conteúdos de 

aprendizagem todos os aspectos que as crianças precisam conhecer saber fazer, 

ou melhor, saber como se comportar.   

Reconhecer as coisas poder dizer características e estabelecer relações, 

aprender fatos e conceitos. Na creche e na pré-escola, existem basicamente fatos: 

as cores, nome da criança, as partes do seu corpo, saber que se podem conseguir 

coisas através da linguagem, conhecer o nome das coisas e alguns conceitos 

iniciais: os conceitos que elabora em torno do que é um animal, a escola, a noite, a 

televisão; uma representação que o menino ou a menina faz da realidade a partir de 

cenas e acontecimentos vividos sempre que signifiquem a representação do que se 

apresenta que lhe permitam antecipar e prever.  

É necessário motivar a interação entre a criança e o adulto para motivá-la a 

atuar, a assumir novos caminhos, a relacionar-se, a colocar as dúvidas e a buscar 

soluções. É preciso facilitar contextos ricos que permitam à criança defrontar-se 

com novas experiências que lhe sejam interessantes e nas quais possa 

experimentar, manipular, observar, etc. A relação ótima entre a professora e as 

crianças é aquela que estabelece através de situações de comunicação real, que 
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permite à menina ou ao menino criarem novos significados com os quais poderão 

dar sentido a suas novas aprendizagens. A professora deverá facilitar as 

ferramentas para conhecer a realidade e para ajudar a fazer uma memorização 

abrangente dos aspectos que vivenciam na escola.  

As crianças nessa fase apresentam necessidades educativas diversas, as 

quais a professora deverá conhecer para poder ajustar à sua ajuda, conforme as 

capacidades manifestadas. É importante utilizar metodologias diversas que 

incorporem diferentes tipos de situações de interação; nesses momentos, a 

professora poderá proporcionar a ajuda que cada criança necessita, considerando 

as suas capacidades e as suas dificuldades. Em consequência, não se trata de 

prescrever um só método, mas de utilizar as estratégias que sejam adequadas para 

dar o tratamento educativo que cada menino ou menina necessita.  

A relação com as famílias. O objetivo prioritário da colaboração entre 

professores e pais é o de ajudar a desenvolver todas as capacidades das crianças. 

É preciso buscar canais de comunicação entre ambos, que permitam incentivar ao 

máximo essas capacidades. Particularmente na etapa da educação infantil, é 

importante uma boa comunicação entre a escola e a família para facilitar a 

adaptação das crianças aos novos contextos e, em consequência, às novas 

demandas, exigências e possíveis dificuldades. A comunicação entre as famílias e a 

escola normalmente é estabelecida através dos seguintes canais: as entrevistas 

pessoais, os informes, as reuniões das turmas de cada ciclo, os escritos 

informativos, a celebração de atividades e de festas conjuntas e a colaboração nas 

tarefas educativas.  

O momento atual marcado por transformações tecnológico-científicas e ético 

sociais destaca a educação da criança, enquanto sujeito social, legitimando-a como 

competente e sujeito de direitos. Citando Zabalza (1998), pode-se dizer que se está 

diante da “infância recuperada”. A educação ocupa o espaço de esperança na 

dinâmica da sociedade. Família, escola são importantes para compor uma unidade 

em prol deste desafio, que requer um propósito contínuo de crenças, valores, 

princípios e ideais.  

A escola em parceria com a família e à sociedade tem o papel de 

desenvolver a formação da criança para a cidadania, envolvendo conhecimentos, 

atitudes, habilidades, valores, formas de pensar e agir contextualizadas ao social 

para que possa participar de sua transformação.  
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O mundo “dos adultos” estabelece alguns paradoxos em relação à infância 

ao considerar as crianças, as suas circunstâncias e condições de vida (PINTO; 

SARMENTO, 1997).  

Existe uma preocupação com as crianças nessa faixa etária. É evidente, no 

entanto, que a criança não dispõe mais de tempo para vivenciar suas brincadeiras e 

fantasias, tão benéficas ao seu desenvolvimento mental e emocional.  

Por um lado, é valorizada a espontaneidade e expressão infantil, ao passo 

que, por outro, bloqueia-se suas manifestações naturais. Sabe-se que os pais são 

os primeiros e os educadores mais importantes para seus filhos, apesar dessa 

realidade, não assumem a maior parte da responsabilidade sobre eles. Defende-se 

a importância do brincar na construção do desenvolvimento e aprendizado infantil, 

mas quando ordenamos, em determinadas circunstâncias, que parem de brincar e 

elas resistem, não se compreende essa rebeldia e repreende-se com “a autoridade 

de adulto”.  

Existem formas em que a atividade lúdica pode contribuir para a 

aprendizagem na Educação Infantil, pois notamos a sensação de prazer que 

envolve as crianças em suas atividades lúdicas, que por sua vez, desenvolvem 

maior interação com professores e colegas. A brincadeira e os jogos não são 

apenas um passatempo, são também formas de despertar na criança 

autoconfiança, desenvolvimento psicomotor, afetividade e são as principais formas 

de socialização, pois, através do brincar, a criança aprende regras e limites no qual 

usará respeitosamente no dia a dia com os colegas.  

O brincar está presente no cotidiano da criança, pois é a fase fundamental e 

mais importante para o desenvolvimento. Sabendo-se que um dos principais 

objetivos da escola é proporcionar a socialização, por esse motivo não se deve 

deixar as crianças presas em suas bancas, porém incentivar os trabalhos em 

grupos, a troca de ideias, a cooperação que acontece por ocasião dos jogos.  

É importante ressaltar que brincadeiras e jogos que contribuem para o 

desenvolvimento da autoestima da criança pode ser o início para se trabalhara 

ludicidade e também investigar como a criança vivencia atividades lúdicas na sala 

de aula, no seu contexto familiar, além de analisar se a criança consegue aprender 

um conhecimento mais rápido através das atividades lúdicas.  

É através do jogo que a criança é capaz de impor aos elementos 

significados distintos, desenvolver sua capacidade de observação e começar a agir 
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independentemente daquilo que vê, operando com os significados diferentes da 

simples percepção dos objetos. O brincar depende da fantasia e, é a partir dessa 

situação imaginária que se traça a passagem à abstração. É necessário que a 

escola observe a importância do processo imaginativo na constituição do 

pensamento imaginário.  

Aprendizagem significativa é o processo que se dá entre a composição 

antecipada de conteúdos estudados ou absorvidos anteriormente e que influenciam 

na maneira de recebimento dos conteúdos novos. Estes, por sua vez, passam a 

influenciar as antigas informações, tornando a aprendizagem cognitiva, ou seja, a 

integração do conteúdo aprendido numa estrutura mental ordenada. Há, no 

processo, uma interação cujo resultado modifica tanto a nova informação, que 

passa então a ter significado, como o conhecimento específico já existente, 

relevante, na estrutura cognitiva do indivíduo sujeito da aprendizagem (MOREIRA; 

MASINI, 2001).  

O lúdico faz parte da atividade humana e atualmente escolar; caracteriza-se 

por ser espontâneo, ativo e satisfatório. O lúdico acontece a partir do brinquedo, 

brincadeiras e jogos, pois é o momento que a criança entra no seu mundo da 

imaginação brincando.   

O professor deve procurar formas para contribuir na formação de cidadãos, 

ao refletir em sua prática pedagógica e ao trabalhar a atividade lúdica de forma que 

o aluno aprenda brincado. De acordo com Freire (1996, p. 59), “Saber que deve 

respeito à autonomia do educando exige de mim uma prática coerente”.  

Através das brincadeiras a criança pode expressar seus sentimentos, 

dúvidas e alegria, descobrir as regras do jogo, as emoções, sentimentos e novos 

conhecimentos; e principalmente o contato com outras crianças faz com que a 

própria criança possa viver melhor socialmente, ou seja, a brincadeira possibilita 

situações imaginárias e faz com que acriança siga regras, pois cada faz de conta 

supõem comportamentos próprios da situação, ao brincar com um tijolo de madeira 

fingindo ser um carro, por exemplo, a criança se esquece do objeto e só lembra o 

seu significado.   

As atividades lúdicas podem ser uma brincadeira, um jogo ou qualquer outra 

atividade que permita tentar uma situação de interação. Porém, mais importante do 

que o tipo de atividade lúdica é a forma como é dirigida e como é vivenciada, e o 

porquê de estar sendo realizada.  
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Toda criança que participa de atividades lúdicas, adquire novos 

conhecimentos e desenvolve habilidades de forma natural e agradável, que gera um 

forte interesse em aprender e garante o prazer. Na educação infantil, por meio das 

atividades lúdicas a criança brinca, joga e se diverte. Ela também age, sente, pensa, 

aprende e se desenvolve. As atividades lúdicas podem ser consideradas, tarefas do 

dia a dia na educação infantil.  

No cotidiano, percebe-se uma grande dificuldade de falar sobre o lúdico, 

pois por alguns não é considerado coisa séria. Na sala de aula, o lúdico deve ser 

tratado no sentido de dedicação ou atribuição de significados, pois o trabalho com 

ludicidade requer do professor dedicação e seriedade. Os jogos além de ser um 

elemento sociocultural é uma atividade natural no desenvolvimento dos processos 

psicológicos básicos da criança, por isso o ideal é fazer sem obrigação externa e 

imposta, normas e controle. De acordo com Piaget (2003, p. 51):  

  

Na idade infantil a criança começa a pensar inteligentemente com certa 
lógica, começa a entender o mundo mais objetivamente e a ter consciência 
de suas ações, discernindo o certo do errado. Nesta fase, os jogos 
transformam-se em construções adaptadas, exigindo sempre o trabalho 
efetivo e participativo no processo de aprendizagem que começa com a 
sistematização do conhecimento existente.  

  

Nesse aspecto o jogo tem o intento de trabalhar o raciocínio lógico ajudando 

a criança a organizar seus pensamentos e ideias e a fazer suas descobertas. Ao 

usar os jogos a criança adquire regras e limites e desenvolve o cognitivo e o 

emocional. Aprende resolver conflitos e lidar com seus medos e extravasar suas 

agressividades porque interage de forma descontraída, e as aprendizagens surgem 

de maneira natural.  

“O jogo é uma atividade que contribui para o desenvolvimento da 

criatividade da criança tanto na criação como também na execução. Os jogos são 

importantes, pois envolvem regras como ocupação do espaço e a percepção do 

lugar. De acordo com Piaget (2003), o caráter educativo do brincar é visto como 

uma atividade formativa, que pressupõe o desenvolvimento integral do sujeito quer 

seja, na sua capacidade física, intelectual e moral, como também a constituição da 

individualidade, a formação do caráter e da personalidade de cada um. Enquanto 

que na fase dirigida há a presença das brincadeiras como atividades cujo objetivo 
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específico é o de promover a aprendizagem de um determinado conceito, ou seja, 

além de serem marcados pela intencionalidade do educador.  

Conforme Maluf (2008, p. 21): “Toda criança que brinca tem uma infância 

feliz, além de tornar-se um adulto muito mais equilibrado física e emocionalmente, 

conseguirá superar com mais facilidade os problemas que possam surgir no seu dia 

a dia”.  

A criança privada dos jogos, brinquedos e brincadeiras poderá ficar com 

traumas profundos por não viver esse período em que a brincadeira e os jogos são 

muito importantes. Quando a criança brinca ela está vivenciando momentos alegres, 

prazerosos, além de estar desenvolvendo habilidades. Por isso precisamos enfatizar 

sempre a importância do brincar na vida de nossas crianças para que elas tenham 

oportunidade de ter um desenvolvimento infantil saudável que favoreça a sua 

formação integra.  

O desejo de brincar com o outro, de estar e fazer coisas com o outro é a 

principal razão que leva as crianças a se engajarem em grupos. Para brincar juntas, 

precisam ter um espaço interativo para que haja a partilha de objetos, valores, 

conhecimentos e significados, disputas e conflitos. Nesse contexto, as crianças 

adquirem laços de sociabilidade e constroem sentimentos de amizade e 

solidariedade.  

É de suma importância que o adulto, e no caso, o professor, compreenda e 

reflita a respeito de como o lúdico pode influenciar o desenvolvimento infantil e, 

oportunizem a seus alunos o máximo de situações em que o brincar no sentido de 

aprendizagem seja uma ferramenta utilizada de maneira satisfatória 
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA APLICADA  

3.1. DESCRIÇÃO DA PESQUISA  

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.  

 

3.2. POPULAÇÃO DA AMOSTRA 

Os sujeitos da pesquisa foram quatro professoras da Educação Infantil que 

trabalham na Escola E.E.I.E. F Antonio Severiano de Holanda da rede pública do 

município de Potiretama-Ce. 

 

3.3. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

Realizou-se uma pesquisa de campo através de questionário com seis 

perguntas abertas e cinco perguntas fechadas, 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 
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fases da pesquisa serão constituídas da seguinte forma: pesquisa bibliográfica; 

elaboração do questionário; pesquisa de campo, aplicação do questionário ao sujeito 

da pesquisa (forma online).  

Na coleta de dados será observado os aspectos éticos para pesquisa, onde 

as professoras serão convidadas e esclarecidos quanto ao objetivo da pesquisa e, 

assim, colaboraram livremente em relação ao questionário, devolvendo-os em tempo 

hábil e com boa produtividade. 

3.4. METODOLOGIA DE ANÁLISE 

O questionário, disponível no anexo A, teve 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 na Educação Infantil. Assim 

sendo, na análise primamos pelo sigilo de identidade dos participantes e os dados 

qualitativos foram analisados comparando com a literatura estudada, inclusive 

pesquisas já realizada com a referida temática.  

3.5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS COLETAOS 

As professoras questionadas, que compõem os sujeitos da pesquisa, serão 

identificadas por Professora 1, Professora 2, Professora 3 e Professora 4 e assim 

sucessivamente. Estas apresentam características semelhantes, as mesmas 

trabalham na Escola de Ensino Infantil e Fundamental Antonio Severiano de 

Holanda do município de Potiretama – CE. E em respeito às normas éticas para 

realização de pesquisas com seres humanos, suas identidades serão 

resguardadas.  

O gráfico 1 refere-se à formação acadêmica dos professores entrevistados 

os resultados obtidos foram que 55% são formados em pedagogia, 25% tem 

formação no magistério, e 20% são formados em outros cursos. 
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Gráfico 1 – Formação Acadêmica (Desenvolvido pelo autor) 

 

Os professores responderam que tiveram que fazer pedagogia, pois só é 

permitido ensinar na educação infantil ultimamente quem é formado em pedagogia, 

mas quase todos relataram gostar e se identifica muito com o curso. 

 
A professora 1 disse que já tinha outra formação, mas fez também 
pedagogia, pois não se pode mais ensinar as series iniciais sendo formada 
em cursos como biologia, história, etc. 
 
A professora 2 relatou que sempre quis fazer pedagogia e teve a chance de 
fazer o seu curso e não desperdiçou quando apareceu esses cursos de 
finais de semana no município, foi a realização de um sonho e hoje está 
podendo exercer sua profissão. 
 
A professora 3 falou que já há muito tempo havia feito o magistério, pois era 
o curso que tinha na época, e não teve condições financeiras para fazer 
outro, mas quando tiver oportunidade, irá fazer sim. 
 
A professora 4 relatou que é formada em língua portuguesa e gosta muito 
do seu curso, mas também fez pedagogia para pode ensinar nas séries 
iniciais.  

 

 

A segunda pergunta do questionamento foi com relação ao tempo de 

atuação como professores nas turmas de educação infantil, e podemos verificar que 

a maioria, ou seja 50% estão atuando há mais de 5 anos, 30% no período 

compreendido entre 2 a 4 anos e 20% apenas, já tem mais de cinco anos de 

profissão.  

 

[NOME DA 
CATEGORIA]; 

[VALOR] [NOME DA 
CATEGORIA]; 

[VALOR] 

[NOME DA 
CATEGORIA]; 

[VALOR] 
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Gráfico 2 – Tempo de profissão (Desenvolvido pelo autor) 

 
A professora 1 ser professora sempre foi meu sonho e já estou nessa 
profissão há mais de cinco anos, não escolheria, pois apesar dos percalços 
é gratificante receber amor dos alunos, vê o crescimento deles como 
pessoa. 
 
A professora 2 eu na verdade comecei na profissão por acaso, comecei 
como ajudante de professora e fui me apaixonando e aqui estou eu já a três 
anos sendo professora de educação infantil. Essa etapa que estamos 
passando está um pouco mais complicada, pois não tem a interação com os 
alunos de forma presencial, mais tudo que passamos é aprendizado. 
 
A professora 3 relatou que fez pedagogia pois, era um dos únicos cursos 
que tinha na faculdade da cidade, mas com as aulas já começou a tomar 
gosto pela profissão e teve chance de exercer a profissão durante 2020 e 
2021, apesar de serem anos atípicos está conseguindo levar numa boa, e 
está gostando muito, apesar de ter passado apenas um pequeno período 
em sala de aula em 2020, pois veio a pandemia e as aulas passaram a ser 
remotas. 
 
A professora 4 disse que começou novinha sendo professora e já está há 
mais de cinco anos na profissão, não escolheria outra, apesar de os tempos 
agora esta mais complicado ensinar, pois o ensino a distância não é a 
mesma coisa, por mais que o professor procure metodologias, as coisas 
são mais complicadas.  

 

A outra pergunta foi relacionada à frequência com que os professores 

desenvolvem atividades lúdicas em sala de aula (antes da pandemia) e segundo os 

dados coletados verificou-se que 98% dos professores afirmaram que desenvolvem 

atividades lúdicas mais de três vezes por semana, já 2% desenvolve apenas duas 

vezes na semana e 0% disse que só uma vez por semana. 

[NOME DA 
CATEGORIA]: 

[VALOR] 

[NOME DA 
CATEGORIA]: 

[VALOR] 

[NOME DA 
CATEGORIA]: 

[VALOR] 
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Gráfico 3 – Com que frequência a atividade lúdica é desenvolvida em sala de aula (Desenvolvido pelo 

autor) 

 

É importante o professor ter na sala os dias, horários e tempo de duração 

para que a criança compreenda que para tudo existe o momento certo, e para as 

atividades lúdicas não deve ser diferente, o professor não é para usar o lúdico como 

um momento de recreação, ou para acalmar as crianças e sim, como recurso 

pedagógico.  

Quando os professores foram questionados sobre o grau de conhecimento 

sobre o que são atividades lúdicas a análise obtida foi que 100% dos professores e 

os mesmos afirmaram que têm conhecimento do que são atividades lúdicas 

 

Gráfico 4 – Conhecimento sobre o que são as atividades lúdicas (Desenvolvido pelo autor) 

[NOME DA 
CATEGORIA]: 

[VALOR] 

[NOME DA 
CATEGORIA]: 

[VALOR] 

[NOME DA 
CATEGORIA]: 

[VALOR] 

[NOME DA 
CATEGORIA]: 

[VALOR] 

[NOME DA 
CATEGORIA]: 

[VALOR] 
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A professora 1 o lúdico é muito importante, pois os professores têm mais 
uma metodologia para instigar os alunos ao aprendizado, tornou-se uma 
ferramenta importante no ensino-aprendizagem. 
 
A professora 2 as atividades lúdicas são riquezas para os professores, o 
que antes era usado como recreação, hoje é usado como recurso didático. 
 
A professora 3 sei da importância das atividades lúdica, pois as crianças se 
concentram mais, e é mais fácil o aprendizado, pois elas aprendem 
brincando. 
 
A professora 4 a hora das atividades lúdicas, os alunos acham que é um 
momento de diversão, mas para nós professores é um momento de 
aprendizado, e a facilidade com que eles aprendem é incrível. 

 

O jogo é uma fonte de aprendizado, isto porque tem regras e combinados 

que contribuem para a formação ética do cidadão, por isso é de extrema importância 

que o professor, principalmente da educação infantil, leve para a sala de aula 

diferentes tipos de jogos, com o intuito de que a criança aprenda por meio da 

ludicidade. 

Outra pergunta feita aos professores é se eles vêm o jogo como um meio de 

contribuição para a socialização, desenvolvimento cognitivo e motor, e a resposta a 

esse questionamento foi unanime, 100% dos professores entrevistados 

responderam que sim, que esse é um momento onde as crianças desenvolvem o 

lado cognitivo, o lado motor, e também socializam com os alunos, aprendendo com 

isso a dividir, a impor sua opinião e a fazer amigos. 

 

 

Gráfico 5 – o lúdico contribui para a socialização, desenvolvimento cognitivo e motor da criança 

(Desenvolvido pelo autor) 
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A professora 1 o lúdico é muito importante, pois desenvolve na criança o 
cognitivo e motor, além de desenvolver o raciocínio, de fazer com que o 
mesmo compreenda as regras e além de tudo isso aprenda a se socializar 
com todos ao seu redor. 
 
A professora 2 quando trabalhamos com o lúdico, tentamos desenvolver 
além do conhecimento, a perspicácia, a motricidade, e o raciocínio do aluno, 
ele aprende também a convier, a dividir e ainda a ter regras e a esperar a 
sua vez. 

 

Pelas respostas nota-se que os professores são conhecedores dos 

benefícios que os jogos e brincadeiras podem proporcionar no aprendizado da 

criança. 

[...] o processo de construção do saber por meio do jogo como um recurso 
pedagógico ocorre porque, ao participar da ação lúdica, a criança 
inicialmente estabelece metas, constrói estratégias, planeja, utilizando, 
assim, o raciocínio e o pensamento. Durante o jogo ocorrem estímulos, 
obstáculos e motivações, momento em que a criança antecipa resultados, 
simboliza ou faz de conta, analisa as possibilidades, cria hipóteses e com 
esse processo constrói o saber. O educador, nesse contexto, possui o papel 
de mediador no processo de ensino-aprendizagem. (RAU, 2011 p. 67). 

Questionamos aos professores se eles tiveram alguma capacitação em 

relação ao lúdico durante a faculdade, ou nas formações oferecidas pelas escolas, e 

verificou-se que 85% dos mesmos já tiveram contato com este tipo de formação e 

que somente 15% não teve contato com estes tipos de conteúdo conforme dados 

coletados e analisados. 

 
Gráfico 6 – Capacitação durante a faculdade ou oferecida pela escola (secretaria de educação) 
(Desenvolvido pelo autor) 
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A professora 3 durante o curso de pedagogia o lúdico é muito incentivado e 
inserido nas aulas, durante as formações da secretaria de educação 
também, pois todos sabem que é uma metodologia que traz resultados 
positivos e quando traz frutos é importante sempre um aperfeiçoamento.  
 
A professora 4 as formações da secretaria o lúdico sempre é inserido, 
sempre temos várias dicas dos formadores de como usar esse recurso 
pedagógico, durante a minha formação os meus professores sempre diziam 
que é importante o uso do lúdico durante as aulas e por isso esse é um 
recurso que sempre uso nas minhas aulas, até hoje que estamos passando 
por essa pandemia, tento inserir as atividades lúdicas nas aulas, mesmo 
que de forma remota.na secretaria de educação, sempre tem formadores 
que incentivam o lúdico, a direção da escola e também o coordenador 
pedagógico dizem que insiram esse recurso, e realmente é uma boa 
maneira de desenvolver o aprendizado do aluno. 
 

Outra pergunta feita aos entrevistados foi quanto à importância dos jogos e 

das brincadeiras lúdicas voltadas para o desenvolvimento motor dos alunos da 

educação infantil, a análise obtida foi que 100% dos professores entendem que é 

muito importante esse tipo de metodologia para o desenvolvimento motor do aluno. 

 

 

Gráfico 7 – A importância do lúdico para o desenvolvimento motor do aluno (Desenvolvido pelo autor) 

 

Pelas respostas dos entrevistados, vimos que eles sabem da importância 

das atividades lúdicas para o desenvolvimento dos alunos, veja abaixo algumas 

respostas: 

 
A professora 1 o aluno tem muitos benefícios com os jogos, as brincadeiras, 
ou seja, com o lúdico, além de fazer com que o aluno aprenda, ele 
desenvolve o lado motor, faz com que o aluno aprenda a ter equilibro, ou 
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seja, o lúdico é importante em todos os segmentos da aprendizagem do 
aluno.  
 
A professora 2 os jogos e brincadeiras é muito benéfico para os estudantes, 
mas a motricidade do aluno é um dos mais importantes benefícios que o 
lúdico pode desenvolver para os alunos. 
 
A professora 3 acho que o lúdico é muito importante para o 
desenvolvimento motor da criança. 
 
A professora 4 é muito importante os jogos e brincadeiras para o 
desenvolvimento do lado motor dos alunos. 

 

 

Quanto as principais atividades lúdicas desenvolvidas pelos professores na 

educação infantil com alunos da E.E.I.E.F Antonio Severiano de Holanda, constatou-

se que existe uma rotatividade nas respostas dos professores, mas vimos que as 

mais usadas pelos professores foram 20% jogos de faz de conta (historinhas através 

de   vídeos, fantoches, dentre outras), 35% jogos de construção (quebra-cabeça 

com figuras ou números, jogos de blocos) 55% optaram pelos jogos de regras, 

conforme dados analisados. 

 

Gráfico 8 – Jogos mais utilizados (Desenvolvido pelo autor) 

 

Os jogos “faz de conta” propicia ao professor participar da imaginação da 

criança: 

[...] O faz de conta permite não só a entrada no imaginário, mas a 
expressão de regras implícitas que se materializam nos temas das 
brincadeiras. É importante registrar que o conteúdo do imaginário provém 
de experiências anteriores adquiridas pelas crianças, em diferentes 
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contextos. [...]. Os conteúdos veiculados durante as brincadeiras, os 
materiais para brincar, as oportunidades para interações sociais e o tempo 
disponível são todos fatores que dependem basicamente do currículo 
proposto pela escola. (KISHIMOTO, 2011, p. 44.) 

Considerando a fala da autora Kishimoto (2011), os jogos de construção 

ampliam o conhecimento da criança e ajuda ela expressar seus sentimentos, 

possibilitando ao professor observar as dificuldades enfrentadas, para que possa 

assim ajuda-la. É de suma importância a utilização de jogos de construção pelos 

professores, pois os mesmos auxiliam no aprendizado infantil e na percepção do 

professor quanto à aprendizagem da criança. 

É importante também que os professores utilizem jogos com regras e pelas 

respostas obtidas na pesquisa, são os tipos de jogos que os alunos mais gostas, 

esse tipo de jogo faz com que o aluno aprenda a obedecer, entenda que cada coisa 

tem seu tempo, aprenda a esperar a sua vez e aprenda a seguir a linha ditada 

através das regras do jogo. 

A penúltima resposta da nossa entrevista foi com relação a variedade de 

recursos pedagógicos (jogos) que a escola dispõe, e através das respostas 

constatou-se que existe pouca variedade de recursos nas escolas 95% dos 

professores dizem que a variedade de jogos e brinquedos não é suficiente, 5% disse 

que é suficiente. 

 

Gráfico 9 – Variedade de recursos pedagógicos (Desenvolvido pelo autor) 
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A professora 1 nos professores temos de nos desdobrar com os jogos que 
temos na escola, muitas vezes os pais fazem doação, de brinquedos e 
assim vamos amenizando a situação, mas a escola poderia disponibilizar 
mais desse material para os professores poderem trabalhar de maneira 
satisfatória. 
 
A professora 2 acho que a escola não dispõe muito desse material, mas 
com o jeitinho brasileiro dá para ir conciliando, agora com as aulas remotas 
não estamos utilizando, pois, as aulas não são presenciais.  
 
A professora 3 falta muita coisa e fica difícil o professor trabalhar dessa 
forma. 
 
A professora 4 apesar de pouca variedade, a quantidade é boa e dá para 
fazer uma ótima aula com os recursos que temos. 

 

 

Com a coleta dos dados através da aplicação do questionário com os 10 

professores que atuam na educação infantil na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental André Campelo, e verificou-se com a análise desses dados que estes 

professorem compreendem que as brincadeiras, os brinquedos e os jogos são 

instrumentos importantes no processo educativo da criança. Nesta perspectiva o 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 21 apud 

CEBALOS; MAZARO, 2011), faz a seguinte afirmação: 

 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento 
da identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, 
poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde 
representar determinado papel na brincadeira faz com que ela 
desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras, as crianças podem 
desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, 
a imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas 
capacidades de socialização, por meio da interação e da utilização e 
experimentação de regras e papéis sociais. 

 

Foi importante fazer essa pesquisa e tomar conhecimento do que é 

necessário e qual a importância do lúdico em sala de aula, pois é mais um meio para 

que os alunos desenvolvam a aprendizagem de forma prazerosa. 

As professoras levantaram pontos relevantes que estão presentes na 

maioria das escolas públicas, o educador sempre irá se deparar com alguma destas 

dificuldades. Todo professor deve tentar adequar o seu espaço para desenvolver 

uma aula atrativa e prazerosa aos seus alunos. Não se pode usar recursos 

negativos para mascarar as limitações, deve-se ser acima de tudo ser criativo e 

motivado para realizar as atividades lúdicas com as crianças.  
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Sobre isso, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1998) ainda destaca que:   

  

A intervenção do professor é necessária para que, na instituição de 
educação infantil, as crianças possam, em situações de interação social ou 
sozinhas, ampliar suas capacidades de apropriação dos conceitos, dos 
códigos sociais e das diferentes linguagens, por meio da expressão e 
comunicação de sentimentos e ideias, da experimentação, da reflexão, da 
elaboração de perguntas e respostas, da construção de objetos e 
brinquedos etc. Para isso, o professor deve conhecer e considerar as 
singularidades das crianças de diferentes idades, assim como a 
diversidade de hábitos, costumes, valores, crenças, etnias etc. das crianças 
com as quais trabalha respeitando suas diferenças e ampliando suas 
pautas de socialização. Nessa perspectiva, o professor é mediador entre as 
crianças e os objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços 
e situações de aprendizagens que articulem os recursos e capacidades 
afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus 
conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos 
de conhecimento humano. Na instituição de educação infantil o professor 
constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente, por excelência, cuja 
função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não 
discriminatório de experiências educativas e sociais variadas (BRASIL, 
1998, p.30)  

  

Logo, sabemos que na maioria dos espaços há dificuldades, sejam de 

adequação do ambiente, de número de participantes ou de recursos metodológicos. 

Contudo, o professor que fica na expectativa de que estes recursos melhorem e não 

consegue efetivar seus objetivos. Há alternativas criativas e um infinito de 

possibilidades a quem quer trabalhar o lúdico em sala de aula sem precisar de 

requinte, utilizando um método muito econômico: criatividade.  

As respostas das professoras acabam tendo uma relação entre si, apesar 

de diferirem um pouco elas se completam, pois colocam muito bem uma avaliação 

cognitiva levando em consideração aspectos afetivos, sociais e a relação com o 

próximo.   

Os procedimentos de avaliação se darão na observação da manifestação 

espontânea da criança, podendo o professor jogar, brincar e intervir com a criança. 

Ao observar o jogo e a brincadeira da criança, deve-se ater ao comportamento da 

inteligência, a intencionalidade de sua brincadeira e a consciência de si como 

agente construtor desta aprendizagem.  

  

No lugar da prova é urgente colocar outros procedimentos que, ao avaliar, 
não se restrinjam aos laivos negativos sempre também presentes, mas 
impliquem o contexto necessariamente pedagógico da avaliação, ou seja, 
cuidar da aprendizagem dos alunos (DEMO, 2009, p.7).   
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Indo de encontro ao que Demo argumenta, o lúdico possui muitos aspectos 

positivos que podem ser utilizados no momento avaliativo de forma dinâmica e 

espontânea, dessa maneira a criança terá a naturalidade de expressar como 

realmente está sua aprendizagem. Além disso, com os avanços na educação, está 

cada vez mais frequente a observação que os alunos possuem baixa motivação a 

determinados métodos de estudos e quando avaliados são prejudicados e, de forma 

lúdica, demonstram deter os conhecimentos necessários.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer desta pesquisa, buscou-se refletir sobre a importância dos jogos 

e brincadeiras na educação infantil, principalmente para contribuir no 

desenvolvimento das crianças. Ressaltando também, a contribuição que o professor 

pode ter no processo de ensino aprendizagem dos alunos, trabalhando em parceria 

com a escola. Neste processo, consideramos que a ludicidade é muito importante 

para o desenvolvimento integral da criança, pois para ela, brincar é descobrir. 

Atualmente, uma das maiores preocupações da escola é com a aprendizagem 

associada ao desenvolvimento, mas, para que esta aliança seja possível, necessita-

se de profissionais bem qualificados comprometidos com seu papel de educador.  

É competência de a educação infantil proporcionar aos seus educandos um 

ambiente rico de atividades lúdicas. Por meio dessa pesquisa pudemos perceber o 

quanto o lúdico é significativo para a criança. Através da ludicidade o aluno pode 

conhecer, compreender e produzir seus conhecimentos, tornando-se cidadã deste 

mundo, sendo capaz de exercer sua cidadania com dignidade e competência, pois a 

todos deve ser oportunizado o aprender.  

Há necessidade de maior envolvimento de professores e alunos, com 

desenvolvimento de atividades lúdicas em todas as disciplinas. A escola precisa ser 

recuperada e percebida como espaço de aprendizagem e prazer intelectual e 

satisfação. Nesse caso, destaca-se também a formação do professor repensada, 

refletindo sobre a sua função e competência. Pela atividade lúdica, a criança se 

prepara para a vida, assimilando a cultura do meio, a ele se integrando, adaptando-

se às condições que o mundo lhe oferece e aprendendo regras, cooperar e conviver 

como um ser social.  

A ludicidade se torna uma necessidade básica essencial para a saúde física 

e mental, na medida em que suas múltiplas dimensões podem fazer com que se 

tenham vivências compartilhadas entre o mundo infantil e adulto, reciprocamente. 

Partindo de práticas efetivas, com resultados significativos, o lúdico com certeza é 

uma das melhores alternativas para se repensar o processo educativo. Através dele 

é possível viabilizar o resgate do que é mais belo no homem: o ato de aprender 

brincando, que é o maior aliado dos professores. O lúdico exerce função 

fundamental no desenvolvimento do indivíduo, na formação de sua personalidade, 
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na ampliação de seus conhecimentos, pois através do lúdico o ser humano poderá 

encontrar formas de realizar-se como pessoa, como cidadão integrado à sociedade.  

A convivência com o lúdico pode exercer um papel de fundamental 

importância na vida do ser humano, isso não só nos primeiros anos de vida, mas em 

todas as etapas da sua existência, pode estender como decodificador e facilitador 

quando for preciso realizar assimilação do conteúdo. O indivíduo usa o lúdico em 

todos os momentos da sua vida, o que o fará entender significados, que por um ou 

outro motivo podem estar obscuros, e com certeza ele passará a usá-lo no meio em 

que vive como um processo de construção do saber e até mesmo da sua história. É 

também uma forma de visão de mundo, em todas as formas, através das emoções, 

dos movimentos e dos gestos.  

Finalmente, pode-se compreender o lúdico como algo de suma importância 

no processo de aprendizagem, podendo ser usado como forma estimulante, 

motivadora, atuando como elemento de transformação e desenvolvimento da 

criança. A partir dessa vivência, educadores devem utilizar as mais variadas formas 

e estratégias na prática pedagógica, pois assim dá ao aluno a oportunidade de se 

desenvolver e aprender de forma significativa.  

Proporcionar aos alunos momentos diferenciados para construção do 

conhecimento deve fazer parte do dia a dia do professor, pois ensinar não é só 

transmitir, é repassar valores e assimilar da realidade o que for necessário. Deve-se 

buscar cada vez mais nas escolas uma educação que desperte no aluno o interesse, 

e o professor passe a ser um mediador de atividades eficazes para a aprendizagem. 

A metodologia lúdica, independentemente do nível ou da modalidade de ensino, 

desde crianças até adultos, se aproxima daquilo que se chama de aprender com 

prazer, com amor.  

O professor que se propõe a trabalhar com tal proposta, que é diferenciada, 

deve conscientemente assumir o seu papel de mediação pela escola, transformando 

as propostas metodológicas de ensino. Cabe ao professor pensar e implementar 

ações pedagógicas coletivas que deem conta de todas essas questões, pensando 

no bem-estar coletivo, no crescimento intelectual das crianças, com vistas à maior 

qualidade da escola e da educação, este é o maior objetivo. A escola que se tem e a 

escola que se quer dependem do compromisso e da responsabilidade de cada 

educador, da comunidade em geral. A necessidade de organização, liderança, 

formação continuada surtirá efeito a partir do momento em que haverá tomada de 
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consciência coletiva de que a mudança é urgente e inevitável por uma melhor 

educação e um gratificante reconhecimento do trabalho pedagógico desenvolvido 

por cada educador. Assim, cabe ressaltar que o desempenho de diferentes papéis 

exige consciência e esforço por parte de cada um dos envolvidos.  

Sendo assim, surge a necessidade de buscar sempre a metodologia lúdica, 

onde a escola possa ter condições para transmitir, despertar o interesse dos alunos, 

percebendo a realidade da criança e a riqueza de outros momentos possibilitadores 

de aprendizagem, a partir do reconhecimento do lúdico como metodologia de 

ensino. Os educadores e pais devem estar cientes que brincar só faz bem para a 

criança, e que ela desenvolve, amadurece e aprende ao mesmo tempo, pois ao 

brincar se sente livre para criar e recriar o mundo ao seu modo. Os jogos, os 

brinquedos e as brincadeiras são atividades fundamentais nas áreas de estimulação 

da educação infantil e nas séries iniciais, e é uma das formas mais natural e 

prazerosa no processo de aprendizagem. É preciso ter determinação e acreditar nas 

realizações e mudanças que o lúdico pode proporcionar no processo de ensino, 

convivendo com pessoas parceiras, que partilhem dos mesmos ideais para se 

construir uma educação de qualidade. 
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