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RESUMO 

O presente artigo trata questões relacionadas em como a ludicidade pode contribuir no processo da 

criança na educação Infantil. A escolha do tema justifica-se em analisar as razões que se fazem tão 

necessário os brinquedos, as brinquedotecas, as brincadeiras e os jogos no cotidiano dentro e fora das 

salas de aula, facilitando assim, a aprendizagem de cada um. Foi traçado como objetivo a compreensão 

e contribuição da ludicidade no contexto do processo de aprendizagem da criança. Para fundamentar 

esse artigo foi utilizado diversos teóricos como: Piaget (1975), Friedmann (2012) e Oliveira (2010) e 

outros. A metodológica utilizada foi pesquisa bibliográfica. Diante das leituras conclui-se que ainda há 

dificuldade em aceitar que a criança possa aprender brincando, principalmente por parte dos pais que 

ainda estão habituados as formas tradicionais de ensino. Por fim, vale ressaltar que objetivo da pesquisa 

foi alcançado, uma vez que o material desenvolvido ajudará a esclarecer os pais e profissionais dessa 

área em que, os jogos e brinquedos contribuem de forma significativa na aprendizagem das crianças.  

Palavras – Chave: Contribuição da Ludicidade; Processo de Aprendizagem; Educação infantil. 

  

ABSTRACT  

This article deals with issues related to how playfulness can contribute to the child's process in early 

childhood education. The choice of the theme is justified in analyzing the reasons why toys, playrooms, 

games and games are so necessary in daily life inside and outside the classrooms, thus facilitating the 

learning of each one. The objective was to understand and contribute to playfulness in the context of the 

child's learning process. Several theorists were used to support this article, such as: Piaget (1975), 

Friedmann (2012) and Oliveira (2010) and others. The methodological used was bibliographic research. 

In view of the readings, it is concluded that there is still difficulty in accepting that the child can learn 

while playing, especially on the part of parents who are still used to traditional forms of teaching. Finally, 

it is worth mentioning that the research objective was achieved, since the developed material will help 

to clarify the parents and professionals in this area, where games and toys contribute significantly to 

children's learning. 

Keywords: Contribution of Playfulness; Learning process; Child education. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho busca compreender o desenvolvimento da criança, e suas habilidades e 

discutir sua interação através de jogos e brincadeiras. Analisando assim, a contribuição do 

lúdico e especificando os meios pelo qual o educador desenvolverá a melhoria do ensino, 

redefinindo os valores e contribuindo para o cognitivo da criança. Visto que na sociedade em 

que vivemos hoje, de constante mudança, onde a tecnologia avança e as novas conquistas 

digitais aparecem fica cada dia mais resgatar jogos e brincadeiras no processo pedagógico. 

Sendo que as crianças quando brincam e jogam, penetram no mundo das relações sociais, 

desenvolvendo o senso de iniciativa e auxilio mútuo. 

A metodologia de forma lúdica e prazerosa proporcionará a criança estabelecer 

relações cognitivas junto às experiências vivenciadas, isso se deve ao fato de que no ato de 

brincar não se aprende somente conteúdos escolares, se aprende sobre a vida e se adquire 

experiências para lidar com situações de enfrentamento quando necessário. E o professor de 

educação infantil deve ser alguém capaz de ajudar uma criança a expressar seu sentimento de 

alegria, tristeza, através de uma brincadeira. Sendo assim surgi o questionamento: como a 

ludicidade pode ajudar na aprendizagem em sala de aula?  

A origem do tema surgiu a partir da necessidade de compreender o universo infantil 

no dia-a-dia em suas formas de aprendizagem e interação, redescobrindo as maravilhas do 

brincar, que atrair as crianças logo no início de sua vida escolar. Assim sendo, a pesquisa 

contribuirá para esclarecer que através do brincar, e das brincadeiras é possível construir 

conhecimentos que desenvolva os aspectos motor, psíquico e social da criança e proporcionar 

ao educador uma descoberta da verdadeira importância que tem o lúdico. Entretanto, o presente 

trabalho de conclusão do curso tem como objetivo geral compreender a contribuição da 

ludicidade no contexto do processo de aprendizagem da criança; enquanto isso objetivo 

específico é observar e conhecer os fundamentos da ludicidade na educação infantil; buscar 

entender em que medida as brincadeiras contribuem para a socialização da criança e se há 

interesse e participação dos educadores nas situações lúdicas. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

              Na fundamentação deste trabalho foram destacados alguns autores que deram 

embasamentos teóricos ao mesmo, dentre eles Friedmann (2012) O brincar na Educação 



 
                                                                                                                                                                          

Infantil; Oliveira (2010) Dicionário da Língua Portuguesa; Piaget (1975) Apud Dallabona O 

lúdico na Educação Infantil. 

Para dar início a este trabalho, é importante lembrar que a palavra “lúdico” está 

relacionada a jogos, brinquedos e ao divertimento (no universo lúdico dos indígenas brasileiros 

encontramos a peteca e o pião, o bilboquê e até quebra cabeça). Segundo Oliveira (2010) o 

brincar já existia na vida dos seres humanos bem antes dos primeiros pesquisarem sobre o 

assunto: desde a antiguidade e ao logo do tempo, nas diversas regiões, há evidências que o 

homem sempre brincou. 

Já do ponto de vista de Friedmann (2012) o brincar diz respeito à ação lúdica, seja 

brincadeira ou jogo, com ou sem o uso de brinquedos ou outras matérias e objetos. Brinca-se 

também usado o corpo, a música, a arte e as palavras. 

  Na visão de Dallabona (1975) conceito como jogo, brinquedo e brincadeiras são 

formados ao longo de nossa vivencia. E a forma que cada um utiliza para nomear seu brincar. 

No entanto a apalavra jogo quanto a palavra brincadeira podem ser sinônimos de divertimentos. 

De acordo com Piaget (1975) o jogo não é apenas uma forma de desafogo ou 

entretenimento para gastar energias das crianças, mas meios que contribuem e enriquecem o 

desenvolvimento intelectual.                                 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para fundamentar este trabalho foi necessário o uso de pesquisa analítica, aquela que 

leva pesquisador a fazer análise profunda e explicar de forma detalhada o resultado encontrado. 

A fonte utilizada é pesquisa bibliográfica, na qual foi baseada nas teorias de alguns autores, 

como por exemplo, livros, artigos, revistas, jornais etc. A coleta de dados foi baseada de forma 

qualitativa, os mais novos conceitos de brincadeiras e jogos lúdicos com as crianças, na busca 

de transmitir de forma mais descritiva os conhecimentos e que passam a ampliarem a 

compreensão sobre a brincadeira, e o jogo; suas características e a importância dessas 

atividades, como recursos pedagógicos que colaboram para o desenvolvimento das múltiplas 

capacidades da criança. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para melhor compreender este estudo o trabalho está dividido em cinco tópicos voltado 

ao tema, entre os quais o primeiro faz uma prévia do contexto histórico e o conceito de lúdico 



 
                                                                                                                                                                          

onde observamos onde tudo começou; o segundo fundamenta a importância das brincadeiras 

no processo de ensino aprendizagem na educação infantil baseando-se em alguns autores; o 

terceiro visa mostrar a contribuição das brincadeiras dentro e fora da sala de aula; o quarto fala 

sobre um lugar apropriado para brincadeira, ou seja, a importância de uma brinquedoteca; e pra 

finalizar o último, trata-se do brincar em tempos digitais um problema social. 

4.1 Conceito de lúdico (História do Lúdico) 

Diversas são as definições para o termo lúdico ou brincar. Assim como o próprio 

conceito de criança ou de infância sofreu modificações ao longo da história da humanidade, 

também o brincar passou pelo mesmo processo em termos de significação e importância. Por 

isso, fez-se necessário iniciar o estudo sobre o tema fazendo-se um breve histórico do conceito 

de brincar e sua importância no cenário educacional. 

Durante a idade média, as crianças eram vistas como adultos em miniatura, que 

realizavam as mesmas atividades que os adultos e até as roupas eram iguais as dos mesmos. 

Além disso, em virtude das condições de vida a criança passava a ajudar os adultos nas 

atividades cotidianas em que elas aprendiam o básico para integração no meio social, assim 

perdendo a oportunidade de brincar e aprender logo na primeira fase da infância. E até a relação 

entre a mãe e a criança não era intensificada para evitar que fossem criados vínculos afetivos, 

por causa do alto índice de mortalidade infantil que havia na época. Em várias sociedades, 

meninas e meninos não eram diferenciados e só recebiam nome depois de cinco anos de idade. 

Neste estudo sobre brincar na educação infantil podemos observar e analisar que o 

brincar já existia desde os primórdios. E que através do brincar podemos investigar vários 

aspectos como o comportamento da criança, a sociabilidade, as reações e emoções e objetos 

utilizados. Isso significa que podemos pesquisar o brincar sob diferentes enfoques: Sociológico 

(a influência que diferentes grupos brincam); o Educacional (que é a contribuição do brincar na 

aprendizagem da criança); o psicológico (como meio de compreender melhor o funcionamento 

da psique, das emoções e da personalidade dos indivíduos). 

4.2 A importância das brincadeiras no processo de ensino aprendizagem na 

educação infantil 

Na educação infantil vem ocorrendo mudanças desde que descobriram que a criança 

merece um estudo de qualidade e que ela pode aprender brincando, pois as creches antes eram 

vista como um ambiente somente assistencialista que só cuidava da alimentação, vestuário e 



 
                                                                                                                                                                          

higiene e hoje passou a ser vista como um ambiente de educação onde a criança desenvolve seu 

potencial motor, cognitivo, simbólico, afetivo e expressivo. Tanto no âmbito da família como 

em instituições voltada para educação, a cultura e o lazer descobrem-se cada vez mais a 

importância da atividade lúdica para o desenvolvimento da aprendizagem humana. 

Esses espaços de educação para crianças oferecem a elas várias possibilidades de 

conviver com diferenças individuais e viver experimentos das quais são muitas vezes privadas 

por suas condições sociais, e essa convivência e experiências em torno do brincar são 

facilitadoras do processo de transformação do indivíduo do grupo e do ambiente social. Vista 

que as crianças que brincam podem ser mais felizes, realizadas, espontâneas, alegres, 

comunicativas, entre outras características positivas que auxiliam no desenvolvimento infantil, 

podendo torna-la assim um ser humano cooperativo e social. 

É brincando que a criança se desenvolve, pois, brincando ela tem toda riqueza do 

aprender fazendo naturalmente, sem pressão ou medo de errar e com prazer pelo poder do 

conhecimento. E pelo contato direto com brinquedos e materiais concretos ou pedagógicos que 

se estimulam as primeiras conversas, o imaginário infantil, a exploração e a descoberta de 

relações é também brincando que ela ordena o mundo a sua volta. 

O brincar é tão importante para a criança que passou de uma simples diversão para um 

direito garantido no Art. 9º (2013, p.99) das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação, no 

qual, diz que as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil 

devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira fortalecendo assim, o direito de 

aprender brincando.  

Especialistas em educação infantil como pediatras, professores e pedagogos revelam 

a importância do brincar para o desenvolvimento saudável das crianças. Ainda esses 

especialistas justificam que é através das brincadeiras e brinquedos que elas descobrem o 

mundo, prepara-se para a vida e mante-se saudável para se ter uma ideia da importância do ato 

de brincar é preciso que se observe uma criança brincando pois quando brinca muitas coisas 

serias acontecem, quando ela mergulha em uma atividade lúdica organiza-se todo o seu ser em 

função da sua ação e é indispensável que a criança se sinta atraída pelo brinquedo e cabe-nos 

mostrar a ela, as possibilidades de exploração que ele oferece.  

Nessas perspectivas o brinquedo possibilita a criança conhecer e analisar o mundo e 

construir sua personalidade. Nesse caso, acredito que educadores sabendo da importância 

desses brinquedos e da brincadeira, eles (educadores) vão ter conhecimento de forma clara 



 
                                                                                                                                                                          

sobre as brincadeiras, e assim, as mesmas serão oferecidas de acordo com a fase de 

desenvolvimento em que a criança se encontra. Piaget (1976, p.60) deixou bem claro na sua 

afirmação que “a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança”.    

4.3 A contribuição das brincadeiras dentro e fora da sala de aula 

Desde muito cedo surge à vontade do ato de brincar. A brincadeira, o brinquedo, a 

música os jogos trazem uma nova realidade do mundo infantil, desenvolvendo inúmeras 

habilidades. Assim no novo mundo a criança poderá associar criar, imaginar, recriar e descobrir. 

Mas convencer os pais de que a criança está bem ocupada quando brinca sempre foi um 

problema para os educadores da primeira infância. Pode ser que os pais em circunstâncias 

desfavoráveis tenham alguma razão em resistir sobre a importância do brincar. Pois a 

contribuição das brincadeiras para as crianças não acontece somente no ambiente escolar mais 

também fora deles. Segundo Vygotsky (1998) a brincadeira não é uma forma predominante de 

atividade, mas na infância ela passa a ser a linha principal de desenvolvimento. 

É através das atividades lúdicas que as crianças reproduzem situações vividas no seu dia 

a dia fora do âmbito escolar, pois os professores nessa fase devem variar objetos oferecidos 

para a criança deixando que elas explorem e criem situações através das brincadeiras.  

Há inúmeros estudos que comprova os benefícios de deixar as crianças brincarem ao ar 

livre, ou seja, fora de sala, traz benefícios até pra saúde, pois melhora a forma física e o fato de 

estarem em contato com a natureza brincando com areia, sujeira ajuda na criação de anticorpos, 

pois os brincam somente em ambientes limitados como na sala têm maior possibilidade de ficar 

doente e desenvolver alergias . Ou seja, inúmeras são as vantagens, pois as brincadeiras ao ar 

livre além de melhorar o aprendizado possibilita que as crianças fiquem mais criativas, pois 

passam a inventar as próprias brincadeiras e colocam a imaginação para funcionar. Por estarem 

em um ambiente em que nem tudo é controlado elas aprendem a lidar com os imprevistos e 

elaborar soluções, elas ficam mais autônomas e desenvolvem também a coletividade porque 

criam laços entre si e aprendem a lidar com as discordâncias e comportamento alheios. Além 

de que tem o contato direto com a natureza que é o momento onde elas mais gostam e tem a 

oportunidade de conhecer diferentes texturas como areia, água, grama e vão encontrar cheiros 

e sensações antes desconhecidas. 

Brincar ao ar livre possibilita que as crianças interajam com diferentes linguagem e 

recursos, e possam sozinhas ou em grupo, imaginar, investigar e explorar o mundo que a cerca, 

ou seja, brincar é a estratégia de desenvolvimento das habilidades cognitivas e sócio emocional 



 
                                                                                                                                                                          

que acompanhou a evolução do ser humano até os dias atuais. Segundo Montessori (1993) as 

crianças sabiam mais que ninguém como devia ser ensinada, e que a criança deveria ser 

estimulada e aprender ao ar livre.  

4.4 Um lugar para brincadeira: A importância de uma brinquedoteca 

          A primeira ideia de brinquedoteca surgiu em 1934 em Los Angeles, nos anos da grande 

depressão econômica dos Estados Unidos, a fim de solucionar o problema de uma loja de 

brinquedos, onde as crianças de uma escola municipal estavam roubando os produtos da loja. 

Com isso criou-se um serviço de empréstimos de brinquedos que ainda é utilizado até os dias 

atuais. Esse recurso expandiu-se e tinha como objetivo o empréstimo de brinquedos e orientação 

às famílias com necessidades especiais, tendo a estimulação através do brinquedo como 

filosofia para ajudar no tratamento das mesmas. 

No Brasil esses Brinquedos surgiram em 1971 onde foi inaugurado o Centro de 

Habilitação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) em São Paulo, onde foi 

realizada uma grande exposição de brinquedos pedagógicos, direcionados aos pais de crianças 

especiais, aos profissionais e aos estudantes. Entretanto surgiu a criação da brinquedoteca como 

espaço de jogos, brinquedos e instrumentos para desenvolver a ludicidade da criança, podendo 

ser utilizada de forma livre ou com orientação do profissional da brinquedoteca mais conhecido 

como brinquedista que prepara o espaço do faz de conta para que esse ambiente seja lotado de 

criatividade, de manifestação de afeto e de apreciação pela infância, de tal maneira que a criança 

se sinta esperada e bem- vinda. E que o foco principal além de valores seja valorizar os 

brinquedos em atividades lúdicas e criativas; estimular o desenvolvimento global das crianças; 

despertar o interesse por uma nova forma de animação cultural; experimentar os jogos antes de 

compra-los ou até mesmo conhecer brinquedos que não podem possuir ainda ter oportunidade 

de se relacionar com os adultos de forma agradável. 

A brinquedoteca atende públicos diversificados e atua em situações ou lugares 

diferentes, cumprindo assim diferentes papeis em escolas, universidades hospitais entre outros. 

Sendo que nos hospitais o uso da brinquedoteca cresceu consideravelmente, pois está sendo 

utilizado como forma de humanizar o ambiente promovendo a adesão ao tratamento dos 

doentes. 

A brinquedoteca tem sido um dos maiores instrumentos pedagógicos educativos na 

interação das crianças principalmente na Educação Infantil, visto que dentro delas as crianças 

podem explorar um mundo mágico e contribuir para o desenvolvimento emocional, intelectual 



 
                                                                                                                                                                          

e motor. É importante lembrar e reconhecer que não é um lugar cheio de brinquedos e jogos, 

mais do que isso, é um setor pedagógico na qual se preocupa em privilegiar o brincar como 

principal método na construção de identidade e autonomia das crianças, enquanto a criança 

brinca naquele prazeroso momento ela estará adquirindo várias habilidades, expressando seus 

sentimentos muitas vezes até expondo problemas desconhecidos; exercendo a linguagem; 

trocando informações e experiências com os demais e assim desenvolvendo sua aprendizagem, 

isso ocorre na brinquedoteca escolar já na hospitalar não é muito diferente apresenta requisitos 

de interação e também prioriza o brincar da criança. Pois as crianças que residem em hospitais 

têm um lado emocional mais afetado uma carência maior e um desejo de brincar muitas vezes 

mais aguçado do que as que estão do lado de fora com suas famílias. Por isso é importantíssimo 

que esse espaço ofereça prazer, comodidade e segurança para as crianças.  

Portanto, tira-se a ideia de que uma brinquedoteca seja vista apenas como um ambiente 

de brincadeiras comuns, e sim seja visto como uma forma de incentivo ao aprendizado. Pois 

segundo Muniz (1999) citado por Maragon (2011, p. 44) “A brinquedoteca na escola 

desempenha um papel próximo ao de um laboratório de experiências lúdicas.” 

4.5 O brincar em tempos digitais (Um problema social) 

As crianças deixaram de brincar na rua, jogar bola pular amarelinha e passaram a jogar 

videogames e jogos de computador, ignorando assim aquele contato com outras crianças, mas 

isso se dá devido a um grande problema social que é a violência, impedindo assim, que as 

crianças possam brincar livremente sem correr nenhum risco, levando os pais a manter os filhos 

em casa preso as tecnologias. 

Nos últimos anos tem sido notável a mudança na cultura lúdica da criança, que evoluiu 

devido à chegada de novos brinquedos. Assim, as brincadeiras que eram desenvolvidas de 

geração para geração foram aos poucos sendo substituídas pelos aparelhos eletrônicos. Para 

entender melhor a relação entre infância, brincadeira e tecnologia é necessário resgatar o ato de 

brincar enquanto experiência lúdica, instrumento que pode ser utilizado no processo formativo 

do lúdico, possibilita o acesso à cultura, a incorporação de valores, a apropriação de novos 

conhecimentos.  

Lembrando que através do lúdico, a criança encontra o equilíbrio entre o real e o 

imaginário, mais vale ressaltar que, apesar das mudanças em relação a mídia e as tecnologias 

de informação e comunicação, os brinquedos e brincadeiras antigas não perderam o seu valor. 



 
                                                                                                                                                                          

Segundo Friedman (2009, p.26) “cada geração de crianças transforma brincadeiras 

antigas, ao mesmo tempo em que cria as suas próprias especificas. Assim utilizando o antigo e 

o novo, cada geração tem suas características e padrões de sensibilidade”. 

Ou seja, a brincadeira se constitui num sistema que integra a vida social das crianças 

e o que se muda é a forma de brincar, mas não a brincadeira, e que esse brincar sempre existiu 

na sociedade, mas as formas de viver a infância não foram e não são iguais. 

Várias pesquisas no campo da educação têm revelado que no contexto atual, as novas 

formas de brincar interferem nos modos de ser, pensar e sentir das novas gerações, por isso 

vários pesquisadores se dedicam a buscar compreender tais transformações, com a evolução o 

computador passou a fazer parte do dia a dia de muitas crianças.  

Nesse caso, é importante explicar que não existe somente pontos negativos nessa 

evolução há também positivos que contribuem para formação cognitiva das crianças, 

favorecendo o conhecimento e a representação da realidade, aumentam o armazenamento, o 

processamento e o intercâmbio de informação abrindo espaço para iniciativa e criatividade. 

Com uso das tecnologias as crianças desenvolvem novos modos de aprender e novas 

habilidades cognitivas desconhecidas ou ignoradas pelos professores. Observa-se que isso 

favorece a aprendizagem cooperativa, pois acaba ampliando as possibilidades de interação entre 

as crianças e o professor, numa rede de relações que facilita a percepção por parte das crianças 

de seus próprios processos cognitivos. 

De acordo com Bellani e Gomes (2008) eles acreditam que ambientes de aprendizagem 

ricos em tecnologias podem contribuir significativamente para o desenvolvimento da 

autonomia, tanto em termos sócias afetivas quanto propriedades cognitivas. Tais ambientes 

podem ser informais, em casa, quando as crianças fazem um uso lúdico sem intervenção do 

adulto, ou percebem que são mais competentes que este, ou formais na escola, sobretudo se 

associados aos projetos coletivos de aprendizagem de interesse das crianças. 

Ligado com essa perspectiva, a escola não pode ficar a margem da criança tecnológica, 

sendo que o uso crítico e construtivo da tecnologia deve ocorrer o quanto antes, ou seja, a partir 

da educação infantil. Nesse sentido, a escola tem como grande desafio construir o seu projeto 

político pedagógico (PPP) contemplando as tecnologias como ferramenta de aprendizagem que 

faz o uso da brincadeira. Pois de acordo com Gomes (2012, p.8) “a cultura digital está presente 

nesta geração e é importante que a criança aprenda a utilizar de forma construtiva”. 



 
                                                                                                                                                                          

Lembrando que no espaço multimídia infantil celulares, computadores, tablets e outros 

equipamentos podem ser incluídos no processo de ensino-aprendizagem, já que influenciam a 

formação das crianças em vários aspectos como; desenvolvimento da coordenação motora, do 

pensamento lógico-estratégico, o desenvolvimento da linguagem, pensamento matemático, 

conhecimento de mundo e da educação para a diversidade. Nesse caso, torna-se importante 

reconhecer e investir na qualificação dos profissionais da educação para estes ao invés de inibir 

é bom que sejam mediadores. Cujo seu desafio maior fazer com que uso dos itens seja aqui 

referido adequado à tecnologia, como meio para desenvolver diferentes capacidades e ampliar 

seus conhecimentos e conquistas. Inseridos num mundo digital, vivendo na cultura em rede, as 

crianças recriam o sentido do brincar e das brincadeiras. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os estudos realizados e as opiniões de alguns estudiosos fica concluído 

que a brincadeira, o brinquedo e os jogos são de grande importância para o desenvolvimento da 

criança nas fases iniciais, pois é através destes que as crianças adquirem experiências, 

desenvolve seu potencial motor, cognitivo, aprende a lidar com o meio, a se defender entre 

tantas outras formas de desenvolvimento essencial não somente para esta faixa etária mais pra 

toda vida. Mesmo com esse papel tão importante para o desenvolvimento das crianças pode ser 

observado que ainda é grande a falta de capacitação dos educadores desta fase, pois muitos 

ainda usam os brinquedos sem nenhum objetivo pedagógico, o que faz com que os brinquedos 

e brincadeiras fiquem em segundo plano na educação infantil. Mas como foi através de lutas 

que conseguimos mudar a história da educação infantil antes vista apenas como cuidar, também 

há de mudar a realidade desses profissionais que acabam não acreditando que se pode aprender 

brincando. Sendo assim trabalhar o lúdico é de suma importância na construção do 

conhecimento, pois auxilia no desenvolvimento da imaginação, do raciocínio, da criatividade 

visando á formação dos aspectos motor, cognitivo físico e psicológico das crianças. 

Neste trabalho foi abordada a questão sobre a importância do lúdico no processo de 

ensino aprendizagem na educação infantil procurando sempre incentivar o reconhecimento e a 

valorização do lúdico como ponto de partida fundamental para o desenvolvimento da criança. 
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