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ATIVIDADES LÚDICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: JOGOS PEDAGÓGICOS 

 
 
RESUMO 

Ana Gemila Batista Fernandes¹ 

O presente artigo trata sobre as atividades lúdicas na educação infantil tem 
como objetivo discutir sobre a importância dos jogos pedagógicos utilizados em 
sala de aula. As pesquisas mostram que as atividades lúdicas vêm 
aprimorando o conhecimento nas habilidades e competências, desenvolvendo 
os aspectos cognitivos, afetivos e motor. A criança se expressa de forma 
espontânea realizando com alegria e entusiasmo as atividades propostas, 
socializando e interagindo com o outro sem demonstrar insatisfação. A 
pesquisa realizada foi bibliográfica, e aponta como ser primordial a aplicação 
do jogo pedagógico em sala de aula. O jogo possibilita a criança um 
conhecimento de mundo, estimula a criatividade, a convivência com o outro, o 
emocional e o desenvolvimento motor. Vale ressaltar, que é importante 
Lembrar no momento da aplicação do jogo, o respeito às diferenças e as 
dificuldades da criança ao decorrer das atividades lúdicas.  

 

Palavras-chave: Jogos pedagógicos; educação infantil; atividade lúdica. 

 

ABSTRACT 
 

This article discusses the play activities in early childhood education by 
giving importance to educational games used in the classroom. Based on the 
theory of Piaget (1975), Vygotsky (1984), Huizinga (1990), Wallon (1979), 
Sneydres (1996), Forneiro (1998), Nóvoa (1992). Every day research shows 
that recreational activities have improved the knowledge on the skills and 
competencies, developing the cognitive, physical, affective and motor. The child 
expresses itself spontaneously performing with joy and enthusiasm activities, 
socializing and interacting with each other without showing negative points. 
Aims to encourage and enhance children's learning. The research was 
performed literature. Therefore it is essential to implementation of educational 
games in the classroom, developing their knowledge of the world, stimulating 
creativity, coexistence with others, emotional and motor development. 
Remembering and respecting the differences and difficulties of the child over 
the course of the play activities. 

 

Keywords: Educational games, preschool, play activity, child development, 
teacher education. 
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INTRODUÇÃO 

 O ser humano, está sempre aprendendo, criando, descobrindo e 

vivenciando coisas novas no meio de uma sociedade em transformação. Desde 

o nascimento, a criança vivencia e apropria-se de conhecimentos simples 

(comer sozinho) e complexos (resolução de problemas matemáticos) com isso 

ela acaba tornando-se um ser participativo, criativo e crítico. Entretanto, para a 

melhoria e estimulo da aprendizagem estão sendo realizados em sala de aula 

atividades lúdicas com jogos pedagógicos, desenvolvendo nos alunos a 

criatividade e a resoluções de problemas. 

Qual a importância da atividade lúdica na infância? Segundo os estudos, 

as atividades lúdicas favorecerão no desenvolvimento dos conteúdos a serem 

trabalhados, dispondo de estímulos para iniciar seu processo de aprendizagem 

escolar, promovendo a socialização com o grupo e aprimorando seu 

conhecimento de mundo. 

Este artigo foi realizado de forma bibliográfica, baseando-se nos autores 

e suas concepções como Piaget (1975), Vygotsky (1984) e Wallon (1979). 

Pesquisas e análises nos mostram a melhoria no desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e motor durante as realizações das práticas lúdicas no ambiente escolar 

com alunos da faixa etária de 2 a 8 anos, envolvendo interesse pelas 

atividades lúdicas, enriquecendo a qualidade do ensino infantil nas escolas 

públicas e particulares. 

Educação é interagir, criar e desenvolver novas habilidades, lembrando 

que só a educação por si não existe; é um conjunto de fatores presentes em 

sala de aula, escola, família e comunidade, tendo que ocorrer um 

compartilhamento entre ambas as partes, mostrando seus valores, relação 

social, inteligência, afetividade, existência e principalmente política, pois nessa 

sociedade onde encontra-se classes sociais definidas, tudo tem o seu 

propósito, nenhuma atitude é simplesmente neutra. 

O presente artigo terá como temas: tópico 2 (atividade lúdica na 

educação infantil), tratando da importância dos jogos pedagógicos durante a 

infância, estimulando o desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor, baseando-

se nas teorias e concepções dos teóricos Piaget, Wallon e Vygotsky; tópico 2.1 

(tipos de atividades lúdicas), onde encontramos as fases do desenvolvimento, 
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segundo Piaget e Wallon, citando propostas de atividades à serem realizados 

em sala de aula. O tópico 3 (educação infantil e os jogos pedagógicos), onde 

nos mostrará os espaços físico e o cuidado que o professor deverá ter durante 

as aplicações das atividades. No tópico 3.1 (professor e sua formação lúdica), 

compreender a importância de um adulto na mediação das atividades, 

conhecendo o processo de ensino-aprendizagem e para finalizar as 

considerações finais a respeito do assunto abordado. 

 

1 ATIVIDADE LÚDICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: JOGOS 

PEDAGÓGICOS 

 

A educação lúdica durante o processo de desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e motor, nos mostra um aliado com repostas positivas na formação dos 

conhecimentos para as crianças, jovens e adultos, não se mostrando apenas 

atividades superficiais e nem brincadeiras de passatempo, mas sim, estímulos 

ao objetivo com pensamentos positivos individuais e coletivos. 

As atividades lúdicas têm um significado importante na educação 

durante a vida. São elas que proporcionam prazer durante a aprendizagem; 

uma criança da educação infantil que brinca de amarelinha, boliche ou até 

mesmo assiste um DVD de história infantil durante o período escolar, não está 

somente se divertindo, mas esse aluno sendo bem orientado com atividades 

bem aplicadas e compreendendo os objetivos dos conteúdos, ele estará 

aprimorando suas funções cognitivas e sociais, aprendendo e brincando 

ludicamente, garantindo a permanência dos alunos na escola e vivenciando 

uma melhor socialização com o outro na sociedade.  

Um dos autores que mais estudou sobre atividades lúdicas em várias 

culturas e sociedades diferentes foi o autor Huizinga (1990) estudando-a em 

várias línguas. O filósofo Huizinga, em 1938, escreveu seu livro Homo Ludens, 

no qual argumenta que o jogo é uma categoria absolutamente primária da vida, 

tão essencial quanto o raciocínio e a fabricação de objetos, então a 

denominação Homo ludens quer dizer que o elemento lúdico está na base do 

surgimento e desenvolvimento da civilização. Ressaltando que o jogo acontece 

de forma voluntária, havendo regras muitas vezes obrigatórias, determinando 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Johan_Huizinga
http://pt.wikipedia.org/wiki/1938
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homo_Ludens
http://pt.wikipedia.org/wiki/Racioc%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Base
http://pt.wikipedia.org/wiki/Civiliza%C3%A7%C3%A3o
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limite e espaço, acompanhando um misto de sensações: alegria, entusiasmo, 

frustrações, tensão e satisfação, nesse sentido, o jogo é dotado de um fim, em 

si mesmo. 

A arqueologia registra a presença de jogos desde 2600 A.C O jogo mais 

antigo da época medieval é chamado tovolado, ao qual há referência em 

Portugal, era feito de tábuas unidas a formar um castelo. A construção tinha 

que ser apenas forte o suficiente para não resistir ao arremesso de um dado. 

Os jogos de tabuleiro aparecem em quase todas as partes do mundo, menos 

entre os esquimós e os aborígenes australianos. 

Segundo Piaget (1975) os jogos não são apenas um entretenimento, 

mas são meios que contribuem para o desenvolvimento intelectual do 

indivíduo. 

 

Jogando, elas chegam a assimilar as realidades intelectuais que, sem 
isso, permaneceriam exteriores à inteligência infantil. É por isso que, 
pela própria evolução interna, os jogos das crianças se transformam 
pouco a pouco em construção adaptada, exigindo sempre mais do 
trabalho efetivo, a ponto de, nas classes pequenas de uma escola 
ativa, todas as transições espontâneas ocorrem entre o jogo e o 
trabalho. (PIAGET, 1975, p.158)  

 

Os jogos ajudam a criar motivação aos conteúdos estudados, 

preparando o indivíduo para uma melhor interação e socialização com o grupo. 

O processo de desenvolvimento, segundo Piaget (1975), ocorre 

gradativamente adaptando-se ao ambiente em que vive e os jogos são 

instrumentos essenciais para a criança progredir até o raciocínio adulto. 

Para Vygotsky (1989) o jogo ou a brincadeira na infância pode ter papel 

fundamental no seu desenvolvimento, quando a criança brinca de “mãe e filha”, 

está ocorrendo nesse processo à zona de desenvolvimento proximal, ou seja, a 

criança apresenta-se no imaginário criando situações problema para a 

resolução do real.       

 

O jogo da criança não é uma recordação simples do vivido, mas sim a 
transformação criadora das impressões para a formação de uma nova 
realidade que responda às exigências e inclinações dela mesma.  
(VYGOTSKY, 1989, p.84).  

 
Assim, a criança fantasia realizando comportamentos e hábitos dos 

adultos, internalizando o real e promovendo o desenvolvimento cognitivo, 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A1bua_(madeira)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dardo
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emocional e intelectual. Entretanto, um dos pontos mais importante é aprender 

a definir regras e objetivos que se deseja alcançar.  

As crianças devem participar de jogos que estimulem a linguagem oral, 

como contar histórias, poesias, explorar embalagens, realizar uma roda de 

conversa antes das atividades para que elas possam falar sobre o seu 

conhecimento de mundo, estimulando também, o pensamento lógico, 

curiosidades, valores éticos e a psicomotricidade, exemplos: pular, saltar 

obstáculos, correr, rabiscar, utilizar os conceitos de lateralidade, posição, 

quantidade, noções topológicas, analisar, comparar, localizar e ordenar. Na 

fase do desenvolvimento a criança precisa aprender a conviver com o outro, 

podendo promover o respeito pelo colega, compartilhar o lanche, cumprir as 

tarefas, ter responsabilidade com o seu material escolar, formar hábitos de 

estudo e higiene, entre outros. Segundo Piaget (1975), o professor cria 

situações problema para o aluno encontrar o caminho da resposta. 

Para Wallon (1979), o meio físico não é o mais importante na formação 

da personalidade do individuo, mas sim, o meio social, ressaltando a 

motricidade no desenvolvimento da criança. Segundo ele, é pelo corpo e pela 

sua projeção motora que a criança estabelece a primeira comunicação, a 

infância é sinônimo de lúdico. “Só podemos entender as atitudes da criança se 

entendermos a trama do ambiente no qual está inserida.” ( p.15)  

Nas concepções de Wallon, podemos compreender que a infância e o 

lúdico andam juntos, todas as brincadeiras e atividades realizadas terão que 

ser espontânea, a criança está livre para escolher o seu jogo e montar suas 

regras e objetivos, se não o jogo torna-se trabalho e não atividade lúdica. 

O adulto deve ser um facilitador do jogo, mediando sempre que 

necessário de maneira adequada, destacando seus progressos, vitórias, 

valorizando as atitudes espontâneas e visando seu conhecimento de mundo a 

partir da significância do jogo para a infância.  

  

1.1 Tipos de Atividades Lúdicas. 

 

As fases do desenvolvimento para Piaget e os trabalhos de Wallon 

ajudaram a engrandecer as pesquisas sobre atividades lúdicas. 
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Para Piaget (1975), a criança de 0 a 2 anos encontra-se na fase 

sensório motora nos jogos de exercícios, desenvolvendo a dimensão cognitiva 

e a coordenação motora ampla, pegando nos objetos com firmeza, ouvindo as 

conversas com atenção, aprendendo as primeiras regras de convivência, 

pegando em tudo concreto que lhe chama atenção e está ao seu alcance, nos 

jogos lúdicos para a criança nessa fase, acontece uma assimilação do real e 

ocorre a caracterização do seu desenvolvimento. Durante os jogos realizados, 

parecendo ser repetitivos, a criança atua para ver como será a sua próxima 

reação, segundo Wallon (1979), os jogos funcionais podem ser gestos simples 

como movimentar o corpo, gritar e pegar objetos, ocorrendo às ações 

esperadas e inesperadas. 

Nos jogos simbólicos de 2 a 4 anos ocorre à fase pré-operatória, a 

criança executa movimentos mais específicos, exemplo: rasgar papel, empilhar 

os jogos de madeira, brincar com os jogos de encaixe. A coordenação motora 

ampla e fina começa a ter uma evolução com respostas positivas, as 

brincadeiras passam a ser algo de grande importância na sua formação 

funcional e intelectual, podendo ser as mais simples, porém as crianças 

descobrem um grande estímulo para o seu desenvolvimento intelectual. 

Nessa fase do simbolismo ela gosta de imitar os adultos, aprecia uma 

contação de historia, se vestindo com as roupas dos personagens, participando 

de todas as atividades que envolvam imitações do real desenvolvendo o 

intelectual, as crianças gostam de está junto com os adultos, na qual elas 

acabam recebendo todas as atenções. Em alguns momentos não conseguem 

compartilhar o seu brinquedo com o outro, ocorrendo egocentrismo, e as 

brincadeiras que tem regras acabam sendo um pouco mais trabalhosas de 

cumpri-las.  

Wallon (1979) classifica essa fase como jogos de ficção, que são 

atividades lúdicas no faz-de-conta, através da imitação a criança vive o 

processo de desenvolvimento, evidencia atividades em que a criança busca 

tirar proveito de tudo, comprovando seus progressos através dos detalhes e 

comprovando as múltiplas experiências vividas como: memorização, 

enumeração, socialização, articulação sensória e outras. 

 

A constituição biológica da criança, ao nascer, não será a única lei de 
seu destino posterior. Seus efeitos podem ser amplamente 
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transformados pelas circunstâncias de sua existência, da qual não se 
exclui sua possibilidade de escolha pessoal... Os meios em que vive 
a criança e aqueles com que ela sonha constituem a "forma" que 
amolda sua pessoa. Não se trata de uma marca aceita 
passivamente... (WALLON, 1979, p. 164 e 165) 

 

Wallon (1979) afirma que o estudo da criança exige o estudo do meio ou 

dos meios em que ela se desenvolve, conjunto mais ou menos duradouro das 

circunstâncias nas quais se desenvolvem as pessoas. 

Piaget (1975) identifica também mais uma estrutura no brincar infantil, 

por volta dos quatro anos acontece uma falta de interesse pelos jogos 

simbólicos e a criança começa a se interessar pelos jogos que envolvem 

regras.  Desenvolvendo por volta dos 7 a 11 anos, na fase operatória - 

concreto. 

Wallon (1979) classifica ainda os jogos em mais duas categorias. Jogos 

de aquisição, quando as crianças começam a se esforçar para entender, 

conhecer, cantar as músicas, dançar e compreender imagens e histórias. E 

Jogos de fabricação, que são jogos de atividades manuais aonde as crianças 

começam a criar, modificar objetos. Os jogos de fabricação são como os jogos 

de ficção, a criança faz e improvisa o seu brinquedo: a boneca, o carro, os 

animais com massa de modelar, transformando o real em imaginário. 

 Podemos citar algumas atividades lúdicas para criança de 0 a 2 anos: 

Jogos de memória, recorte e colagem (papel picado, grãos, contas), rasgar 

papéis com as mãos, amassar os papéis picados, confecção de colares, 

coordenar a tensão e o relaxamento muscular, pintura a sopro ou a dedo, 

massinhas de modelar, dança, entre outros. 

Atividades lúdicas para crianças de 2 a 4 anos: Telefone sem fio com o 

objetivo de desenvolver a memorização, a linguagem oral, socialização, usando 

metas de comunicação sem alterar as mensagens, formação em círculo. 

A história animada também se torna uma boa atividade nesta faixa 

etária, com o objetivo de desenvolver a concentração, linguagem verbal, 

coordenação motora ampla, atenção, percepção auditiva, utilizando metas 

como repetir oralmente a história contada, e formação em semicírculo. 

A corrida de cavalinho desenvolve a coordenação motora ampla, 

concentração e observação, utilizando metas para saltar os saquinhos, 

formação em fila colocando pequenos obstáculos como latinhas, saquinhos de 
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areia, espalhados pela área em círculo. Ao sinal de um apito ou palmas, as 

crianças saem correndo procurando saltar os saquinhos. 

Brincadeiras com bolas, petecas, balões, água, massa de modelar tem o 

objetivo de desenvolver a percepção tridimensional, a percepção de distância e 

orientação espacial. 

 

2 EDUCAÇÃO INFANTIL E OS JOGOS PEDAGÓGICOS 

 

Não existem crianças iguais, portanto não aprendem de forma igual, 

mesmo estando todas no mesmo ambiente, observando o mesmo objeto, 

chegando à escola com conhecimentos diferentes, adquiridos durante sua 

infância nas experiências e no conhecimento de mundo. A instituição de ensino 

tem o papel de ampliar a construção desses conhecimentos. A partir dessa 

convivência a criança aprende-se a brincar brincando, convivendo com 

diferentes faixas etárias e resolvendo os problemas reais que as brincadeiras 

propõem.   

Na educação infantil as crianças estabelecem diferentes vínculos, elas 

recriam e repensam os acontecimentos, sabendo que estão brincando, 

experimentando o mundo e internalizando uma compreensão particular sobre 

as pessoas, os sentimentos e os diversos acontecimentos. 

Para que as crianças tenham a possibilidade de criar é imprescindível 

que haja no ambiente escolar, diversidades de materiais incluindo jogos 

pedagógicos ocorrendo à aprendizagem por meio de uma intervenção direta. 

Segundo Sneyders (1996, p.36) “Educar é ir em direção à alegria”. 

Durante a infância os jogos mostram-se atividades prazerosas, trazendo alegria 

e entusiasmo, apresentando-se em um ambiente confortável e aconchegante 

para que a criança sinta-se segurando e confiante durante as realizações das 

atividades.   

 

 A educação lúdica é uma ação inerente na criança e aparece sempre 
como uma forma transacional em direção a algum conhecimento, que 
se redefine na elaboração constante do pensamento individual em 
permutações constantes com o pensamento coletivo. (ALMEIDA, 
1995, p.11)  
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Portanto, as atividades lúdicas na infância são de grande importância. 

Durante o desenvolvimento infantil elas aparecem como enriquecedoras das 

competências imaginativas, criativas e organizadoras do pensamento.  

A organização do espaço depende da brincadeira oferecida: discussão 

diálogo, socialização, etc. Além de planejar o tempo didático na escola de 

educação infantil, a organização do espaço é outro elemento fundamental na 

estruturação da rotina. 

Segundo Forneiro (1998, p.229) “O tema dos espaços é uma novidade 

na educação, especialmente na educação infantil.” Discutindo sobre os 

espaços na educação infantil, Forneiro faz distinção entre os termos espaço e 

ambiente, embora se reconheça existir um inter-relacionamento entre eles: o 

termo espaço refere-se ao espaço físico, já o termo ambiente diz respeito ao 

conjunto do espaço físico e às relações interpessoais que se estabelecem no 

mesmo. 

Devemos também ter a atenção com a segurança do ambiente onde se 

encontram os jogos pedagógicos, garantindo uma boa estrutura da escola, os 

materiais devidamente limpos e higienizados em caso de contato com a boca, 

cadeiras e mesas estáveis. Dessa forma, evitaremos alguns acidentes. 

Durante os jogos, os professores da educação infantil deverão orientar 

seus alunos em uma roda de conversa, sempre antes de começar as 

atividades, pedindo às crianças, cuidado no manuseio de alguns objetos, 

conscientizando-os para não ocorrer o risco de ingeri-los como: massa de 

modelar, tinta, areia, entre outros. 

 

2.1 Professor e Sua Formação Lúdica. 

 

O papel de um adulto, sendo ele a de um professor, tem fundamental 

importância no processo de desenvolvimento da aprendizagem através dos 

jogos pedagógicos. Os alunos com boa orientação interagem e socializam com 

desempenho suas habilidades e competência. 

A mediação intencional, aplicando as brincadeiras, utilizando materiais 

adequados em um espaço estruturado, permite o crescimento e estimula a sua 

imaginação, organização e criatividade infantil, cabe ao professor organizar seu 

tempo elaborando atividades baseadas no nível correto de seus alunos, 
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possibilitando que as crianças escolham os temas, papeis, jogos de regras, 

trabalhando através desses jogos sua identidade, regras sociais, sentimentos, 

emoções e conhecimento de mundo.     

As atividades docentes precisam de conhecimento de uma formação 

adequada para o processo de ensino-aprendizagem. Segundo Nóvoa (1992) 

ocorreu uma modificação nos últimos tempos na formação dos professores, 

mesmo assim não houve grandes melhoras devido à dificuldade de implantar 

modelos inovadores para educação.   

 

A preocupação com a pessoa do professor é central na reflexão 
educacional e pedagógica. A formação depende de cada um, e mais 
importante do que formar é formar-se; que todo o conhecimento é 
autoconhecimento e que toda a formação é autoformação. (NÓVOA, 
1992, p.32)  

 

 Os educadores devem ensinar de forma contextualizada, estimulando o 

trabalho coletivo.  

Segundo Negrini (ápud SANTOS, 1997, p. 13) durante seu processo de 

formação o professor deveria considerar três pilares para basear-se na sua 

formação profissional: “a formação pedagógica, formação acadêmica e a 

pessoal.” Sugerindo, entretanto, que seja realizado através de atividades 

lúdicas como jogos pedagógicos.  

A formação do educador tem que ocorrer ludicamente acontecendo falta 

de interesse e acomodação durante os cursos, alguns profissionais que já 

estão lecionandos há algum tempo, não tem uma visão atualizada da 

educação, prejudicando a aprendizagem do mundo atual onde algumas  

crianças estão á frente de muitos adultos na tecnologia.  

Os alunos precisam de aulas que chamem sua atenção sem preferência 

de professor, o importante serão os estímulos e os materiais trazidos pelo 

mediador durante as aulas, utilizados assim os jogos pedagógicos, sendo eles 

em tabuleiro ou tecnológicos. 

A competência e habilidade dos conteúdos a serem trabalhados são 

importantes durante a transmissão do conhecimento, o aluno necessita de 

confiança e de um professor comprometido a realizar sua formação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No transcorrer deste artigo podemos ressaltar a importância dos jogos 

pedagógicos durante o período na educação infantil. Os jogos possibilitam o 

desenvolvimento de habilidades e competências, nos aspectos, cognitivo, 

afetivo e o motor. 

Embora as aplicações de atividades lúdicas sejam recentes nas escolas, 

já faz algum tempo que os estudiosos estão trabalhando e pesquisando sobre 

o tema abordado, identificando as melhorias no desenvolvimento infantil. 

Quanto à avaliação durante as atividades, deverá acontecer dia a dia 

sendo renovado e enriquecido com as vivências e experiências. É um processo 

delicado que deve ser verificado conforme a atividade realizada durante a aula, 

não somente atribuir uma nota, mas observar atentamente as atitudes, 

participação, interesse e as mudanças de comportamento do aluno. 

 A atividade lúdica possibilita ao aluno uma autoavaliação como também, 

acompanhar o rendimento de aprendizagem dos colegas, sem promover 

nenhum constrangimento a todos. Podemos no final de cada semestre realizar 

um relatório das crianças com observações diárias, com os seus avanços e 

alternativas para a superação de suas dificuldades, relatando as atividades que 

foram realizadas e os instrumentos utilizados para esses avanços. 

 A partir dos teóricos podemos compreender a importância dos estudos 

sobre atividades lúdicas na educação infantil, envolvendo o social e o 

emocional. Enfim, os jogos utilizados em sala de aula estimulam a 

aprendizagem, a criatividade, ou seja, a criança ao brincar ela vai se 

apropriando da realidade, compreendendo a sua cultura. 
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