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A CONTRIBUIÇÃO DO LÚDICO DENTRO DO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

Francisca Sâmia Costa de Oliveira¹ 

Raimunda Cid Timbó² 

RESUMO 

A educação atual se modifica a cada momento, estamos em processo de 
aprendizado constantemente, com isso temos que evoluir junto com as 
modernidades. O processo de ensino e aprendizado tem se tornado cada vez 
mais um desafio para o educador, pensando nisso os objetivos são demonstrar a 
importância da inserção de jogos lúdicos, conhecer os fundamentos da 
ludicidade, observar como é trabalhado o lúdico na educação infantil percebendo 
os limites das crianças. Nessa perspectiva o trabalho foi desenvolvido através de 
pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, feita com professores da educação 
infantil da rede publica de Fortaleza. Baseamos esses estudos nos referenciais 
curriculares nacionais da educação infantil (1988) em Vygotsky (1979) e Piaget 
(1975). Os autores evidenciaram a importância e a facilidade com que as 
crianças aprendem usando as artes visuais, os jogos pedagógicos, a musica e 
movimentos e outras formas apresentadas. A pesquisa enfatizou o lúdico como 
processo de ensino e aprendizagem para crianças da educação infantil   

Palavras-chave: Lúdico. Educação infantil. Desenvolvimento.  

SUMMARY 

The current education changes every moment, we are in the process of learning 

constantly, with that we have to evolve along with the modern. The teaching and 

learning process has become increasingly challenging for the educator, thinking 

that the goals are to demonstrate the importance of the inclusion of recreational 

games, knowing the fundamentals of playfulness, observe how worked the 

playful child education realizing the limits of children. In this perspective the work 

was developed through bibliographical research and field research, made with 

teachers of early childhood education network publishes Fortress. These studies 

are based on the national curriculum of early childhood education benchmarks 

(1988) in Vygotsky (1979) and Piaget (1975). The authors highlighted the 

importance and the ease with which children learn using the Visual Arts, the 

educational games, music and movements, and other forms submitted. The 

research emphasized the playful as a teaching and learning process for children 

in early childhood education   

Keywords: Playful. Early childhood education. Developm 
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1. INTRODUÇÃO          

O brincar espontâneo, aparentemente descomprometido é fonte de 

estímulo ao desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança. É uma forma 

lúdica e criativa de auto expressão.  Para definir a brincadeira infantil, 

ressaltamos a importância do brincar para o desenvolvimento integral do ser 

humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para 

tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral 

sobre a ludicidade que deve estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que 

o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo somente lazer, 

mas sim, um ato de aprendizagem, e ainda a importância desta ludicidade nas 

intervenções e prevenções de problemas de aprendizagem na visão da 

psicopedagogia. 

 Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a criança 

estabelecer regras constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do 

indivíduo na sociedade. Deste modo, à criança estará resolvendo conflitos e 

hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a capacidade 

de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de 

demonstrar sua opinião em relação aos outros, e ainda e nesse ato que 

podemos diagnosticar e prevenir futuros problemas de aprendizagem infantil. É 

importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois está 

se constitui numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na 

perspectiva da lógica infantil. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil 

(1998) a partir da importância da ludicidade que o professor deverá contemplar 

jogos, brinquedos e brincadeiras, como princípio norteador das atividades 

didático-pedagógicas, possibilitando à criança uma aprendizagem prazerosa. 

Assim, a ludicidade tem conquistado um espaço na educação infantil. 

Os objetivos da pesquisa é conhecer os fundamentos da ludicidade, 

observar como é trabalhado o lúdico na educação infantil percebendo os limites 

das crianças, a partir de trabalhos que mobilizem a prática desenvolvida no dia-

a-dia de cada uma delas.    
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A partir das indagações acerca do brincar, surge o seguinte 

questionamento: De que forma a realidade é levada para dentro da escola, 

trabalhando com o lúdico?  

Neste sentido, o estudo propõe analisar a importância do brincar na 

Educação Infantil no processo do ensino aprendizagem, pois segundo 

especialista em educação a educação infantil é um período fundamental para a 

criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento e aprendizagem de forma 

significativa.  

O interesse por esse tema se deve ao fato da nossa relação com a 

educação infantil, e a partir daí verificamos a necessidade do ato de brincar no 

favorecimento do desenvolvimento dos alunos na medida em que os leva ao 

entendimento de algumas regras básicas para a convivência em sociedade, tais 

como a cooperação e a obediência, pois conforme nossas experiências com 

crianças nas salas de  educação infantil acreditamos que elas aprendem bem 

mais brincando, porque então nós educadores não ensinarmos de maneira 

prazerosa e lúdica para que ela aprenda cada vez melhor? 

Por isso estudar sobre esse tema é de fundamental importância porque 

revelará reflexões sobre a necessidade do brincar na educação infantil, sendo 

possível demonstrar que a ludicidade é de suma relevância para o 

desenvolvimento integral da criança e são elementos indispensáveis ao 

relacionamento com outras pessoas. 

2. A EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Na antiguidade a meados do século XIX, o processo de ensino e 

aprendizado era por forma de memorização, acreditava-se que a criança era 

uma caixa onde poderia ser depositado conhecimentos ao longo dos dias, e 

desses conhecimentos eles serem repetidos e praticados através de exercícios, 

para assim desenvolver uma assimilação de conteúdos. Os métodos usados 

pelos professores antigamente eram bem arcaicos como relata as autoras Eulina 

Castro, Ilana Castro e Vany Regina em um de seus artigos. 

Os conhecimentos a serem adquiridos eram, até certo ponto, reduzidos. E para 
que os alunos pudessem repetí-los correta e adequadamente, o professor 
utilizava o procedimento de perguntas e respostas, tanto em sua forma oral 
como escrita. Este era o chamado método catequético, cuja origem remota, pelo 
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menos cultura ocidental, aos antigos gregos. A palavra catecismo provém do 
termo grego katechein, que significa "fazer eco". Este método era usado por 
todas as disciplinas e consistia na apresentação, pelo professor, de perguntas 
acompanhadas de suas respostas já prontas. (CASTRO; CASTRO; REGINA, 
2014, online).   

 Essa forma de ensinar perdurou por muito tempo, ou ainda existe em 

algumas realidades escolares, mas são muitos os filósofos e educadores que 

combatem essa forma de ensinar, esses filósofos acreditavam que o ensino era 

para ser compreendido e não simplesmente decorado. Alguns filósofos são. 

Sócrates (século V a.C.) Para Sócrates a função do mestre, é apenas ajudar o 
discípulo a descobrir, por si mesmo, a verdade. 

João Amos Comenius (1592 – 1670) Segundo Comenius, dentre as obras 
criadas por Deus, o ser humano é a mais perfeita. Dada sua formação cristã, 
Comenius acreditava que o fim último do homem é a felicidade eterna. Assim, o 
objetivo da educação é ajudar o homem atingir essa finalidade transcendente e 
cósmica, desenvolvendo o domínio de si mesmo através do conhecimento de si 
próprio e de todas as coisas.  

Vygotsky (1991:65) A escola tem o papel de fazer a criança avançar em sua 
compreensão do mundo a partir do seu desenvolvimento já consolidado e tendo 
como meta, etapas posteriores ainda não alcançadas. (CASTRO; CASTRO; 
REGINA, 2014, online).   

 

 Como vemos os pensamentos desses autores, o ser humano, é o ser 

mais inteligente da fase da terra, capaz de criar e recriar, e também pensar e 

criar hipóteses.  

 Na antiguidade as crianças de pré-escola, não tinham seu espaço dentro 

escola, elas ficavam por conta de assistentes sociais, e não da educação. 

Tinham simplesmente os cuidados de higiene pessoal e alimentação, mas com o 

passar do tempo essa realidade foi mudando. Em meados do século XX as 

mulheres foram tomando conta do mercado de trabalho e não tinham com quem 

deixar seus filhos. Então foi criado o primeiro jardim de infância no Rio de 

Janeiro por Menezes Vieira em 1875, mas esse jardim de infância só atendia as 

crianças da burguesia. As crianças mais carentes ficavam em Institutos ou 

Assistência Social.  

Nos anos 90, com a ampliação e o fortalecimento da concepção de 
infância, que procura perceber a criança como um ser sócio-histórico, 
onde a aprendizagem ocorre através das interações entre a criança e 
seu entorno social, é que foi criado o Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil, um documenta que procura nortear o trabalho 
realizado com as crianças de 0 a 6 anos. Dentro desse cenário garantido 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacao-infantil&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacao-infantil&Itemid=859
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por lei os direitos da criança enquanto cidadã é que se cria o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), criado em 1990 sob a lei 8069/90, que 
tem por principal objetivo enaltecer os direitos da criança como cidadã, 
separando as funções daqueles que as assistem, a família, a sociedade 
e a escola. Não se pode esquecer a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 
que incorpora a educação infantil como primeiro nível da educação 
básica, e formaliza a municipalização dessa etapa de ensino. 

(FERNANDA, online).   

3 VYGOTSKY E PIAGET SOBRE O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 As características do jogo simbólico para a criança é que ela usa a 

fantasia contraponto na realidade, isso acaba influenciando suas atividades 

psicomotoras. As características do jogo simbólico são: liberdade de regras, 

(menos as criadas pelas crianças), desenvolvimento da imaginação e da 

fantasia, logica própria com a realidade, assimilação da realidade ao eu. 

Piaget descreve quatro estruturas básicas do jogo simbólico são eles:    

Jogo de exercício, Jogo simbólico/dramático, Jogo de construção, Jogo 
de regras. A importância do jogo de regras, é que quando a criança 
aprende a lidar com a delimitação, no espaço, no tempo, no tipo de 
atividade válida, o que pode e o que não pode fazer, garante-se uma 

certa regularidade que organiza a ação tornando-a orgânica. (PIAGET, 
1975, online)   

O objetivo e valor do jogo deve ser observado pela faixa etária e estágio 

que a criança se encontra, para que eles tenham um bom desenvolvimento. Se 

for alguma atividade desafiadora, que leva mais concentração, pra isso também 

deve ser levado em conta que todos os jogadores participem ativamente do 

começo ao fim do jogo.  

Para Vygotsky (1979) o jogo é de bastante relevância no aprendizado da 

criança, desde que sejam levando em conta alguns contrapontos citados por ele, 

assim relembremos alguns.  

O desenvolvimento cognitivo resulta da interação entre a criança e as pessoas 
com quem mantém contatos regulares. Convém lembrar também que o principal 
conceito da teoria de Vygotsky é o de Zona de Desenvolvimento Proximal, que 
ele define como a diferença entre o desenvolvimento atual da criança e o nível 
que atinge quando resolve problemas com auxílio, o que leva à consequência de 
que as crianças podem fazer mais do que conseguiriam fazer por si sós. 

(VYGOTSKY,1979, online) 

 Não é o ato de espontaneidade que faz com que a criança aprenda, mas 

o ato de planejar, criar, imaginar situações adversas, que desenvolvem as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm
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habilidades que estão dentro de cada um. Ao criar um jogo simbólico a criança 

consegue-se imaginar em atividades semelhante a dos adultos, ensaia atitudes, 

valores, hábitos e situações da vida. No jogo a criança projeto muito mais tudo 

aquilo que aprendeu e que viu.  

4 REFERÊNCIAIS CURRICULARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL – LÚDICO.   

 Os referenciais curriculares estão bem claros, quando lemos o sumario já 

observamos o lúdico presente, em todas as áreas apresentadas, seja na 

linguagem ou nas artes visuais, como também na musica e movimento, tudo 

acaba voltando para o lúdico.  

Em muitas propostas as práticas de Artes Visuais são entendidas 
apenas como meros passatempos em que atividades de desenhar, colar, 
pintar e modelar com argila ou massinha são destituídas de significados. 

(BRASIL, 1988, p. 87)   

 Percebemos que o simples fato do desenhar, modelar, colar ou pintar, é 

uma forma de lúdico para criança, as artes visuais estão presentes no dia a dia, 

deles, quando brincam com areia no quintal, ou quando “riscam” a parede, tudo 

isso, envolve o desenvolvimento e aprendizado da criança.  

A música está presente em diversas situações da vida humana. Existe música 
para adormecer, música para dançar, para chorar os mortos, para conclamar o 
povo a lutar, o que remonta à sua função ritualística. Presente na vida diária de 
alguns povos, ainda hoje é tocada e dançada por todos, seguindo costumes que 
respeitam as festividades e os momentos próprios a cada manifestação musical. 
Nesses contextos, as crianças entram em contato com a cultura musical desde 
muito cedo e assim começam a aprender suas tradições musicais. (BRASIL, 
1988, p. 47)   

 Se formos considerar cada página dos referencias curriculares são de 

suma importância para o desenvolvimento de cada criança, mas pontuaremos 

apenas algumas, e destacaremos aquelas que mais dão ênfase no lúdico.  

 Como vimos a música é uma forma lúdica de envolvermos as crianças na 

pratica do seu dia a dia, desenvolvemos muitas habilidades usando musica, 

necessariamente não necessita de instrumentos musicais, podemos trabalhar o 

ritmo com as mãos e os pés, o respeito com o próximo, respeitando gosto e 

diversos estilos musicais, a lateralidade, a coordenação motora ampla a 

oralidade e diversos outros fatores de desenvolvimento infantil. 
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5. METODOLOGIA 

 Este trabalho iniciou-se a partir de uma pesquisa bibliográfica, com 

pesquisas e fundamentos em autores sobre o tema abordado.  

 Foi realizado também pesquisa de campo com foco qualitativo, onde o 

pesquisador faz um paralelo entre o teórico e o pratico, para ser melhor 

compreendido os fenômenos estudados.   

 O espaço da pesquisa foi uma escola publica de Fortaleza, da regional II, 

com professores da educação infantil. A escola possui salas de educação infantil 

e do 1º ao 5º ano. Com dois prédios, onde um ficam as crianças da educação 

infantil e o outro, crianças do fundamental 1. As salas são bem amplas, com 

cadeiras e mesas apropriadas para a idade dos alunos, bem amplas e ventiladas 

com quintal, mas que é pouco utilizado. Possui quadra de esportes, televisão e 

aparelho de dvd. Poucos brinquedos, mas um parque com situação bem 

precária.  

 Os participantes da pesquisa foram duas professoras da educação 

infantil, uma professora do infantil 4 e outra do infantil 5. Para preservar a 

identidade das participantes, as mesmas receberam os seguintes nomes, Rosa 

e Esmeralda. 

5.1 DISCUSSÃO DOS DADOS 

 Para iniciarmos o estudo fizemos uma observação da rotina das crianças 

e das professoras, elas foram bastante atenciosas, e explicaram como eram 

feitos e desenvolvidos os trabalhos. Admitiram que apesar da escassez de 

material para ser trabalhado com as crianças, elas podem fazer muitas coisas.  

 As professoras são graduadas em pedagogia e fazem pós-graduação, 

uma na área de Educação Infantil e a outra de Psicopedagogia, gostam bastante 

do curso que tem ajudado no desenvolvimento do trabalho com as crianças. 

 Conhecemos também o grupo gestor, da escola aonde tem três 

coordenadoras uma para educação infantil e 1º e as outras para o ensino 

fundamental. Um grupo unido pelo o que podemos perceber e bastante 
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organizado. A educação infantil trabalha com projetos pedagógicos, observamos 

o desenvolvimento das crianças e interesse nos projetos apresentados.  

 Em relação as temáticas, fizemos cinco perguntas. 

 VOCÊ USA MÉTODOS LÚDICOS NO PROCESSO DE ENSINO? 

    “Sim. Eu utilizo métodos lúdicos em minha pratica docente.” (Rosa) 

 

“Algumas vezes. Na maioria das vezes sim, percebo que as crianças se 
envolvem bastante.” (Esmeralda) 

  A ludicidade deve ser usada em forma de metodologia, para que 

facilidade a aprendizagem do aluno e ele tenha mais interesse naquilo que está 

sendo apresentado. As professoras, descobriram que as crianças sem envolvem 

bastante, como foi comentado por uma delas. 

 VOCÊ ACHA IMPORTANTE O USO DE MÉTODOS LÚDICOS NO 

PROCESSO DA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL? 

“Acho muito importante o uso da ludicidade na educação infantil, pois 
dessa forma a criança se envolve nas atividades com mais interesse e 
de maneira prazerosa para ela, dessa forma que ocorre o aprendizado.” 
(Rosa) 
 

“Com certeza, ele é uma ferramenta muito importante, principalmente 
para educação infantil, as crianças se envolvem com mais interesse nas 
atividades, participam com prazer, e o ensino fica mais divertido e leve, e 
logo vem a aprendizagem. ” (Esmeralda) 
 

  Vygotsky (1991) salienta que a brincadeira está presente na vida cotidiana 

da criança, a imitação, regras e imaginação, são características de brincadeiras 

do cotidiano deles. Por tanto como podemos perceber as pedagogos, deram 

bastante relevância para o ato do brincar e da ludicidade como forma de 

desenvolvimento para educação infantil.  

 QUAIS OS OUTROS MÉTODOS QUE VOCÊ UTILIZA PARA 

DESENVOLVER O APRENDIZADO DA CRIANÇA? 

 

“Na educação infantil trabalho com o ludicidade mesmo, atividades como 
contação de historia, uso de fantoches, utilização de jogos, música 
dentre outros.” (Rosa) 
 

“Eu uso os dois métodos, o lúdico e as vezes o tradicional, acho 
importante também as crianças praticarem, a nossa sociedade cobra 
bastante isso, os pais o sistema. ” (Esmeralda) 
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  Levemos em consideração que todos os métodos usados são eficazes 

para o desenvolvimento das crianças. Mas podemos encontrar na ludicidade 

uma forma mais prazerosa. Podemos perceber que para uma professora, o 

lúdico é o mais usado por ela. Mas a outra professora, acha que devem ser 

usados os dois métodos, o tradicional, e o lúdico. 

 VOCÊ CONHECE ALGUM AUTOR QUE DA RELEVÂNCIA PARA A 

LUDICIDADE COM FORMA DE UM MELHOR APRENDIZADO? QUAL? 

 

“Piaget, existem muitos outros, mas, na minha opinião a teoria de Piaget 
acerca do aprendizado e desenvolvimento infantil é a mais válida para 
minha prática docente. ” (Rosa) 
 

“Existem muitos autores, como Piaget e Vygotsky, mas o que mais 
usamos na nossa prática docente são os referencias curriculares para 
educação infantil, eles são bastante abrangentes na forma do uso da 
ludicidade, do ensino, do desenvolvimento infantil.” (Esmeralda) 

 

  Os mestres em desenvolvimento infantil são Piaget e Vygotsky, eles 

observaram que para o desenvolvimento da criança, ela precisa ser estimulada, 

de forma prazerosa, eles acharam que brincando, os pequenos criavam, 

compartilhavam, interagiam com o meio e de certa forma aprendiam. 

 CITE ALGUMA EXPERIÊNCIA RELEVANTE NA SUA PRATICA 

DOCENTE AONDE VOCÊ UTILIZA O LÚDICO COMO FORMA DE 

ENSINO E APRENDIZADO. 

 

“Vou citar uma prática lúdica que usei recentemente dia 28/03/2016. No 
dia 27/03 foi o dia do circo, então no dia 28/03 na segunda feira usei uma 
fantasia de palhaço, pedi para as crianças falarem outras atrações que 
tem no circo, logo após pintaram coletivamente um palhaço. 
Confeccionei um adereço de palhaço e pintei o rosto das crianças e 
dançamos músicas relacionadas ao circo. As crianças se divertiram 
bastante e os pais adoraram.” (Rosa)  
 

“Recentemente, comemoramos a páscoa, e trabalhamos ao longo do 
mês o projeto nossa Páscoa. Mostramos para as crianças em forma de 
contação de historias o verdadeiro sentindo da páscoa, mostramos 
vídeos e músicas relacionadas, pintamos e confeccionamos os símbolos 
da páscoa com diversos materiais, eles participaram de uma dança 
sobre a páscoa, tivemos a encenação da ultima ceia com as crianças do 
1º ano, eles participaram e tiveram bastante interesse em todas as 
atividades” (Esmeralda) 
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  Poderíamos citar varias atividade para um excelente desenvolvimento, 

usando a ludicidade como método. Mas levemos em consideração os 

apontamentos das professoras, quanto as formas usadas dentro de sala.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Este trabalho veio provar o quanto professores usam e acham importante 

a ludicidade dentro da escola. Com os objetivos de mostrar a importância de 

jogos lúdicos para o desenvolvimento das crianças. 

  Os objetivos deste artigo, foram alcançados e podemos observar diante 

das pesquisas e observações como as professoras usaram esses mecanismos 

nas suas vivencias, no dia a dia de cada uma podemos ver que elas usavam a 

criatividade para envolver as crianças nas atividades.  

  Porem podemos ver também que o lúdico nem sempre foi usado na 

educação. Em épocas passadas, não existia a educação infantil, o sistema de 

educação para crianças era assistencialista, as mães iniciaram no mercado de 

trabalho e não tinha com quem ficar deixar seus bebês e crianças, então foi 

necessário um local para colocar se responsabilizar em cuidar da higiene 

pessoal, e alimentação desses “pequenos”.  

  Com o passar do tempo as coisas foram melhorando e as leis já foram 

dando mais assistência a essas crianças. Aparecem então as creches e pré-

escolas.  As crianças passavam o dia nas pré-escolas, além de ter educação e 

alimentação, eles começaram a se preocupar com o desenvolvimento deles.  

  Hoje podemos ver o lúdico presente em muitas salas de aulas, através de 

jogos, musicalização, dinâmicas, em todos os momentos.  

  Concluímos com este trabalho, aquilo que os estudiosos e pesquisadores 

mostraram. Que o lúdico é muito importante para o desenvolvimento. 
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