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RESUMO 

O estudo traz um enfoque sobre a importância do lúdico na Educação Infantil, tendo em vista que o 
brincar exerce uma função importante no contexto escolar e a necessidade da criança em seu 
processo educativo de estímulos e oportunidades que alimentem o seu impulso natural de 
curiosidade. As atividades didáticas que fazem uso do lúdico ajudam a criança a organizar-se de 
forma prazerosa, proporcionando-lhe momentos de análise, de lógica, de percepção sensorial dentre 
outros aspectos. Dessa forma, o educador pode utilizar recursos variados, como objetos concretos, 
cantigas, cartazes, jogos e brincadeiras para ajudá-la no seu processo de aprendizagem. Tomando 
como bases essas considerações, o objetivo desse estudo é analisar como a aprendizagem pode ser 
influenciada com experiências lúdicas, demonstrando a importância da prática docente e de relações 
interpessoais no desenvolvimento cognitivo da criança. Para tanto, a base teórica encontra-se 
fundamentada nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2001) e no 
pensamento de Antunes (2008), Agrello (1996), Fernández (1991), Kishimoto (1999) Oliveira (2004), 
Santos (2008), Piaget (2001), Vajskop (1999), entre outros estudiosos no assunto. A metodologia 
utilizada consta de uma revisão bibliográfica à luz dos referenciais citados. Diante destas 
perspectivas, o estudo permite concluir que a educação pelo lúdico leva a uma aprendizagem 
espontânea, a um maior interesse e ao aumento da autoconfiança. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A importância do ato de aprender brincando, se constitui o cerne da 

investigação proposta. Tem como finalidade uma reflexão sobre o reconhecimento 

legal da criança como sujeito de direitos e de oportunidades que auxiliem o seu 

processo de aprendizagem.  

 A literatura sobre o tema vem crescendo ao longo do século atual, pois as 

discussões e opiniões baseadas em reflexões e hipóteses juntam-se a pesquisa 

empírica, que, de um lado, elimina algumas dúvidas e, de outro, coloca novos 

problemas. Destaca-se a descoberta do valor do lúdico no processo de ensino e 

aprendizagem. Nesse processo, passa a existir um duplo aspecto: a possibilidade de 
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que se conheça melhor a criança por meio do brincar, o qual para o grupo de 

profissionais no contexto educacional tem função essencial no desenvolvimento das 

atividades, dos trabalhos, pois através dele acontece uma forma de comunicação, 

favorecendo o conhecimento da realidade, o intercâmbio, respeitando sempre o 

interesse e o potencial das mesmas. Outro aspecto a ser analisado é o papel do 

educador neste processo e os benefícios que o lúdico proporciona. 

 Tomando como bases essas considerações, o objetivo desse estudo é 

analisar como a aprendizagem pode ser influenciada com experiências lúdicas, 

demonstrando a importância da prática docente e de relações interpessoais no 

desenvolvimento cognitivo da criança.  A base teórica encontra-se fundamentada 

nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2001) e 

o pensamento de autores como Antunes (2008), Agrello (1996), Fernández (1991), 

Kishimoto (1999) Oliveira (2004), Santos (2008), Piaget (2001), Vajskop (1999), 

entre outros estudiosos no assunto.  

 Para tanto, o estudo foi estruturado em tópicos, no primeiro, trata-se da 

relação entre o ato de aprender e o lúdico, enfocando a importância do lúdico na 

aprendizagem.  Em seguida, trata-se da importância dos espaços lúdicos para a 

aprendizagem infantil e do que a criança precisa para que essa aprendizagem 

ocorra com eficácia e eficiência.  

 

1 A RELAÇÃO ENTRE O ATO DE APRENDER E O LÚDICO  

 Segundo Fernández (1991), o ser humano para aprender deve pôr em jogo o 

seu organismo individual herdado, o seu corpo construído espetacularmente, sua 

inteligência autoconstruída interacionalmente e a arquitetura do desejo, desejo que é 

sempre desejo do desejo de outro. 

O aprender transcorre no seio de um indivíduo humano cuja matriz toma 
forma nos primeiros vínculos mãe-pai-filho-irmão, pois a prematuridade 
humana impõe a outro semelhante adulto para que a criança, aprendendo e 
crescendo, possa viver. A aprendizagem é um processo cuja matriz é 
vincular e lúdica e sua raiz corporal; seu desdobramento criativo põe-se em 
jogo através da articulação inteligência-desejo e do equilíbrio assimilação-
acomodação (FERNÁNDEZ, 1991, p. 47).  
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 Ainda, na visão da referida autora, no ser humano, a aprendizagem funciona 

como equivalente funcional do instinto. “para dar conta das fraturas no aprender, 

necessitamos atender aos processos (à dinâmica, ao movimento, às tendências) e 

não aos resultados ou rendimentos (sejam escolares ou psicrométricos)” 

(FERNÁNDEZ, 1991, p. 48). 

 Para a Fernández (1991), por meio da observação de como aprende, como 

joga a criança e de onde se origina o seu fracasso, que a diferencia como sujeito, é 

que se pode vislumbrar o caminho para elucidar o motivo da não aprendizagem. 

Isso, logicamente, propiciará ao ensinante traçar um plano adequado para despertar 

e motivar o aprendente, inserindo-o convenientemente no contexto escolar e social.   

 As crianças são naturalmente dispostas a aprender desde muito cedo. Elas 

apresentam tendências ou inclinação positiva para obter e usar muito tipo de 

informações. Desse modo, Para Weil (2004, p. 100), “a aprendizagem mais eficiente 

se faz através da experiência pessoal, isto é, da atividade; se aprende melhor 

fazendo do que ouvindo”. 

 Nesse sentido, de acordo com os Referenciais Curriculares Nacional para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2001), a criança é um ser social que nasce com 

capacidades afetivas, emocionais e cognitivas, tem desejo de estar próxima às 

pessoas e é capaz de interagir e aprender com elas de forma que possa 

compreender e influenciar seu ambiente. Ampliando suas relações sociais, 

interações e formas de comunicação, as crianças sentem-se cada vez mais seguras 

para se expressar, podendo aprender, nas trocas sociais, com diferentes crianças e 

adultos cujas percepções e compreensões da realidade também diversas. 

A percepção e a compreensão da complementaridade presente nos atos e 
papéis envolvidos nas interações sociais é um aspecto importante do 
processo e diferenciação entre o eu e o outro. O exercício da 
complementaridade está presente, por exemplo, nos jogos de imitação 
típicos da criança. (BRASIL, 2001, p. 32). 

 Neste sentido, quando a criança brinca, ela busca prazer e descobertas. 

Nessas perspectivas as atividades lúdicas podem influir significativamente na 

construção do conhecimento da mesma, dependendo da atividade realizada.  

Contudo, Agrello (1996, p. 29) ressalta que: 
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No brincar, o caráter de liberdade da atividade lúdica é muito evidente, 
observando-se um divórcio entre o brinquedo e o uso que a criança faz 
dele. A brincadeira em alguns casos é induzida pela forma ou pelo material 
do brinquedo, no entanto, não se constituindo uma predeterminação, pois a 
realidade efetiva do jogo se exprime pelo emprego do brinquedo, na maioria 
das vezes imprevisto e surpreendente. 

 É, portanto, nas brincadeiras de jogo imaginativo, que enfatiza o faz-de-conta, 

que a criança representa ou exterioriza suas fantasias. A criança tem a capacidade 

de se concentrar, de realizar experiências concretas em atividades como: construir 

torres utilizando blocos, montar quebra-cabeças, jogar, correr, pular. Mas a fantasia 

criada ou coisa imaginada pela criança, não tem relação com a natureza do objeto 

utilizando, pois este tem função mediadora entre a realidade e a imaginação, que é o 

valor simbólico que configura, que representa e que sugere. 

 Pode-se dizer, então, que o brincar se reveste de importância fundamental 

para o desenvolvimento da criança e no seu ingresso na fase adulta, pois a criança 

aprende a competir, ganhar, perder, seguir regras, trabalhar em equipe. Aspectos 

estes que são de fundamental importância na consolidação da personalidade do 

indivíduo adulto e que, certamente, irão contribuir na consolidação da sua percepção 

de cidadania e do seu papel na comunidade como ser atuante, capaz de tomar 

decisões com maturidade. 

 Assim, é primordial conhecer algumas definições de vários autores e 

estudiosos sobre o termo lúdico para que se possa realizar um estudo comparativo 

ou de aprofundamento sobre o assunto.   

 

2 A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO PARA A APRENDIZAGEM 

 A contribuição das atividades lúdicas para o desenvolvimento da criança 

durante o processo de ensino e aprendizagem vai depender da concepção que se 

tem de jogo, de criança, de aprendizagem e de desenvolvimento infantil. Assim, 

segundo dados do dicionário Aurélio, segundo Ferreira (2001, p. 465), a palavra 

lúdico, vem do latim ludus e significa brincar. Refere-se também à “[...] forma de 

desenvolver a criatividade, os conhecimentos, através de jogos, música e dança” 

(FERREIRA, 2001, p. 465). 
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 O primeiro significado do jogo é o de ser lúdico, pois a criança aprende se 

divertindo. A conveniência de um ambiente adequado constitui-se de fundamental 

importância para o sucesso no processo de aprendizagem, pois segundo Kishimoto 

(1999, p. 91), “o espaço livre para expressar, criar, perguntar é também o espaço em 

que o professor se encontra mais livre para responder, observar atentamente e 

interagir com os alunos”. 

 No processo de aprendizagem pode-se comprovar a influência positiva das 

atividades lúdicas em um ambiente aconchegante, desafiador, rico em 

oportunidades e experiências para o crescimento sadio das crianças. Assim, 

segundo Maluf (2003, p. 6), ao se observar cuidadosamente as salas de aula que 

trabalham com atividades lúdicas, consegue-se captar o clima e o estilo de trabalho 

do professor e de seus alunos.  

O visitante de qualquer instituição para crianças pequenas tende a pesar as 
mensagens que espaço oferece sobre a qualidade e os cuidados e sobre as 
escolhas didáticas quer formam a base do programa. Todos nós tendemos 
a perceber o ambiente e a ler suas mensagens ou significados com base 
em nossas próprias ideias. 

 Nesse sentido, ao planejar a sala de aula com divisões, de acordo com os 

tipos de atividades que nela ocorrem na qual há espelhos na altura das crianças, 

estantes acessíveis; em que cada canto há uma proposta diferente de brincadeira, 

com materiais oferecidos de acordo com cada atividade, e a cada criança é dada à 

possibilidade de escolha do canto que frequentará e de como irá se relacionar com o 

espaço escolhido, proporciona-se ao educando uma maior interação e meios de 

desfrutar de uma melhor aprendizagem. 

 Essa concepção é amplamente percebida por Wajskop (1999), ao ressaltar 

que é importante que estejam disponíveis para as crianças objetos/brinquedos, tais 

como caixas, panos, objetos para construção, bonecos, papéis de diferentes 

tamanhos, fantasias, além de objetos variados da vida social. Esses materiais 

devem funcionar como suportes e possibilidades de escolha e de combinações para 

as ações, interações e invenções das crianças. 

 De acordo com Maluf (2003), é por meio das brincadeiras que a criança faz 

novas amizades , melhora seu relacionamento com seus pais, educadores e entre 

colegas em um ambiente lúdico tranquilo. Essa nobre atividade da infância é 
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Essa nobre atividade da infância é destacada em várias concepções teóricas por 

autores como Piaget, Vygotsky, Leontiev e Elkonin, onde cada um, à sua maneira, 

mostra a importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil e aquisição de 

conhecimentos.  

 A ludicidade é uma atividade que tem valor educacional intrínseco, mas além 

desse valor, que lhe é inerente, ela tem sido utilizada como recurso pedagógico. 

Segundo Teixeira (1995), várias são as razões que levam os educadores a recorrer 

às atividades lúdicas e a utilizá-las como um recurso no processo de ensino-

aprendizagem:  

As atividades lúdicas correspondem a um impulso natural da criança, e 
neste sentido, satisfazem uma necessidade interior, pois o ser humano 
apresenta uma tendência lúdica;  
O lúdico apresenta dois elementos que o caracterizam: o prazer e o esforço 
espontâneo. Ele é considerado prazeroso, devido a sua capacidade de 
absorver o indivíduo de forma intensa e total, criando um clima de 
entusiasmo.  
As situações lúdicas mobilizam esquemas mentais. Sendo uma atividade 
física e mental, a ludicidade aciona e ativa as funções psico-neurológicas e 
as operações mentais, estimulando o pensamento;  
As atividades lúdicas integram as várias dimensões da personalidade: 
afetiva, motora e cognitiva. Como atividade física e mental que mobiliza as 
funções e operações, a ludicidade aciona as esferas motora e cognitiva, e à 
medida que gera envolvimento emocional, apela para a esfera afetiva 
(TEIXEIRA, 1995, p. 23).  

 Dessa forma, percebemos que a atividade lúdica se assemelha à atividade 

artística, como um elemento integrador dos vários aspectos da personalidade. Para 

Teixeira (1995), o ser que brinca e joga é, também, o ser que age, sente, pensa, 

aprende e se desenvolve. É este aspecto de envolvimento emocional que o torna 

uma atividade com forte teor motivacional, capaz de gerar um estado de vibração e 

euforia. Em virtude desta atmosfera de prazer dentro da qual se desenrola, a 

ludicidade é portadora de um interesse intrínseco, canalizando as energias no 

sentido de um esforço total para consecução de seu objetivo. Portanto, as atividades 

lúdicas são excitantes, mas também requerem um esforço voluntário. 

 A ideia de unir o lúdico à educação difundiu-se, principalmente a partir do 

movimento da Escola Nova e da adoção dos chamados métodos ativos. No entanto, 

esta ideia não é tão nova nem tão recente quanto possa parecer. De acordo com 

Teixeira (1995, p. 39), “em 1632, Comenius terminou de escrever sua obra Didactica 

Magna, através da qual apresentou sua concepção de educação. Ele pregava a 
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utilização de um método de acordo com a natureza e recomendava a prática de 

jogos, devido ao seu valor formativo”. 

 A esse respeito, na visão de Santos (2001, p. 53), “educação pela via da 

ludicidade propõe-se a uma nova postura existencial, cujo paradigma é um novo 

sistema de aprender brincando inspirado numa concepção de educação para além 

da instrução”.  Torna-se obvio que, um jogo ou uma técnica recreativa nunca devem 

ser aplicados sem ter em vista um benefício educativo. Nem todo jogo, portanto, 

pode ser visto como material pedagógico.  

 

3 A IMPORTÂNCIA DOS ESPAÇOS LÚDICOS PARA A APRENDIZAGEM 

INFANTIL 

  Para Antunes (1998), os jogos e as brincadeiras nos ambientes educacionais 

jamais devem ser introduzidos antes que o educando revele maturidade para 

superar seu desafio, e nunca quando o educador revelar cansaço pela atividade ou 

tédio por seus resultados.  

 Para Huizinga apud Antunes (1998, p. 46). “os jogos produzem uma excitação 

mental agradável e exercem uma influência altamente fortificante”. Ressaltando 

ainda, que é importante mencionar a língua escrita como a aquisição de um sistema 

simbólico de representação da realidade. Também contribui para esse processo o 

desenvolvimento dos gestos, dos desenhos e do brinquedo simbólico, pois essas 

são também atividades de caráter representativo, isto é, utilizam-se de signos para 

representar significados.  

 Dessa forma, seja no aprendizado da linguagem, da matemática e/ou outras 

disciplinas, as atividades lúdicas estimulam o desenvolvimento da fala e da escrita, 

propiciando um ambiente de descontração para os estudantes. Para Vygotsky 

(1994, p. 103), “a aprendizagem e o desenvolvimento estão estritamente 

relacionados, sendo que as crianças se inter-relacionam com o meio objetal e social, 

internalizando o conhecimento advindo de um processo de construção”. 

 Para Antunes (1998), é preciso ultrapassar o trabalho centrado apenas em 

conteúdos específicos. O que isso significa? Quando as crianças, por exemplo, 
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adquirem conhecimentos sobre abelhas, mais importante que aprender a classificá-

las é aguçar sua curiosidade sobre o ambiente natural e sobre os conhecimentos 

científicos, incorporar atitudes de preservação da natureza, aprender a trabalhar de 

forma cooperativa, reconhecer que se pode saber mais nos livros, na internet ou 

dialogando com outras pessoas e especialistas, apropriar-se de diferentes formas de 

argumentar, registrar e comunicar seus saberes por meio da escrita, da oralidade, 

do desenho etc. 

 Assim, a criança não estará simplesmente incorporando conteúdos, mas 

ampliando suas experiências e se apropriando de formas de pensar, de conhecer e 

de agir sobre o mundo. Do mesmo modo isso ocorre por meio da brincadeira, 

quando as crianças representam, por exemplo, cenas da vida cotidiana, assumindo 

papéis, construindo narrativas, apropriando-se e reinventando práticas sociais e 

culturais. 

 Mas ao se questionar como será que os avanços já identificados em muitas 

propostas curriculares e os discursos pedagógicos voltados para a infância vêm 

efetivamente se concretizando? As crianças têm sido apoiadas e incentivadas a 

brincar? Os espaços e os tempos das instituições propiciam interações lúdicas 

significativas entre as crianças e destas com a natureza e com a cultura? Ou, ao 

contrário, os espaços e os tempos de brincar têm sido crescentemente reduzidos à 

medida que as crianças avançam nas suas idades e segmentos escolares? Que 

fatores levam à perda do espaço da brincadeira? Por que as práticas voltadas para o 

ensino vão cada vez mais limitando as brincadeiras e as interações sociais das 

crianças com seus pares e com o ambiente ao seu redor?(ANTUNES, 1998).  

 Esses questionamentos, à luz de Antunes (1998), podem ser contemplados 

no contexto educacional infantil. Basta observar com atenção uma criança 

interagindo com o ambiente no seu entorno e constata-se que ela é capaz de se 

envolver com igual alegria, prazer, concentração e investimento em uma brincadeira 

com bola, em uma brincadeira de faz-de-conta, em uma observação curiosa e 

investigativa da natureza como, por exemplo, olhar o trabalho das formigas, em uma 

atividade de construção com areia, ou em uma atividade de desenho ou qualquer 

outra forma de expressão gráfica. Isso porque em todas essas atividades ela tem a 
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possibilidade de fazer escolhas, tomar decisões, experimentar, descobrir, aprender, 

transformar, atribuir novo sentido às coisas. 

 A escola, entretanto, ao organizar sua rotina e planejar atividades 

pedagógicas, separa a brincadeira do trabalho e também o prazer do conhecimento. 

O educador, também deve acompanhar, observar e apoiar atentamente as crianças 

nas suas brincadeiras. Desse modo, poderá compreendê-las e conhecê-las melhor, 

reconhecer suas diferenças e especificidades, incentivar e sustentar suas criações, 

oferecendo-lhes materiais, ajudando-as quando necessário, estimulando novos 

relacionamentos, encorajando a participação, ou seja, cuidando para que os 

espaços sejam convidativos à interação social, à imaginação e à criação. 

 Para Wajskop (1999), o brincar alimenta-se das referências e do acervo 

cultural a que as crianças têm acesso, bem como das experiências que elas têm 

com outros planos de ação. Assim, o educador poderá ampliar e enriquecer as 

possibilidades de ação lúdica ao trabalhar: a apreciação e a produção de diferentes 

formas de expressão artística, tais como a literatura (poesia, contos tradicionais, 

lendas, trava-línguas etc.), o teatro, as artes plásticas, a música, a fotografia, o 

cinema etc.; temas que interessam às crianças e conhecimentos a eles associados; 

a observação curiosa da realidade natural e social; o conhecimento de brincadeiras 

tradicionais da cultura brasileira, das famílias e da comunidade a que pertencem às 

crianças. 

 Enfim, o brincar, tanto para educadores como para as crianças, constitui uma 

atividade humana promotora de muitas aprendizagens e experiências de cultura. É 

parte integrante do processo educativo, devendo ser incentivada, garantida e 

enriquecida. É também canal de encontro e de diálogo entre adultos e crianças, 

diálogo que se faz com encantamento, alegria, criatividade, imaginação, 

transgressão, participação e cooperação. Que tal aprender com as crianças a 

inverter a ordem, a rir, a representar, a sonhar e a imaginar?  

 Mas necessariamente, do que a criança precisa para que a aprendizagem 

ocorra com eficácia e eficiência? 

 Para responder a essa indagação, conforme dados dos Referenciais 

Curriculares Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 2001), é na interação social 
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que as crianças são inseridas na linguagem. A aquisição da consciência dos limites 

do próprio corpo é um aspecto importante do processo de diferenciação do eu do 

outro e da construção da identidade. Por meio das explorações que faz, do contato 

físico com outras pessoas, da observação daqueles com quem convive, a criança 

aprende sobre o mundo, sobre si mesma e comunica-se pela linguagem corporal 

(BRASIL, 2001). 

 A criança tem muita espontaneidade e criatividade, portanto, quando brinca 

ela desenvolve suas capacidades físicas, verbais e intelectuais. Brincando, ela 

receberá contribuições para sua formação, incentivos para sua imaginação e 

estimula seus sentidos, aprimorando suas habilidades. 

 Nessa visão, de acordo ainda com os dados do Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 2001), a organização de situações de 

aprendizagens orientadas ou que dependem de uma intervenção direta do professor 

permite que as crianças trabalhem com diversos conhecimentos. Estas 

aprendizagens devem estar baseadas não apenas nas propostas dos professores, 

mas, essencialmente, na escuta das crianças e na compreensão do papel que 

desempenham a experimentação e o erro na construção do conhecimento. 

 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 mesmas e 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. No contexto educacional, 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. 
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 Para que as aprendizagens infantis ocorram com sucesso, é preciso que o 

professor considere, segundo Weil (2004, p. 112), na organização do trabalho 

educativo, os seguintes aspectos: 

a interação com crianças da mesma idade e de idades diferentes em 
situações diversas como fator de promoção da aprendizagem e do 
desenvolvimento e da capacidade de relacionar-se; os conhecimentos 
prévios de qualquer natureza, que as crianças já possuem sobre o 
assunto, já que elas aprendem por meio de uma construção interna ao 
relacionar suas ideias com as novas informações de que dispõem e com 
as interações que estabelece; a individualidade e a diversidade; o grau de 
desafio que as atividades apresentam e o fato de que as atividades 
apresentam e o fato de que devem ser significativas e apresentadas de 
maneira integrada para as crianças e o mais próxima possível da práticas 
sociais reais; a resolução de problemas como forma de aprendizagem. 

 Essas considerações, segundo o referido autor, podem estruturar-se nas 

seguintes condições gerais relativas às aprendizagens infantis a serem seguidas 

pelo professor em sua prática educativa. 

 A interação social em situações diversas é uma das estratégias mais 

importantes do professor para a promoção de aprendizagens pelas crianças. Assim, 

cabe ao professor propiciar situações de conversa, brincadeiras ou de 

aprendizagens orientadas que garantam a troca entre as crianças, de forma que 

possam comunicar-se e expressar-se, demonstrando seus modos de agir, de pensar 

e de sentir, em um ambiente acolhedor e que propicie a confiança e a autoestima.  

 A existência de um ambiente acolhedor, porém, não significa eliminar os 

conflitos, disputas e divergências presentes nas interações sociais, mas pressupõe 

que o professor forneça elementos afetivos e de linguagem para que as crianças 

aprendam a conviver, buscando as soluções mais adequadas para as situações com 

as quais se defrontam diariamente.  

 As capacidades de interação, porém, são também desenvolvidas quando as 

crianças podem ficar sozinhas, quando elaboram suas descobertas e sentimentos e 

constroem um sentido de propriedade para as ações e pensamentos já 

compartilhados com outras crianças e com os adultos, o que vai potencializar novas 

interações. Nas situações de troca, podem desenvolver os conhecimentos e 

recursos de que dispõem, confrontando-os e reformulando-os. 
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 Nessa perspectiva, o professor deve refletir e discutir com seus pares sobre 

os critérios utilizados na organização dos agrupamentos e das situações de 

interação, mesmo entre bebês, visando, sempre que possível, a auxiliar as trocas 

entre as crianças e, ao mesmo tempo, garantir-lhes o espaço da individualidade. 

Assim, em determinadas situações, é aconselhável que crianças com níveis de 

desenvolvimento diferenciados interajam; em outras, deve-se garantir uma 

proximidade de crianças com interesses e níveis de desenvolvimento semelhantes. 

 Para Yogi (2003), uma das formas de propiciar essa troca é a socialização de 

suas descobertas, quando o professor organiza as situações para que as crianças 

compartilhem seus percursos individuais na elaboração dos diferentes trabalhos 

realizados. 

Na educação com música, os conteúdos são desenvolvidos em forma de 
projetos, brincadeiras e jogos, fazendo da aprendizagem escolar uma 
atividade prazerosa. Isso deve ocorrer paralelamente à formação de hábitos 
e de regras sociais fundamentais para a convivência na sociedade, tais 
como respeitar os outros, esperar a vez, saber ouvir, outras. [...] Quando 
associadas a movimentos corporais coordenados, agradam às crianças e 
são uma excelente estratégia que o educador pode usar para o 
desenvolvimento de seu trabalho (YOGI, 2003, p. 12-14).  

 O âmbito social oferece, portanto, ocasiões únicas para elaborar estratégias 

de pensamento e de ação, possibilitando a ampliação das hipóteses infantis. Pode-

se estabelecer, nesse processo, uma rede de reflexão e construção de 

conhecimentos na qual tanto os parceiros mais experientes quanto os menos 

experientes têm seu papel na interpretação e ensaio de soluções. A interação 

permite que se crie uma situação de ajuda na qual as crianças avancem no seu 

processo de aprendizagem. 

 Cabe ao professor a tarefa de individualizar as situações de aprendizagens 

oferecidas às crianças, considerando suas capacidades afetivas, emocionais, sociais 

e cognitivas assim como os conhecimentos que possuem dos mais diferentes 

assuntos e suas origens socioculturais diversas. Isso significa que o professor deve 

planejar e oferecer uma gama variada de experiências que responda, 

simultaneamente, às demandas do grupo e às individualidades de cada criança. 
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 Conforme Yogi (2003, p. 11), “[...] as crianças por meio de cantigas e das 

ações, aprendem que alegrias e tristezas, conquistas e perdas, coragem e medo 

podem ocorrer, mas também podem ser resolvidos”.  

 Assim, considerar que as crianças são diferentes entre si implica propiciar 

uma educação baseada em condições de aprendizagem que respeitem suas 

necessidades e ritmos individuais, visando a ampliar e a enriquecer as capacidades 

de cada criança, considerando-as como pessoas singulares e com características 

próprias. Individualizar a educação infantil, ao contrário do que se poderia supor, não 

é marcar e estigmatizar as crianças pelo que diferem, mas levar em conta suas 

singularidades, respeitando-as e valorizando-as como fator de enriquecimento 

pessoal e cultural. 

 Os assuntos trabalhados com as crianças devem guardar relações 

específicas com os níveis de desenvolvimento das crianças em cada grupo e faixa 

etária e, também, respeitar e propiciar a amplitude das mais diversas experiências 

em relação aos eixos de trabalho propostos. 

 É, portanto, função do professor considerar, como ponto de partida para sua 

ação educativa, os conhecimentos que as crianças possuem, advindos das mais 

variadas experiências sociais, afetivas e cognitivas a que estão expostas. Detectar 

os conhecimentos prévios das crianças não é uma tarefa fácil. Implica que o 

professor estabeleça estratégias didáticas para fazê-lo. Quanto menores são as 

crianças, mais difícil é a explicitação de tais conhecimentos, uma vez que elas não 

se comunicam verbalmente.  

 A observação acurada das crianças é um instrumento essencial nesse 

processo. Os gestos, movimentos corporais, sons produzidos, expressões faciais, as 

brincadeiras e toda forma de expressão, representação e comunicação devem ser 

consideradas como fonte de conhecimento para o professor sobre o que a criança já 

sabe.  

 Com relação às crianças maiores, podem-se também criar situações 

intencionais nas quais elas sejam capazes de explicitar seus conhecimentos por 

meio das diversas linguagens a que têm acesso. 
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 Nas situações de aprendizagem, o problema adquire um sentido importante 

quando as crianças buscam soluções e discutem-nas com as outras crianças. Não 

se trata de situações que permitam aplicar o que já se sabe, mas sim daquelas que 

possibilitam produzir novos conhecimentos a partir dos que já se tem e em interação 

com novos desafios. Neste processo, o professor deve reconhecer as diferentes 

soluções, socializando os resultados encontrados. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Considerando as atividades lúdicas como forma e/ou recursos essenciais no 

processo de aprendizagem, a importância da inserção e utilização dos brinquedos, 

jogos e brincadeiras na prática pedagógica é uma realidade que se impõe ao 

professor, pois toda criança tem uma visão mágica do mundo, e seu pensamento 

tem o poder de transformar a realidade que a cerca.  

 Nessa visão, nossa pesquisa de cunho bibliográfico, objetivou-se um 

aprofundamento da compreensão do lúdico, a partir das diferentes correntes que o 

enfocam e seu emprego na educação. Para tanto, foi realizado um levantamento das 

obras literárias pertinentes, por meio das quais foi percebido um maior entendimento 

das questões que o permeiam, para que, a partir dessa compreensão, obtivessem 

mais subsídios para observação e análise da aplicação do lúdico no contexto 

educacional. 

 Conforme dados evidenciados pelos especialistas consultados, a importância 

do jogo já fora destacada por muitos filósofos desde a antiguidade, destacando-se 

grandes defensores de sua utilidade, pois se percebia as formas do brincar como 

necessária para o desenvolvimento humano. 

 Nesse sentido, os jogos e as brincadeiras não devem ser explorados somente 

para lazer, mas também como elementos bastante enriquecedores para promover a 

aprendizagem, pois por meio desses recursos lúdicos, o educando encontra apoio 

para superar suas dificuldades de aprendizagem, melhorando o seu relacionamento 
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com o mundo. Os professores precisam estar cientes de que a brincadeira é 

necessária e que traz enormes contribuições para o desenvolvimento da habilidade 

de aprender e pensar. 

 Ao organizar um ambiente e adotar atitudes e procedimentos de cuidado com 

a segurança, conforto e proteção da criança na instituição, os professores oferecem 

oportunidades para que ela desenvolva atitudes e aprenda procedimentos que 

valorizem seu bem-estar, pois tanto a creche quanto a pré-escola precisam 

considerar esses cuidados.  

 Nesta definição, o que está em foco é o momento presente da criança, mais 

especificamente, seu desenvolvimento integral. Desse modo, parece haver um 

reconhecimento de que, nessa fase, aqueles objetivos mais gerais de preparo para a 

cidadania e para o mundo do trabalho devem estar integrados ao desenvolvimento 

da pessoa, no caso a criança pequena, que vive uma fase importante: seus 

primeiros anos de vida. 

 Nessas considerações, pode-se concluir que as atividades lúdicas 

possibilitam o estudo da relação da criança com o mundo externo, integrando 

estudos específicos sobre a importância do lúdico na formação da personalidade. 

Através da atividade lúdica e do jogo, a criança forma conceitos, seleciona idéias, 

estabelece relações lógicas, integra percepções, faz estimativas compatíveis com o 

crescimento físico e desenvolvimento e, o que é mais importante, vai se 

socializando. 

 A convivência de forma lúdica e prazerosa com a aprendizagem 

proporcionará a criança estabelecer relações cognitivas às experiências vivenciadas, 

bem como relacioná-la as demais produções culturais e simbólicas conforme 

procedimentos metodológicos compatíveis a essa prática. 
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ABSTRACT 
 
The study brings a focus on the importance of play in early childhood education, 
considering that the play has an important function in the school context and the 
need for their child's educational process stimuli and opportunities that nurture your 
natural impulse of curiosity. The didactic activities that make use of the ludic help 
children organize themselves in a pleasant way, giving you moments of analysis, 
logic, sensory perception and other aspects. That way, the teacher can use various 
resources such as concrete objects, songs, posters, games and activities to help 
them in their learning process. Taking as a basis these considerations, the aim of this 
study is to analyze how learning can be influenced with playful experiences, 
demonstrating the importance of teaching practice and relationships in child cognitive 
development. For both, the theoretical foundation is based on National Curriculum 
Frameworks for Early Childhood Education (BRAZIL, 2001) and thought Antunes 
(2008), Agrello (1996), Fernandez (1991), Kishimoto (1999) Oliveira (2004) Santos 
(2008), Piaget (2001), Vajskop (1999), among other scholars on the subject. The 
methodology consists of a literature review in the light of the references cited. Faced 
with these prospects, the study shows that education through playful learning leads 
to a spontaneous, to a greater interest and increased confidence. 
 

Keywords: play, preschool land games. 
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