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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de ensino aprendizagem requer diferentes formas de ensinar as 

crianças, uma delas está na utilização do material lúdico como recurso, como 

instrumento de aprimoramento, de potencialidades existentes do próprio 

desenvolvimento da criança. 

O presente artigo destaca o lúdico como forma de auxiliar a aprendizagem 

das crianças. Nas atividades lúdicas a criança tem oportunidade de desenvolver o 

raciocínio lógico, sua percepção, atenção e, sobretudo aprender a conviver em 

sociedade, com o processo de socialização. 

Por meio das brincadeiras, dos jogos, das danças, a criança desenvolve os 

movimentos corporais, adquire destreza, flexibilidade e coordenação corporal.  

Nesse entendimento, as argumentações de Friedmann (1996), apontam que a 

literatura sobre o tema vem crescendo no século atual, pois as discussões e 

opiniões baseadas em reflexões e hipóteses apontam que o lúdico assume um 

espaço na reflexão do processo ensino-aprendizagem. 

O interesse nesse assunto surgiu frente à necessidade de investigar a 

importância deste recurso no processo de desenvolvimento da aprendizagem das 

crianças. Dispor de tais recursos é fundamental para instrumentalizar a criança para 

a construção do seu conhecimento e da sua socialização. 

O maior desafio do ensino-aprendizagem é fazer com que o educador 

descubra o conhecimento de uma forma diversificada e prazerosa, despertando a 

curiosidade e o interesse de aprender e fazer novas descobertas. 

Dessa forma, apontamos o seguinte questionamento, como trabalhar o lúdico 

nas práticas educativas sem descaracterizar sua essência? 

Para fundamentação do estudo tomou-se como base as concepções de 

alguns autores, dentre estes, Bee (2003), Friedmann (1996), Moyles (2006), 

Vygotsky (1991), e outros estudiosos que apontam nas suas pesquisas a relação do 

lúdico com o processo de desenvolvimento das crianças, a base fundamental de um 

trabalho tem que desenvolver para compreender essa temática. 

O procedimento metodológico foi realizado por meio de uma pesquisa 

bibliográfica descritiva discorrendo sobre o lúdico e sua contribuição na 

aprendizagem da criança, assim como demonstraremos a importância da recreação 
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e do jogo na aprendizagem da criança enfocando-se também a relevância da 

ludicidade na prática docente na escola. 

Nesse sentido, procurou-se desenvolver esse trabalho demonstrando a 

utilização do lúdico, enfatizando a sua essência e criticando a sua desvinculação das 

práticas educativas, a partir de uma distorção do lúdico com a particularização das 

ações de educadores. 

 

2. O LÚDICO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Tomando como referencial teórico os estudos de Piaget (1998) e seus 

colaboradores, nos quais, entendem que o crescimento orgânico e a maturidade 

neurológica seja um dos determinantes fundamentais do desenvolvimento 

psicológico, mas ele não é dado á criança, pois é ela quem irá construir seu 

crescimento mental.  

O pensamento num determinado período do desenvolvimento (o pré-

operatório) é caracterizado por uma tendência lúdica, que leva a perceber o 

brinquedo e a brincadeira como um grande recurso pedagógico em que devolve ao 

educando o papel de agente de seu próprio desenvolvimento.  

O educador deve estimular a procura do conhecimento, pensando no que a 

criança pode se tornar através do interesse quando as ferramentas utilizadas são 

significativas e quando há vontade e curiosidade de descobrir novas experiências, 

daí a necessidade de trabalhar atividades lúdicas. 

O desenvolvimento motor, intelectual e efetivo está interligado na criança, 

portanto é necessário destacar a relação existente entre a motricidade, a mente e a 

afetividade que precisam de uma técnica que facilite a desenvoltura consciente, 

adequada da criança. Assim sendo, as atividades lúdicas são instrumentos utilizados 

para alcançar os objetivos almejados, que entre eles podemos destacar o 

desenvolvimento integral do educando. 

As atividades lúdicas desenvolvem uma maior aproximação da criança, aos 

conteúdos escolares, promovendo atividades favoráveis á aprendizagem desses 

conteúdos. A relação entre o brincar, o aprender e o desenvolvimento é pesquisada 

pelos autores como Piaget (1998) e Vygotsky (1991), ao afirmarem que a criança 

aprende a partir da brincadeira, ocorrendo mudanças na forma de brincar, as quais 

estão relacionadas ao seu desenvolvimento, dando-nos a entender que quando 
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criança brinca ocorre um desenvolvimento tornando o rendimento escolar mais 

significativo e eficaz. Observamos que é mais fácil aprender quando descobrimos 

caminhos satisfatórios, portanto, é possível assimilar conteúdos através da 

brincadeira e da diversão. 

 

2.1. A Definição e a Percepção do Lúdico no Contexto Educacional  

 

De acordo com Lima (2004), o termo lúdico, que vem do latim ludere, significa 

ilusão e qualifica tudo o que se relaciona ao jogo e a brincadeira. O tema ludicidade 

também tem conquistado cada vez mais espaço no contexto educacional, como 

afirmamos anteriormente, principalmente na educação infantil, tendo em vista que o 

brinquedo e as atividades lúdicas, como a brincadeira, proporcionam um auxiliam no 

trabalho pedagógico possibilitando e oportunizando a aprendizagem dos educandos.  

Diante da sociedade atual, com o conhecimento globalizado, na qual 

observamos que vem sendo reforçada pelo sistema capitalista a prática do 

individualismo, na formação da identidade social. A escola e as práticas 

pedagógicas, através do brinquedo e dos jogos em grupo entram como contraponto 

dessa cultura dominante, quando realizadas a fim de construir, de desenvolver 

percepções em sociedade. 

Apesar da lógica social em influenciar as brincadeiras, nas quais as crianças 

mudaram as formas de brincar, de construir o lúdico, em que proporcionam um 

amadurecendo cedo. A escola tem recursos metodológicos e didáticos que podem 

proporcionar novas construções intelectuais, novas percepções críticas, ao invés de 

reforçar a lógica de mercado quando realizam brincadeiras descontextualizadas e 

impositivas para a escola e seus educandos. 

Nesse contexto, vários fatores preocupam aqueles que participam 

diretamente do universo dos educandos, tais como sexualidade precoce, 

agressividade, influência da mídia, consumismo etc. De acordo com Friedmann 

(1996), esta sociedade, ainda que de forma inconsciente, está sufocando a essência 

da infância e tirando a oportunidade das crianças serem, simplesmente, elas 

mesmas.  

As relações desenvolvidas a partir dos contextos de uma sociedade 

globalizada, moderna fazem com que as crianças passem a conviver nos ambientes 

familiares construções que em muitos aspectos não contam com presença da 
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própria família, são relações decorrente de interações sociais que condicionam os 

familiares a exercem cada vez mais o papel de provedores e mantenedores do 

ambiente familiar, ao invés de parceiros, cumplices, observadores das suas práticas 

e da vida em família. Nesse sentido, as crianças passam a utilizar outros elementos 

da sociedade para realizarem suas brincadeiras, como computadores, jogos 

eletrônicos entre outros recursos que são idealizados para a ação individualizada. 

A crítica aqui está na relação que as brincadeiras antigas como esconde-

esconde, pega-pega, pular corda, entre outras que influenciavam significativamente 

o desenvolvimento integral da criança e, principalmente, o aspecto motores as quais 

estão sendo substituídas pela lógica mercadológica, dando lugar aos brinquedos 

eletrônicos e industrializados.  

Como bem esclarece Friedmann (1996), são muitos os fatores que fizeram 

com que o brincar fosse perdendo seu espaço. Dentre eles, destacamos o 

crescimento das grandes cidades, a ausência de espaços públicos destinados ao 

lazer, a sobrecarga de atividades extracurriculares para as crianças, a falta de 

segurança, sem falar nos altos índices de violência, que condicionam a presença 

das crianças em lugares fechados, contribuindo assim para que percam o costume 

de brincarem livremente pelas ruas. 

Nesse aspecto, cabem destacarmos as concepções de Vygotsky (1991), 

quando apontam que as cantigas de roda podem ser formadoras das funções 

psicológicas superiores, como a memória, atenção, percepção e pensamento. Os 

elementos simbólicos contidos nos textos poéticos das cantigas de roda podem 

enriquecer as representações cognitivas infantis, logo no início do nível da Educação 

Infantil, como: a imitação diferida, a brincadeira simbólica, o desenho, a imagem 

mental e a linguagem. Todas essas atividades além de proporcionarem divertimento 

e prazer propiciam a exploração, o contato direto com os objetos e com a realidade.  

As atividades proporcionam uma interação social com a família, a escola e a 

sociedade, além de divertimento ao realizarmos o contato direto entre objetivos, 

sejam fictícios ou reais, com as nossas construções da própria sociedade, ou seja, 

através das brincadeiras proporcionam uma ampliação da nossa visão em 

compreendemos que as brincadeiras eletrônicas, computadorizadas podem 

proporcionar maiores estímulos e interações nas relações em sociedade, mas 

existem outros fatores que devem ser considerados que pesam no contexto como as 

questões que envolvem a saúde da própria criança e a socialização com outros 
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serem humanos, repensar as ações e as intervenções que as instituições escolares 

realizam ao não saberem lidar com as brincadeiras industrializadas e repensar a sua 

própria prática pedagógica. 

Como afirma Moyles (2006, p. 11) "[...] o brincar é sem dúvida um meio pelo 

qual os seres humanos e os animais exploram uma variedade de experiências em 

diferentes situações, para diversos propósitos". Apesar de ser uma atividade mais 

presente na infância, o brincar como um momento lúdico está presente durante toda 

a vida do indivíduo.  

 

2.2. A Ludicidade como Prática Docente na Escola  

 
Na atividade lúdica é importante a própria ação, o momento vivido. A 

ludicidade possibilita à criança momentos de encontro consigo e com o outro, são 

momentos significativos para ela, momentos de fantasia e de realidade, na qual 

aflora a percepção, o processo de autoconhecimento e o conhecimento do outro, 

possibilitando que cada criança possa interagir com o grupo. 

O lúdico em sala de aula contribui como elemento motivador para que o 

educando desenvolva, crie estímulos para aprender, para gostar de fazer as 

atividades e sobre tudo gostar da escola. Pode ser também considerada como uma 

ação educativa em que participam educando e educador. 

Quando o educador participa das brincadeiras, esta se torna mais atraente e 

agradável para o grupo, pois a participação do educador torna significativa e fonte 

de motivação para as crianças. A escola tradicional, centrada na transmissão de 

conteúdos, não percebia o valor do lúdico para a aprendizagem da criança. 

Atualmente, é frequente observar a importância que as escolas estão dando 

ao lúdico. Porém, é fato que muitas ações estão baseadas mais em teoria e menos 

em prática, liberdade, criatividade, quando isso não acontece a relação de vivência 

com as atividades propostas são distorcidas, sem sentido.  

É compreensível essa pedagogia, visto a necessidade de acompanhar os 

conteúdos curriculares que necessitam avançar frente às políticas públicas de 

alfabetizar. Existem ainda certa dificuldades em transformar as próprias experiências 

que o educador tem ao longo da sua formação, quando ao iniciar sua prática 

docente, não utilizava a ludicidade e a recreação como forma de ensinar seus 
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educandos. Suas práticas se resumiam em apenas conteúdos, aulas, fornecerem 

informações e passar tarefas, às vezes nem interessavam aos educandos. 

Fortuna (2001, p. 48) refere: 

 

As atividades lúdicas permitem que o indivíduo vivencie sua Inteireza e sua 
autonomia em um tempo-espaço próprio, particular. Esse momento de 
inteireza e encontro consigo gera possibilidades de autoconhecimento e de 
maior consciência de si. São lúdicas as atividades que propiciem a vivência 
plena do aqui-agora, integrando a ação, o pensamento e o sentimento. 

 

Nesse sentido, a ludicidade pode ser um elemento de aprendizagem tanto 

para o educador, quando pensa, cria, recria atividades, como para o educando ao 

desvendar as atividades lúdicas interage, desenvolvendo suas habilidades e suas 

capacidades de inteligência.  

 
3. A RECREAÇÃO E A BRINCADEIRA NO ESPAÇO EDUCACIONAL 

 

Na concepção pedagógica interacionista-construtivista, destacamos as 

interações sociais de um educando com outros e com os educadores produzem e 

constroem no processo de construção do conhecimento. Nesse entendimento, de 

acordo com Friedmann (1996), através de experiências sociais, como jogos e 

brincadeiras é possível explorar diversas situações concretas da realidade diária dos 

educandos. Quando brinca a criança entra em contato com o mundo externo, além 

de experimentar diferentes papéis e explorar as capacidades individuais.  

O brincar, além de ser uma atividade prazerosa e divertida para as crianças 

proporciona também a oportunidade de descobertas e aperfeiçoamento das suas 

capacidades e habilidades. Segundo Moyles (2006, p. 20), uma das justificativas 

para o brincar é: 

 

[...] que ele garante que o cérebro - e nas crianças quase sempre o corpo - fique 
estimulado e ativo. Isso, por sua vez, motiva e desafia o participante tanto a 
dominar o que é familiar quanto a responder ao desconhecido em termos de obter 
informações, conhecimentos, habilidades e entendimentos.  

 

Nessa visão, o brincar estimula os envolvidos na brincadeira a desenvolverem 

autoconfiança. É uma atividade que impõe desafios e que instiga o participante a 

superá-los, já que na brincadeira o erro não é ameaçador e não leva ao 

constrangimento, ao contrário, permite novas chances de superação das limitações. 
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De acordo com Moyles (2006, p. 22): 

 
O brincar oferece situações em que as habilidades podem ser praticadas, tanto as 
físicas quanto as mentais, e repetidas tantas vezes quanto for necessário para a 
confiança e o domínio. Além disso, ele permite a oportunidade de explorar os 
próprios potenciais e limitações.  

 

Como atividades lúdicas pode-se ressaltar, dentre várias, as brincadeiras de 

roda, um jogo ou qualquer outra atividade que possibilite a dinâmica de integração 

grupal, um trabalho de recorte e colagem, uma das muitas expressões dos jogos 

dramáticos, exercícios de relaxamento e respiração, danças com movimentos, e 

outras tantas brincadeiras que induzem a criança à participação, à alegria e ao 

prazer. 

Mais do que divertimento, alegria e prazer essas atividades proporcionam às 

crianças a oportunidade de explorar toda sua capacidade imaginativa criando em 

diversas situações diferentes formas de brincar.  

Quando brinca a criança interioriza o mundo que a cerca e tem a 

possibilidade de conhecer, estabelecer relações e reinventar a realidade. Através da 

brincadeira as crianças constroem relações entre si e com o mundo, desenvolvem 

atitudes e valores, expressam sentimentos.  

 

3.1. O Aprender Através Do Brincar  

 

À medida que crescem e evoluem em seu desenvolvimento, as crianças vão 

modificando suas brincadeiras. De acordo com Maluf (2003), primeiro, elas usam o 

próprio corpo para brincar, brincam com as mãos, levam os dedos à boca, levam o 

pé à boca, fazem movimentos repetidos com braços e pernas. Em seguida, elas 

descobrem os objetos e passam a manipulá-los, Agora, utilizam os brinquedos, e do 

mesmo modo, vão explorando suas potencialidades. Os brinquedos são agarrados, 

levados à boca e atirados ao chão.  

Posterior ao brincar exploratório, a criança começa a estabelecer relações 

entre os objetos e a imaginação começa a fazer parte da brincadeira infantil. O faz-

de-conta entra no repertório de brincadeiras, e através dele as crianças 

experimentam novas situações e diferentes papéis.  

De acordo com Vygotsky (1991) é no brinquedo que a criança aprende a agir 

numa esfera cognitiva. Segundo o autor, a criança comporta-se de forma mais 
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avançada do que nas atividades da vida real, tanto pela vivência de uma situação 

imaginária; quanto pela capacidade de subordinação às regras. Na organização da 

brincadeira a criança traz para o mundo imaginário suas expectativas, realizando de 

forma concreta seu processo de aprendizagem através do divertimento e de uma 

ação onde ela mesma é construtora do conhecimento. 

O lúdico está ligado ás dimensões do prazer, da intencionalidade, do sonho, 

da sensibilidade, da imaginação, da diversão e da alegria. Para a construção do 

conhecimento é necessário um ambiente propício que desperte na criança o desejo 

de tal maneira que nem perceba que no ato de brincar adquire o desenvolvimento 

intelectual e social, aprimorando cada vez mais suas habilidades. 

As crianças têm suas particularidades e singularidades que as caracterizam 

como indivíduos que possuem um universo particular. Nas relações que são 

desenvolvidas desde crianças com os indivíduos familiares e sociais, elas tentam 

compreender um universo que não é dela. Ao brincar expressão essas percepções e 

entendimentos. Nesse processo, a construção do conhecimento a partir das 

relações vivenciadas no meio social, é representativa das brincadeiras realizadas 

pelas crianças. 

A escola e, principalmente a Educação infantil deve considerar o lúdico como 

parceiro e utilizá-lo amplamente para atuar no desenvolvimento da criança. Segundo 

Vygotsky (1991), o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal na 

criança, aquilo que na vida real passa despercebido por ser natural, torna-se regra 

quando trazido para a brincadeira. 

As crianças fazem brincadeiras um mundo imaginário, a partir dele muito 

pode ser trabalhado. Cantar, ouvir histórias, dançar, jogar, desenhar, entre outras 

atividades constituem meios prazerosos de aprendizagem.  

A partir dessas atividades é possível melhorar o ensino- aprendizagem, sem 

deixar de ver o ensino e a brincadeira em momentos distintos na vida da criança. É 

preciso que os educadores reconheçam o real significado do lúdico, que é oferecer a 

quem dele faz uso, a construção de uma base sólida para toda a vida, pois é capaz 

de atuar no desenvolvimento cognitivo, emocional e psicomotor de forma natural e 

harmônica.  

 

3.2. O Jogo No Processo Educacional 
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O período sensório-motor da criança descrito por Piaget (1998) compreendem 

os jogos de exercício, responsáveis pela formação de hábitos na criança, 

particularmente, quando trabalhadas no educando. A principal característica deste 

jogo é o seu aspecto prazeroso que dá significado a ação.  

De acordo com Magnani (1998), Piaget utiliza o termo jogo para referir-se ao 

brincar que pode ser observado desde os primeiros movimentos da criança até as 

atividades mais complexas na sala de aula.  

No período pré-operatório, inicia-se o jogo simbólico em que a criança, além 

do prazer de brincar, lida com a fantasia e a imaginação. A criança modifica e 

assimila a realidade, ao mesmo tempo em que suas fantasias também são 

modificadas.  

Outra característica importante deste jogo é a liberdade total de regras, a não 

ser as criadas pela própria criança ou educando. Os jogos simbólicos vão sendo 

substituídos progressivamente, dando lugar aos jogos de regras, que já existem a 

partir dos 4 anos, porém atingem o nível mais alto de interesse em torno dos 7 anos, 

permanecendo por toda a vida.  

O brincar dá oportunidade à criança de atuar em seu ambiente, adquirindo 

mais habilidades em suas ações. Para Vygotsky, a brincadeira representa o 

funcionamento da criança na zona de desenvolvimento proximal e, portanto, 

promove o desenvolvimento.  

Em sua análise sobre o desenvolvimento infantil, Vygotsky (1991), considera 

a brincadeira como elemento impulsionador desse processo. Ele enfatiza a 

brincadeira de "faz-de-conta" como algo, que possibilita o educando desvincular-se 

das situações concretas e envolver-se em situações imaginárias. Neste tipo de 

brincadeira, a criança transita da ação com objetos reais para ação com significados.  

Além disso, a brincadeira de "faz-de-conta" exige regras que se relacionam 

com a situação real. No desempenho de papéis, a criança busca assemelhar ao 

máximo o seu comportamento àquele do papel que desempenha.  

Os jogos diferem-se das brincadeiras, pois seguem um padrão mais 

estruturado e incluem regras específicas, que orientam a brincadeiras e devem ser 

seguidas. Na visão piagetiana, as crianças quando jogam desenvolvem o 

pensamento crítico e moral. A introdução de jogos estruturados promove o estímulo 

ao desempenho físico-motor e afetivo.  
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A utilização de jogos na escola não tem caráter apenas de passatempo, para 

distrair os educandos, ao contrário, corresponde a uma profunda exigência do 

organismo e ocupa lugar importante na educação escolar.  

Orientações sobre a interação social dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), (BRASIL, 1998, p. 31), indicam que: 

 

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 a 
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 auto-estima. 

 

Ressaltamos que os jogos constituem como um recurso didático que tem um 

papel fundamental no processo ensino e aprendizagem. O jogo precisa estar 

integrado ao processo de aprendizagem da criança, não só o jogo realizado nas 

atividades extraclasse, como futebol, handboll e outros, mas o jogo pedagógico 

(dama, jogo da memória...) de forma que permita que o educando consiga fazer 

relação do que ele aprende na escola com o que ele vivencia. O educador é peça 

chave nesse processo, e por isso deve assumir o papel de mediador ou facilitador 

da aquisição do conhecimento do educando. 

Esse valioso recurso didático exerce a função de despertar o prazer pelo 

aprender, reforçando positivamente o processo ensino-aprendizagem, uma vez que 

estão presentes na realidade diária do educando. Ao se utilizar da metodologia de 

jogos, aos educadores são permitidos e facilitados a sua socialização e inclusão, 

visto que os mesmos, aos buscarem alternativas para vencer, aliam-se entre si 

formando laços de amizade e cooperação, deixando o ambiente de aprendizagem 

mais agradável e produtivo, educadores e educandos tornam-se parceiros em busca 

de um só objetivo, o aprender.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio das contribuições dos autores mencionados e das reflexões 

realizadas e expostas no decorrer desse artigo apontamos a importância de 

estratégias inovadoras como recurso pedagógico nos processos de desenvolvimento 

e aprendizagem do educando, através das brincadeiras. 
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São grandes os desafios nesse processo de construção do conhecimento e o 

educador tem como meta a estimulação, a mediação e a comunicação permitindo 

aos atores envolvidos um ensino-aprendizagem lúdico prazeroso. 

Nas reflexões presentes nesse estudo observamos que o conhecimento 

desenvolvido pelo educando, a partir da orientação e mediação do educador, é fator 

básico para o aprendizado. Consideramos que as atividades lúdicas como forma 

e/ou recursos essenciais no processo de aprendizagem, são importância a partir da 

inserção e da utilização dos brinquedos, dos jogos e das brincadeiras na prática 

pedagógica como uma realidade que deve ser compreendida pelo educador, pois 

toda criança tem uma visão mágica do mundo, e seu pensamento tem o poder de 

transformar a realidade que a cerca.  

Nessa percepção e a partir das diferentes correntes que o enfocam e seu 

emprego na educação, a compreensão em torno do brincar deve ter 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. 

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 

com o mundo. Os educadores 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, o conforto e a proteção dos educandos na instituição, os educadores 

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.  
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