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RESUMO 

 

Este trabalho, é o resultado de um estudo sobre a ludicidade e sua contribuição na educação 

infantil, favorecendo a formação do caráter, nas estruturas físicas, mentais, emocionais, cognitivas 

e sociais das crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses), refletindo-se, sobre a 

brincadeira no contexto pedagógico vivenciado pelas crianças em instituições de educação 

infantil, além do papel do professor no desenvolvimento e educação infantil. Teve como objetivo, 

identificar a contribuição das atividades lúdicas no desenvolvimento das crianças bem pequenas, 

considerando-se que, o brincar é a atividade principal da criança, na qual a mesma expressa sua 

interação com o mundo, seus valores, modos de pensar e agir, dentre outros. Verificou-se que 

diante destes fatores, quando auxiliada por meio do educador, que ao aplicar em suas didáticas 

pedagógicas os jogos e brincadeiras, certamente valoriza uma aprendizagem significativa no 

ensino infantil. Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se como metodologia, pesquisa 

bibliográfica de caráter qualitativo realizada por meio de consulta a livros, sobre obras de autores 

como, (MALUF, 2008); (NASCIMENTO, 2011); (SCHLINDWEIN, 2017; (PIAGET, 1987), 

dentre outros. O resultado da pesquisa sugere que, há um grande desenvolvimento da criança, 

estabelecendo maturidade física e psíquica, e relacionando-se com o eu, e com o mundo exterior 

através do brincar. Além disso, é importante o professor assumir seu papel de mestre construtor 

de ideias e opiniões, modificando a realidade de seus alunos para uma vida mais lúdica e saudável. 

Palavras-chave: Ludicidade; Educação Infantil; Brinquedos; Brincadeiras; Jogos. 

 

ABSTRACT  

 
This work is the result of a study on playfulness and its contribution to early childhood education, 

favoring the formation of character, in the physical, mental, emotional, cognitive and social 

structures of very young children (1 year and 7 months to 3 years and 11 months), reflecting on 

play in the pedagogical context experienced by children in early childhood education institutions, 

in addition to the role of the teacher in child development and education. It aimed to identify the 

contribution of playful activities in the development of very young children, considering that play 

is the child's main activity, in which he expresses his interaction with the world, his values, ways 

of thinking and acting , among others. It was found that in view of these factors, when aided by 

the educator, that when applying games and play in his pedagogical didactics, he certainly values 

significant learning in early childhood education. In order to achieve the proposed objectives, a 

qualitative bibliographic research was carried out as a methodology, carried out by consulting 

books on works by authors such as (MALUF, 2008); (NASCIMENTO, 2011); (SCHLINDWEIN, 

2017; (PIAGET, 1987), among others. The result of the research suggests that, there is a great 

development of the child, establishing physical and psychic maturity, and relating to the self, and 

to the outside world through playing In addition, it is important for the teacher to assume his role 

as a master builder of ideas and opinions, changing the reality of his students to a more playful 

and healthy life. 

Keywords: Playfulness in Early Childhood Education; Toys; Play; Games. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

         Observa-se, que a infância, sempre traz saudades de um tempo em que brincadeiras, 

jogos e fantasias sempre estiveram presentes em diversos estágios das nossas 

vidas. Assim, para algumas pessoas, a infância, é um período onde há um grande 

desenvolvimento da criança, estabelecendo maturidade física e psíquica, e relacionando-

se com o eu, e com o mundo exterior através do brincar.  

Neste aspecto, compreende-se que a Ludicidade contribui no desenvolvimento 

infantil de crianças, bem pequenas (1ano e 7meses a 3 anos e 11 meses), quando auxiliada 

por meio do educador, que ao aplicar em suas didáticas pedagógicas os jogos e 

brincadeiras, certamente valoriza uma aprendizagem significativa no ensino 

infantil. Sendo assim, pensar a respeito das necessidades e características próprias desta 

fase do desenvolvimento humano, tornou-se busca de professores, estudiosos, pais e 

demais pessoas interessadas no processo do desenvolvimento infantil.  

Frente a essa realidade, apresenta-se, a seguinte questão de pesquisa: Como as 

atividades lúdicas contribuem no desenvolvimento das crianças bem 

pequenas? Para quais áreas do desenvolvimento infantil as atividades lúdicas 

contribuem? Como deve ser a atuação do educador no contexto de realização de 

atividades lúdicas com essas crianças bem pequenas? Tem como objetivo, tratar sobre 

a ludicidade, e a sua contribuição no desenvolvimento infantil, de crianças, bem 

pequenas, visa refletir sobre as contribuições das atividades lúdicas no desenvolvimento 

dessas crianças, para identificar as áreas do desenvolvimento infantil que mais são 

alcançadas pelas atividades lúdicas; investigar a atuação do educador no contexto de 

realização de atividades lúdicas com essas crianças bem pequenas. 

Justifica-se, portanto a importância deste estudo, considerando-se, que é por meio 

da brincadeira que as crianças, constituem a si mesmas, dão significado ao mundo ao eu 

redor, expressar seus desejos, medos, experimentar papéis, interagem com seus pares e 
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compartilham suas culturas. Partido desse princípio e afim de proporcionar descobertas 

sempre inacabadas, a respeito das contribuições do lúdico no desenvolvimento das 

crianças bem pequenas, é que nos situamos na intenção desta pesquisa acadêmica acerca 

da importância do lúdico no processo de desenvolvimento infantil. 

Para a fundamentação teórica, as pesquisas foram baseadas nos estudos  de 

(MALUF, 2008); (NASCIMENTO, 2011); (SCHLINDWEIN, 2017; (PIAGET, 1987) 

dentre outros.  

Na metodologia, utilizou-se, pesquisa bibliográfica, qualitativa, a fim de colher 

informações de autores que já abordaram o tema, foi realizado um levantamento teórico 

objetivando a compreensão do conceito lúdico e suas contribuições no desenvolvimento 

infantil, e na aprendizagem das crianças que interagem entre si através das brincadeiras 

mediadas pelo educador.  

Observa-se, que o lúdico na sala de aula, surte um efeito positivo, fazendo o aluno 

manifestar sua criatividade, sua competitividade sadia, raciocínio lógico, rápido, 

interação, noção de respeito às regras, mobilidade física, dentre outros benefícios que o 

jogo e atividade empírica trazem ao educando, sendo, portanto, unidade básica de uma 

mudança que se faz necessária.  

Constata-se, portanto, que a ludicidade além de contribuir para o entretenimento 

das crianças bem pequenas, contribui para o alcance de objetivos do professor, em seu 

plano educativo. Dessa forma, considera-se, que o educador deverá propiciar o 

aproveitamento da curiosidade da criança, bem como incentivar a criatividade e formas 

de linguagem, senso crítico e sua autonomia progressiva. De modo, que as atividades 

lúdicas, tornam-se, instrumentos facilitadores do ensino aprendizagem. 

O presente estudo, é composto por esta Introdução, posteriormente por uma sessão 

que trata dos primeiros anos de vida e as atividades lúdicas, as quais contribuem para o 

desenvolvimento das crianças bem pequenas. Na sessão seguinte, aborda a atuação do 

educador no contexto de realização das atividades lúdicas com crianças bem pequenas, 

destacando o desenvolvimento humano sobre o olhar de Piaget, demonstrando os estágios 

do desenvolvimento cognitivo, bem como, a importância da postura do professor, diante 

dos jogos em sala de aula. E por fim, apresenta-se as considerações com a conclusão da 

pesquisa sobre o tema abordado. 
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2. OS PRIMEIROS ANOS DE VIDA E AS ATIVIDADES LÚDICAS 

Constata-se, que os primeiros anos de vida das crianças, são decisivos na 

formação, pois, trata-se, do período de construção de sua identidade, grande parte de sua 

estrutura física, afetiva e intelectual.  

Sobre este assunto, Maluf, (2003, p. 6) afirma,  

(...) nesta fase, deve-se adotar várias estratégias, entre elas as 

atividades lúdicas, capazes de intervir positivamente no desenvolvimento da 

criança, suprindo suas biopsicossociais, assegurando-lhe condições adequadas 

para desenvolver suas competências.  

Sendo assim, é importante que a instituição que atender crianças até 06 anos, deve 

respeitar o grau de desenvolvimento biopsicossocial e a diversidade social e cultural, 

promover o seu desenvolvimento integral, ampliando suas experiências e conhecimentos, 

de forma a estimular o interesse pela dinâmica da vida social. A mesma autora, afirma 

também, que isto contribui, para que essa integração seja produtiva e marcada por valores 

de solidariedade, cooperação, respeito e liberdade.  

Em seu estudo, Maluf (2008, p. 16), destaca o estudo de (Piaget, 1987), no qual, 

expõe, (...) para a aquisição do pensamento e linguagem, deve passar por várias fases de 

desenvolvimento psicológico, partindo do individual para o social.” A mesma autora, 

acredita que o desenvolvimento mental é lento, correndo por meio de graduações 

contínuas e através de estágios, tais como:  

Período de inteligência sensório motora - predominam as atividades de 

exploração e de conhecimento do mundo social e físico.  

Período de inteligência pré-operatória - As crianças reproduzem imagens 

mentais. usam pensamento intuitivo, expressando linguagem comunicativa, mais 

egocêntrica, porque o pensamento delas está centrado nelas mesmas. Aqui, os educandos 

estão formando suas concepções e ideologias. 

Período de inteligência operatório-concreta - Nele, as crianças são capazes de 

aceitar o ponto de vista do outro, considerando mais de uma perspectiva. Assim, 

representam transformações, situações estáticas, tendo a capacidade de classificar, 

agrupar e reversibilidade, conseguindo, portanto, a realização de atividades concretas, 

que não exigem abstração. É neste período que, de fato, as crianças irão se questionar e 

comparar suas realidades e concepções com o outro.  



7 
 

Período da Inteligência operatório-formal - Esta, é a fase de transição para o 

modo adulto do pensar. É nessa fase, que se forma a capacidade de raciocinar sobre 

hipóteses e ideias abstratas. 

Nesse sentido, Maluf (2008, p. 17), adverte, (...) Nesta fase, a linguagem tem papel 

fundamental, pois, serve de suporte conceitual.” De acordo com a referida autora, é a 

partir daqui que o processo de aprendizagem terá mais afinco. Pode-se dizer portanto, que 

diante de tal processo, não há um fim, uma vez que, a aprendizagem é constante. 

 

2. COMO AS ATIVIDADES LÚDICAS CONTRIBUEM NO 

DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS BEM PEQUENAS  

 

              Constata-se que a Ludicidade através dos tempos, é um conceito que se 

expandiu, assumindo assim, lugar de destaque na área da Educação. Todavia, 

compreende-se a necessidade de reflexão, sobre o cuidado em relação à forma como ela 

é considerada e aplicada nas salas de aula.  

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, p. 38), 

(...) conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 

constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 

nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e 

linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e 

comunitário.  

Ou seja, por meio do reconhecimento inovador da BNCC, na Educação Infantil, 

que estabelece os direitos de aprendizagem para bebês e crianças de 0 a 5 anos,   inova ao 

reconhecer essa etapa da Educação Básica como, importante  na construção da identidade 

e da subjetividade das crianças pequenas.   

Dessa forma, já no ano de 2020, as escolas passaram a utilizar a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), documento que regulamenta quais são as aprendizagens 

essenciais a serem trabalhadas com os alunos de todas as escolas brasileiras.  

Assim, na Educação Infantil, é frequente o educador propor atividades, 

acreditando que elas proporcionarão o contato com o lúdico. Em função de variados 

fatores, não alcançam este objetivo e, muitas vezes, a criança expressa isso 

corporalmente, mas não é identificado pelo professor. A atividade pode até ser uma 

brincadeira, mas isso não garante, que ela seja lúdica para todas as crianças, de uma forma 

geral. 
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Evidencia-se, no entanto, que o professor precisa, nessa etapa, atentar para as 

relações sociais que envolvem a escola, evitando situações em que as crianças passem por 

preconceitos ou discriminação. É importante também, a promoção do auto-conhecimento 

do aluno logo na infância, para que assim, se conhecendo, a criança desenvolva o senso 

de auto-cuidado.  

Considera-se, portanto, que esta prática leva em consideração a técnica utilizada, 

sem considerar as repercussões individuais no interior de cada criança.  

Sobre este assunto, Schlindwein, et al, (2017, p. 2), afirmam que, 

(...) por meio do processo de assimilação e acomodação, a criança 

desenvolve suas estruturas cognitivas. A afetividade está permeando essa 

construção, favorecendo um equilíbrio nas conquistas realizadas, de 

forma que um aspecto está articulado ao outro. As ações exteriores e 

interiores, são motivadas por uma necessidade. O desequilíbrio é a origem 

dessa necessidade que, por sua vez, desencadeia uma ação da qual o 

indivíduo vai assimilar e acomodar algo novo. 

Ainda de acordo com as teóricas, 

(...) o conhecimento da realidade na vida  infantil, não é de imediato 

advindo da experiência, é um estágio complexo e gradativo, pois a 

imagens edificadas pela imaginação que se articulam uma a outra, por sua 

vez, uma depende da outra para possibilitar a criança a compreender sua 

própria realidade, firmando ideia construída e transcrever ao seu dia a dia. 

(SCHLINDWEIN, ET AL., 2017, p. 2). 

Conforme os mesmos autores, para a criança com menos de 3 anos, o brinquedo 

é coisa séria, uma vez que a criança não separa situação imaginaria da real.  

Nessa mesma linha, o estudo de (VYGOSTSKY, 1998, p. 62), expõe: 

(...) Quando chega a idade escolar, o brincar torna-se uma forma 

de atividade mais limitada que preenche papel específico em seu 

desenvolvimento, tendo um significado diferente do que tem para uma 

criança em idade pré-escolar. 

Segundo relatos do referido autor, criança com menos de três anos, não tem 

capacidade de separar a realidade da imaginação. Dessa forma, as necessidades das 

crianças e os incentivos precisam ser conhecidos e acatados uma vez, que estes, são 

essenciais, colocando-os em ação demostrando assim, os avanços de cada estágio de um 

desenvolvimento a outro.  

Portanto, compreende-se, que no ato de brincar, a criança assume papéis, aceita 

regras próprias da brincadeira, executa, imaginariamente, tarefas mesmo sem estar 

preparada para a realidade.  
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2.1 Áreas do desenvolvimento infantil beneficiadas pelas atividades lúdicas 

 

 Constata-se, que no desenvolvimento infantil encontra-se, vários aspectos a serem 

considerados, tais como: o social, corporal, mental, emocional e espiritual. Tais aspectos 

estão interrelacionados, um com o outro.  

Sobre este assunto, tem-se um estudo de (PIAGET, 1972), no qual, expõe 

(...) as etapas pelas quais passa a criança, que começa, desde o nascimento 

até a adolescência, descrevendo a formação dos mecanismos mentais, 

assim como o desenvolvimento das estruturas de pensamento, linguagem 

e afetividade.  

Para o mesmo autor, é possível entender a expressividade das crianças, da faixa 

etária de 1 a 3 anos, (objeto deste estudo).  

Já de acordo com Piaget, em seu estudo (1972, p. 11), afirma que,  

(...) o desenvolvimento psíquico se compara, ao crescimento orgânico 

e ambos se orientam em direção ao equilíbrio gradativo, o mesmo 

acontecendo com a afetividade e as relações sociais. Já o equilíbrio do 

crescimento orgânico é mais estático e uma vez atingido seu pleno 

desenvolvimento, há uma evolução no sentido contrário.  

Ainda de acordo com Piaget, (1972, p. 11), 

 
(...) o organismo, depois de alcançar certo nível de maturidade, para de se 

desenvolver perde, progressivamente, a capacidade, até a velhice. As 

funções da afetividade e da inteligência superior tendem a um equilíbrio 

móvel: Ou seja, quanto mais estáveis, maior é a mobilidade, e o fim do 

crescimento não significa o começo da decadência.  

Assim, quanto mais desenvolvido, maior será a  possibilidade de conquistas. No 

entanro, verifica-se, que nas fases de desenvolvimento existem funções que são gerais da 

conduta e do pensamento, todavia, existe o interesse que desencadeia as ações. Estas 

ações podem ser de motivação fisiológica, intelectual ou afetiva.  Ainda de acordo com o 

mesmo autor, à medida que a criança se desenvolve, solidifica suas características sobre 

as estruturas originais que são variáveis, modificadas pelo progresso posterior, em 

consequência da sua melhor organização, resultante do amadurecimento trazido pela 

experiência vivenciada anteriormente.  

Ao lado do interesse (invariável), existem os interesses que variam de um nível 

mental para outro e as explicações particulares são diferentes em função do 

desenvolvimento intelectual.  
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Assim, os estados sucessivos de equilíbrio são acompanhados da função de 

interesse, constantes e comuns a todas as idades, ou seja, há certo funcionamento que se 

repete com todas as crianças e propicia a passagem de um nível de conduta para outro 

mais complexo.  Sobre este assunto, Piaget, (1972, p. 14), ressalta, 

(...) esse funcionamento varia de acordo com o conjunto de noções 

adquiridas e da disponibilidade de cada criança na busca do sentido que 

cada experiência lhe desperta. Esses mecanismos funcionais são comuns 

a todos os estágios de desenvolvimento e correspondem a uma 

necessidade. A criança só realiza alguma ação exterior ou 

mesmo inteiramente interior quando impulsionada por um motivo e esse 

traduz sempre sob a forma de uma necessidade (uma necessidade 

elementar, ou um interesse, uma pergunta etc.). 

Dessa forma, desde o nascimento até a aquisição da linguagem, os reflexos do 

recém-nascido, segundo relatos de Piaget, (1972, p. 16), 

(...) enquanto estão ligados às condutas que desempenharão um papel no 

desenvolvimento psíquico ulterior, não têm nada desta passividade 

mecânica que se lhes atribui, mas manifestam desde o começo uma 

atividade verdadeira que atesta, precisamente, a existência de uma 

assimilação senso-motora precoce. 

O referido autor, afirma também que, na fase inicial, a vida mental se reduz 

ao exercício reflexo. De forma que, depois, tais exercícios se tornam mais complexos, 

por integração nos hábitos e percepções constituindo a base de novas condutas. Isso 

acontece, a partir de um ciclo reflexo que, ao se repetir, incorpora outros elementos, que 

se ampliam cada vez mais.  

Piaget, (1972, p. 17), esclarece, “(...) reação circular, que representa,  a forma mais 

evoluída da assimilação cujo papel é essencial no desenvolvimento.” Assim, ao  longo 

dos dois primeiros anos de vida, quatro categorias de ação precisam ser construídas: do 

objeto e do espaço, da causalidade e do tempo.  

Schlindwein et al, (2017, p. 21), argumentam sobre este assunto que, isso acontece 

por meio do progresso da inteligência senso-motora e, neste processo, 

(...) o próprio corpo aparece como elemento entre os outros e ao qual se 

opõe a vida interior, localizada neste corpo. No fim do segundo ano, está 

concluído um espaço geral que compreende os outros, caracterizando a 

relação dos objetos entre si e os contendo na sua totalidade, inclusive 

o próprio corpo.  

Ora, a elaboração do espaço se deve essencialmente à coordenação de movimento, 

sentindo-se aqui a estreita relação que une este desenvolvimento ao da inteligência senso-

motora.  
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Observa-se, portanto, que as experiências intelectuais, corporais e afetivas são 

indissociáveis. A afetividade, está relacionada ao intelecto e o desenvolvimento de um, 

está intimamente relacionado ao outro.  

Ainda segundo Schlindwein et al, (2017, p. 21), 
 

(...) a evolução da afetividade é semelhante ao estabelecido para 

as funções motoras e cognitivas, afirmando que há um paralelo entre a 

vida afetiva e a intelectual no decorrer do desenvolvimento de toda a 

infância e adolescência. É falsa e superficial a ideia do senso comum que 

separa a vida do espírito em dois compartimentos estanques: o dos 

sentimentos e o do pensamento. 

  As autoras destacam, que desde o nascimento, o ser humano realiza esse 

movimento tornando diferenciado seu interior do exterior, antes indiferenciado. Sendo 

assim, o seu eu, passa a ser o centro da sua realidade interna, subjetiva, enquanto que, o 

mundo externo, objetivo.  

Essa mudança vai se realizando através do jogo, que inicialmente, é o jogo de 

exercício com (ênfase na atividade motora), depois o jogo simbólico (assimilação de um 

signo) e em seguida o jogo de regras (envolvendo os símbolos e as relações 

interindividuais).  

Assim, esses tipos de jogos estão relacionados às etapas de desenvolvimento da 

criança. Entretanto, exige que o educador tenha fundamentação teórica bem estruturada, 

manejo e atenção para entender a subjetividade de cada criança, bem como entender que 

o repertório de atividades deve estar adequado às situações. 

3 ATUAÇÃO DO EDUCADOR NO CONTEXTO DE REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS BEM PEQUENAS 

 

 Verifica-se, que no contexto de realização das atividades lúdicas com 

crianças bem pequenas, cabe ao professor organização das situações, fazendo com que  

as brincadeiras ocorram de maneira diversificada para propiciar às crianças a 

possibilidade de escolha dos temas, papéis, objetos e companheiros com quem brincar ou 

os jogos de regras e de construção, e assim elaborarem de forma pessoal e independente 

suas emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais.  

Desse modo, o educador é mediador entre conhecimento e saber da criança, ou 

seja, um organizador do tempo e das atividades propostas em sala.  
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Constata-se, que os saberes docentes, envolvem os saberes curriculares, os 

disciplinares e os experienciais. Conforme destaca o Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil - (RCNEI, 1998, p. 29), 

(...) o professor deve ser alguém que conheça sua matéria, sua disciplina 

e seu programa. Além disso, deverá possuir certos conhecimentos 

relativos às ciências da educação e à Pedagogia e desenvolver um saber 

prático baseado em sua experiência cotidiana com seus alunos. 

Entretanto, se os conhecimentos que o professor precisa adquirir, estes 

conhecimentos por si só, não contribuem muito para a sua atuação se estiverem isolados 

de outros saberes, mesmo que o professor domine teoricamente todos eles.  

Compreende-se, portanto, que além de obter conhecimentos, o professor precisa 

vivenciar. De modo que a associação entre saber e viver, pode trazer um diferencial nos 

resultados da sua prática, fator que pode justificar um bom investimento nessa busca.  

É, portanto, um verdadeiro desafio para o processo de formação dos educadores, 

mas também para que ele esteja apto a propor para seus educandos atividades e 

conhecimentos onde saber e viver estejam sempre juntos. 

Nessa perspectiva, Santos, (2003, p. 12), afirma,  

(...) é por meio da brincadeira que a criança constitui a si mesma, dando 

significado do mundo ao seu redor, expressar os seus desejos, medos, 

experimentar papéis, interagir com seus pares e compartilhar suas 

culturas. Pedindo para a criança observar as figuras ou cartazes e executar 

bem tudo o que o professor está fazendo, pois, a observação e a escuta.  

Nesta atividade irá estimular a atenção, a fala e a acuidade auditiva, sendo esta 

atividade uma boa estratégia educativa com crianças pequenas. Assim, o trabalho do 

professor direto com as crianças pequenas exige que o professor tenha competência 

polivalente, cabendo trabalhar com conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde 

cuidados básicos essenciais até os conhecimentos específicos provenientes das diversas 

áreas do conhecimento.  

Ainda de acordo com os referidos autores, a aquisição e retenção do 

conhecimento, são atividades que ficam guardadas na memória, pelo resto da vida. E, 

portanto, tornam-se essenciais para o desempenho competente, melhoramento das tarefas 

cotidianas e eficiência nos trabalhos.  

Assim, considera-se, importante a apropriação do conhecimento por parte do 

educador/psicopedagogo, sobre como utilizar o lúdico como instrumento metodológico 
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para o ensino, que deve contribuir para que os alunos tenham um aprendizado 

significativo e de qualidade. Daí, ser fundamental, a utilização do Lúdico, no ensinamento 

das crianças.  

Já de acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil RCNEI, 

(1988, p. 41), são evidenciados princípios que favorecem contribuições para aprimorar as 

competências praticas do educador infantil de crianças pequenas, fazendo o professor 

vivenciar experiencias, que podem ser somadas às atividades propostas, circunscrevendo 

um conjunto de saberes próprio do fazer pedagógico.  

Além disso, na história do Lúdico no Brasil, conforme relatos de Kishimoto (1999, 

p. 15), 

(...) a tradicionalidade e universalidade dos jogos assenta-se no fato de 

que povos distintos e antigos como os da Grécia e Oriente brincaram 

de amarelinha, de empinar papagaios, jogar pedrinhas e até hoje as 

crianças o fazem quase da mesma forma. Esses jogos foram transmitidos 

de geração em geração através de conhecimentos empíricos e 

permanecem na memória infantil.  

De acordo com a mesma autora, os índios, os portugueses e os negros foram os 

precursores dos atuais modelos e maneiras de desenvolvimento do lúdico que se mantém 

até hoje, no Brasil.  

Além disso, a autora destaca que,  

(...) nos últimos séculos, houve no Brasil, uma grande mistura de povos 

e raças, cada qual com suas culturas, crenças, educação. Umas diferentes 

das outras e também com sua forma de desenvolvimento da ludicidade 

entre seus pares; entretanto, essa herança faz do Brasil, ainda mais rico 

sobre o ponto de vista cultural e educacional. (KISHIMOTO1999, p. 15). 

Dessa forma, compreende-se, que os jogos e brincadeiras que se utiliza nos dias 

atuais, embora com algumas modificações e formas de utilização, são originários da 

miscigenação ocorrida nesse período, mas não se pode afirmar de qual povo 

exatamente seriam suas origens.  

Sendo assim, vale destacar, é justamente, o que se tem, um material importante 

trazido como herança dos nossos antepassados e, portanto, precisam ser preservados, 

valorizados e utilizados para o ensino das crianças, com a intenção do  resgate 

histórico que merece cada um deles.  

Nesse sentido, Maluf, (2004, p. 139) destaca também, que, 
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 (...) o educador deverá propiciar exploração da curiosidade infantil, 

incentivando-as a serem ativas. Com isto, o educador deve se mostrar 

também, interessado, fazendo das atividades lúdicas, instrumentos 

facilitadores do ensino aprendizagem, contribuindo para o bem-estar e 

entretenimento das crianças, garantindo-lhes uma agradável estadia na 

creche ou na escola. 

Segundo explanação da referida autora, a experiência dos educadores, além de 

somar-se aos conhecimentos já adquiridos, poderão contribuir para maior alcance de 

objetivos em seu plano educativo, estimulando a concentração, atenção, percepção visual 

e audição.  

Ainda com relação à avaliação dos aspectos correspondentes ao papel do 

educador, Maluf, (2008, p. 141), comenta,  

(...)  este deve saber desenvolver a agilidade, atenção, prontidão de reação 

e coordenação motora e o senso de humor, socialização, expressão 

corporal e percepção espacial, pois a brincadeira é o caminho que se 

percorre feliz, expressando o que se tem no coração. Portanto, são 

admiráveis instrumentos de realização para o ser humano, uma vez que, 

desperta na criança atenção e curiosidade.  

Para a autora, o educador, deverá ser um facilitador das brincadeiras, no sentido 

de elaborar, orientar e direcionar o processo, de maneira mais criativa, prazerosa e 

sociável, com instantes em que as crianças sejam  responsáveis pelas suas próprias 

brincadeiras.  

E assim, respeitando o direito da criança querer ou não, participar de um jogo. Para 

tanto, considera-se importante, o educador eleger uma situação diferente de participação 

da criança, nas atividades. Ou seja, auxiliar com os materiais escolhidos para as 

brincadeiras,  emitir opiniões, dentre outros. 

Enfim, para o jogo ou brincadeira, o educador precisa explicar de forma bem clara 

e objetiva as regras para as crianças.  

É importante também, a adaptação, de acordo com a  faixas etária, afim de 

desenvolver nas crianças,  o hábito de cooperação, conservação e manutenção de jogos e 

brinquedos. Estimular a imaginação infantil, para que as brincadeiras surjam se 

desenvolvam e se encerrem.  

Para a referida autora, a realização do jogo com crianças, se apresenta como um 

meio onde a criança pode superar frustrações. Através das substituições simbólicas, a 

criança poder vivenciar seus sentimentos de medo, vulnerabilidade e de perda que o 
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impedem de assumir sua própria identidade. Evidencia-se, no entanto, que a comunicação 

não verbal exerce um papel fundamental nesse processo. 

Dessa forma, compreende-se, que relatar a importância da atuação do educador no 

contexto de realização das atividades lúdicas com crianças bem pequenas, torna-se 

fundamental, uma vez que o professor dentro da educação com abordagem lúdica, com a 

utilização de jogos para fixar o conhecimento e valorizar a motivação dentro da sala de 

aula é imprescindível, uma vez que, este profissional é quem direcionará a construção 

deste aprendizado. 

 Portanto, entende-se, que o educador para lidar com a ludicidade, precisa estar 

preparado para tal atividade, por ser um recurso metodológico importante como auxílio 

na aprendizagem  da educação infantil.  

Neste aspecto, considera-se que, relatar a importância da atuação do educador no 

contexto de realização das atividades lúdicas com crianças bem pequenas, torna-se 

fundamental, uma vez que o professor dentro da educação com abordagem lúdica, com a 

utilização de jogos para fixar o conhecimento e valorizar a motivação dentro da sala de 

aula é imprescindível, uma vez que, este profissional é quem direcionará a construção 

deste aprendizado. 

 

3.1 O lúdico no desenvolvimento infantil 

 

 O desenvolvimento da criança é estimulado através da brincadeira. O brincar 

fornece à criança, a possibilidade de construir uma identidade autônoma, criativa e 

cooperativa. A brincadeira constitui um espaço educativo fundamental da infância.  

De acordo com Kishimoto, (1993, p. 110),   

(...) brincando as crianças aprendem a cooperar com os companheiros, a 

obedecer as regras do jogo, a respeitar  os direitos dos outros, a acatar a 

autoridade, a assumir responsabilidades que lhes são impostas, a dar 

oportunidade, aos demais , enfim, a viver em sociedade.   

Para a referida autora, a pré-escola deve estar preparada para oferecer estímulos 

visando o desenvolvimento cognitivo, principalmente, más, também, é importante que a 

criança seja estimulada em casa. A família pode ajudar com brincadeiras, com o diálogo 

e sobretudo, com carinho.  
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Assim, o lúdico, ao ser jogado com crianças, torna-se importante processo 

psicológico, fonte de desenvolvimento e formação de caráter educacional e social. Ele 

envolve complexos processos de articulação entre o velho e o novo, entre a permanência, 

a memória e a imaginação, entre a realidade e a fantasia, sendo marcado como uma forma 

particular de relação com o mundo, distanciando-se  da realidade da vida comum, ainda 

que nela referenciada.  

Conforme expõe Nascimento (2011, p. 21),  

(...) a  brincadeira é de fundamental importância para o desenvolvimento 

infantil, na medida em que a criança pode transformar e produzir novos 

significados. O brincar não só requer muitas aprendizagens como também 

constitui um espaço de aprendizagem.   

Visto como objeto, como suporte da brincadeira, permite a criança criar, imaginar 

e representar a realidade e as experiências por ela adquiridas. Proporciona a criação por 

parte da criança, criação esta que é fruto da sua imaginação e de sua fantasia.  

Sendo assim, compreende-se, que o brincar é importante processo psicológico, 

fonte de desenvolvimento e formação de caráter educacional e social. Ele envolve 

complexos processos de articulação entre o velho e o novo, entre a experiência, a memória 

e a imaginação, entre a realidade e a fantasia, sendo marcado como uma forma forma 

particular de relação com o mundo, distanciando-se, da  realidade e da vida comum, ainda 

que nela referenciada.  

Considera-se, que a brincadeira é fundamental para o desenvolvimento infantil, na 

medida em que a criança pode transformar  e produzir novos significados. O brincar não 

só requer muitas aprendizagens como também constitui um espaço de aprendizagem.     

Segundo Nascimento (2011, p. 22), “(...) o lúdico é visto como objeto, como 

suporte da brincadeira , permitindo a criança criar, imaginar, e representar a realidade e 

as experiências por ela adquiridas.” Conforme relatos do autor, proporciona a criação por 

parte da criança, criação esta que é fruto da sua imaginação e de sua fantasia.  

Com base nos estudos de Vygotsky, (2007, p. 118),  

(...) a importância da brincadeira para o aprender, o desenvolvimento infantil, 

vem auxiliando cada vez mais e facilitando seu modo de absorver 

conhecimento, no faz de conta a criança tem a oportunidade  de ser quilo que 

ainda não é. Ou seja, ser aquilo que ela imagina ser. Através do seu imaginário, 

ela vive sua próprias estórias e num mundo, cheio de fantasias e encantamento.  
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Para o mesmo autor, neste mundo, as crianças se sentem à vontade em agir como 

se fossem maiores ou até imitar os adultos, exercitam a compreensão de papéis sociais e 

pode usar, de modo simbólico, objeto e ações que ainda não lhe são permitidos.  

Dessa forma, enquanto brinca, a criança realiza muitas descobertas  sobre o mundo 

que a cerca e sobre si mesma, bem como aprende a se relacionar com o outro, com o 

mundo em que vive. No entanto, compreende-se, que o faz de conta depende da 

capacidade de cada criança para simbolizar o seu imaginário e para favorecer esse fazer 

da criança, é de fundamental importância que o espaço ofereça recursos e materiais 

variados que permitam a elas, expressarem emoções e representarem situações cotidianas.  

Assim, o brincar pode ser destacado em diferentes situações de desenvolvimento. 

Como os jogos, as brincadeiras são importantes para o desenvolvimento da criança na 

educação infantil, pois através delas, a criança aprende a respeitar regras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho, é o resultado de um estudo sobre a ludicidade e sua contribuição na 

educação infantil, favorecendo a formação do caráter, nas estruturas físicas, mentais, 

emocionais, cognitivas e sociais das crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 

11 meses). Teve como objetivo, identificar a contribuição das atividades lúdicas no  

contexto pedagógico,  vivenciado pelas crianças em instituições de educação infantil, 

além do papel do professor no desenvolvimento das crianças bem pequenas, por meio da 

ludicidade, considerando-se que o brincar é a atividade principal da criança, na qual a 

mesma expressa sua interação com o mundo, seus valores, modos de pensar e agir, dentre 

outros.  

Verificou-se que diante destes fatores, quando auxiliada por meio do educador, 

que ao aplicar em suas didáticas pedagógicas os jogos e brincadeiras, certamente valoriza 

uma aprendizagem significativa no ensino infantil. Para alcançar os objetivos propostos, 

utilizou-se como metodologia, pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo realizada por 

meio de consulta a livros, via Internet, dentre outros.  

Nesse sentido, o resultado da pesquisa sugere que, por meio da ludicidade, há um 

grande desenvolvimento da criança, estabelecendo maturidade física e psíquica, 
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relacionando-se com o eu, e com o mundo exterior através do brincar. Além disso, 

constatou-se, o quanto é importante o professor assumir seu papel de mestre construtor 

de ideias e opiniões, modificando a realidade de seus alunos para uma vida mais lúdica e 

saudável. Foi possível perceber que o jogo é considerado importante no que se refere à 

aquisição de conhecimento e desempenho no âmbito escolar, das crianças bem 

pequenas. Para elas também, o brincar é, pois, um instrumento importante para 

desenvolver a criança, para a construção do conhecimento infantil. Pelo brincar, a criança 

organiza e reorganiza suas experiências, aprender a lidar com as emoções.  

Por meio da brincadeira, a criança pode equilibrar as tensões provenientes do seu 

mundo cultural, construindo sua individualidade, sua marca pessoal, sua 

personalidade. O brincar é uma maneira pela qual a criança busca subsídios para se 

desenvolver, por meio do brincar ela vai desenvolvendo a consciência do próprio corpo e 

das possibilidades de expressar-se por meio dele. 

Compreendeu-se, que a ação do jogo no desenvolvimento da criança tanto parte 

cognitiva, social, emocional e físico-motora, é importante para o completo 

desenvolvimento de crianças bem pequenas. Sendo assim, o lúdico é parte integrante do 

mundo infantil da vida de todo ser humano. Não deve ser visto somente como diversão, 

mas sim, de grande importância no processo de ensino-aprendizagem na fase da infância. 

A Cooperação e comunicação entre o professor e a criança bem pequena, torna-se mais 

eficaz, ensinando que a competição honesta torna-se, habilidades sociais fortificadas por 

meio dos jogos, contribuindo para a formação do indivíduo, por meio da imaginação, 

proporcionando uma aprendizagem mais completa, uma vez que consegue ampliar a 

capacidade da percepção da criança bem pequena, sobre si mesmo. Ou seja, (a formação 

do seu eu, como pessoa). 

Em função da faixa etária das crianças bem pequenas, não se pode esperar que 

elas externem com palavras o que estão sentindo ao participar das atividades. Diante da 

complexidade desta situação, o educador tem necessidade de estabelecer com os 

educandos uma comunicação não-verbal. E, por meio das suas expressões, avaliar se as 

crianças estão vivenciando experiências as quais podemos identificar como lúdicas, ou 

não. A ludicidade, é uma tarefa que requer do educador uma postura de busca permanente 

do aprimoramento do seu fazer pedagógico e da sua formação profissional. Exigindo 

portanto, muito comprometimento e abertura para o novo. Só assim poderá estabelecer 

uma comunicação significativa com seus educandos, um encontro de amor, capaz de 
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superar as dificuldades, frustrações e descobrir novas possibilidades dantes impossíveis, 

para que, independente das condições exteriores, possa viver a alegria, a compreensão, a 

paz, a ludicidade. 

Tal compreensão permite redefinir a essência da atividade de ensino como 

processo de mediação, no qual, o professor assume, nesse contexto, o papel de mediador 

entre o sujeito (neste caso, o aluno a criança). Percebeu-se ainda, que o lúdico é 

fundamental para a criança, que poderá conhecer, compreender e 

construir conhecimentos. O desenvolvimento pessoal que o universo lúdico proporciona, 

associados aos fatores sociais e culturais, colaborando para uma boa saúde física e mental, 

facilitando o processo de socialização, comunicação e construção de conhecimento. 

Quando as crianças são estimuladas a vivenciar brincadeiras e jogos, mediante um 

processo organizado, respeitando cada etapa do seu desenvolvimento, elas têm a 

oportunidade de desenvolver capacidades indispensáveis a sua futura atuação pessoal, 

profissional e social. Contudo, foi possível observar por meio da pesquisa, que a 

ludicidade é uma necessidade do ser humano, podendo ser diversão e também um 

instrumento eficaz no aprendizado e desenvolvimento infantil como um todo.  

É através da compreensão e auxílio do professor, que proporcionarão maior prazer 

e motivação pessoal da criança pequena, dando origem às ações e explorações à serem 

realizadas ao longo da brincadeira, auxiliando na formação da sua identidade pessoal, na 

aquisição dos conhecimentos por meio de bons e ruis sentimentos, que serão aprendidos 

e trabalhados para o resto da vida.  

Nesse contexto, conclui-se que os teóricos acreditam que a ludicidade é uma 

atividade física e mental que integra várias dimensões do desenvolvimento humano, tais 

como, cognitiva, afetiva e psicomotora. Assim, as atividades lúdicas são formas de 

expressar a corporeidade. Desta maneira a criança pequena quando está operando sobre 

objetos, está interagindo com colegas e professores, desenvolvendo estruturas mentais, 

sócio afetivas e motoras. Portanto, o professor, tem vital importância para a criança, ao 

oferecer para as crianças bem pequenas, narrativas, experiências, reflexões, acerca da 

infância e sua educação, ao dialogar com várias abordagens, tomando como unidade 

referencial a brincadeira e os espaços onde ela se constrói, tornando-se, vetor cultural, na 

vida da criança bem pequena.  
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A pesquisa sugere, que muitos educandos desenvolvem habilidades apoiados pela 

ludicidade que não são apenas desenvolvidos pelo lado afetivo-emocional, como também 

possibilita a assimilação de conteúdos por meio da sensibilidade, trabalhados junto à 

ludicidade por meio dos jogos e brincadeiras,  com a realidade cognitiva construída em 

sala de aula. Os resultados apontaram que ludicidade tem papel preponderante no auxilio 

da percepção, estimulando a inteligência. Sendo portanto, agente motivador no processo 

do ensino e aprendizagem escolar.  

Entretanto, considera-se, que este, foi mais um passo na ampliação do 

conhecimento a respeito do auxílio da ludicidade em sala de aula, como aprendizagem da 

educação infantil. Sugere-se então, futuras investigações considerando novas variáveis, 

necessárias na busca por melhor compreender a motivação à prática do ensino por meio 

da forma lúdica na educação infantil. 
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