
1 

 

                                              

                                                 

 

                                            FACULDADE PLUS 
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RESUMO 
 

Este artigo, trata da ludicidade e a sua contribuição no desenvolvimento infantil, favorecendo a formação 

do caráter, nas estruturas físicas, mentais, emocionais, cognitivas e sociais de uma criança. Este trabalho 

é o resultado de estudos sobre a importância da ludicidade na educação infantil, tendo como objetivo, 

evidenciar a função da das atividades lúdicas como jogos, brincadeiras e brinquedos, na Educação 

Infantil. 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. Para fundamentar esse 

estudo buscou-se pautar em vários teóricos com Brenelli,( 2015), Oliveira (2002), Antunes ( 2012), 

Kishimoto (2010, 2013) e Almeida ( 2009), dentre outros, os quais têm em comum, o estudo sobre a 

importância dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil. A metodologia utilizada foi pesquisa 

bibliográfica. Ao final do estudo, conclui-se que os teóricos acreditam que a ludicidade é uma atividade 

física e mental que integra várias dimensões do desenvolvimento humano: cognitiva, afetiva e 

psicomotora. As atividades lúdicas são formas de expressar a corporeidade. Desta maneira a criança está 

operando sobre objetos, interagindo com colegas e professores, desenvolvendo estruturas mentais, sócio 

afetivas e motoras. Por fim, o resultado da pesquisa sugere que, 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 na Educação Infantil; Brinquedos; Brincadeiras; Jogos. 

ABSTRACT 

The article deals with playfulness, activity that favors the formation of character, physical, mental, 

emotional, cognitive and social structures of a child. This work is the result of studies on the importance 

of playfulness in early childhood education, aiming to highlight the role of playful activities such as 

games, play and toys in early childhood education. Considering that, playing is the main activity of 

children, in which they express their interaction with the world, their values, ways of thinking and acting, 

among others. To support this study we sought to base on several theorists such as: Brenelli (2015), 

Oliveira ( 2002), Antunes, (2012), Kishimoto, (2010, 2013) and Almeida, (2009), among others, which 

have in common, the study of the importance of games and play in early childhood education. The 

methodology used was bibliographic research. Given the readings, it is concluded that theorists believe 

that playfulness is a physical and mental activity that integrates various dimensions of human 

development: cognitive, affective and psychomotor. Play activities are ways of expressing corporeality. 

In this way the child is operating on objects, interacting with peers  
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and teachers, developing mental, social affective and motor structures. Finally, the research result 

suggests that it is important for the teacher to assume his role as master builder of ideas and opinions, 

changing the reality of his students for a more playful and healthy life. 

Keywords: Playfulness in Early Childhood Education; Toys; Games; Games.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Pensar na infância traz saudades de um tempo que não volta mais. De um tempo em que 

brincadeiras, jogos e fantasias estavam presentes em diversos momentos. Para muitos, a 

infância, a infância é um período onde há um grande desenvolvimento da criança, estabelecendo 

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

por meio dos jogos e brincadeiras. Compreende-se que a Ludicidade contribui no 

desenvolvimento infantil, 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.  

Assim, o presente trabalho trata sobre a ludicidade, no processo ensino aprendizagem 

mediante a relação professor/aluno o que representa um esforço a mais na busca da praticidade, 

afetividade e eficiência no preparo do educando para a vida, numa redefinição do processo 

ensino-aprendizagem, da Educação Infantil.  

Propõe uma reflexão aos educadores, no tocante à tarefa de ensinar. Ou seja, por 

intermédio do ensino com atividades lúdicas, a ação educativa e da relação que se estabelece 

entre professor/aluno, para a ampliação da aprendizagem nos setores cognitivos, afetivos e 

social com vistas à formação de um cidadão com visão de liderança, de participação e de 

intervenção no mundo. 

Nesse sentido, estudos demonstram que a atuação dos jogos, ou do universo 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 contribui para o alcance de objetivos do professor, em seu plano educativo. Desse 

modo, considera-se, que o educador deverá propiciar a exploração da curiosidade infantil, 
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incentivando o desenvolvimento da criatividade, das diferentes formas de linguagem, do senso 

crítico e de progressiva autonomia. De modo, que as atividades lúdicas, são instrumentos 

facilitadores do ensino aprendizagem. 

A importância desse enfoque justifica-se pelo do fato de que, a autora deste artigo, já 

trabalha em Instituição Escolar, com crianças; pelas necessidades encontradas em escola da 

rede pública, e, sobretudo, pela constatação dos aspectos positivos e significativos ao educando, 

principalmente, da relação estabelecida entre a ludicidade e o processo de ensino-

aprendizagem, ligada ao desenvolvimento do aluno ou aprendente com o seu desejo de 

aprender.  

Diante do exposto, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: Como deve ocorrer 

a relação da aprendizagem por meio da Ludicidade e sua influência no processo de 

desenvolvimento do aluno? O objetivo Geral deste trabalho consiste em: estudar e esclarecer 

ao educador a compreensão do significado e da importância das atividades lúdicas na educação 

infantil, buscando a inserção do brincar nos projetos educativos do professor, tendo 

intencionalidade, objetivos e consciência de sua ação em relação ao desenvolvimento e à 

aprendizagem infantil, com a utilização dos jogos e brincadeiras no processo de ensino 

aprendizagem, sobretudo na Educação Infantil, visando a ludicidade como caminho no processo 

de desenvolvimento motor, e afetivo.  

Para a elaboração deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de abordagem 

qualitativa, por meio de consulta a livros, artigos periódicos, e via Internet, fundamentada nas 

concepções de autores, os quais têm em comum, o estudo sobre a importância dos jogos e 

brincadeiras na Educação Infantil, dentre outros. Portanto, é fundamental que os profissionais 

da área da Educação Infantil analisem suas práticas educativas a fim de envolverem os jogos e 

as brincadeiras na sua essência, com a adoção de atividades da cultura infantil como conteúdos 

pedagógicos uma vez que facilita o trabalho de professores das escolas de primeira infância, 

garantindo o interesse e a motivação das crianças.  

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

um breve histórico sobre a ludicidade e em especial, apresenta a evolução do brincar, com suas 

representações, classificações e características dos jogos. Na sessão seguinte, aborda o papel da 

ludicidade no desenvolvimento infantil, relata a importância do lúdico como auxílio para as 

práticas pedagógicas e o papel do professor frente à Ludicidade no ensino. E em especial, 

destaca o desenvolvimento humano sobre o olhar de Piaget, demonstrando os estágios do 

desenvolvimento cognitivo, sistemas e características diferenciais, bem como, a importância da 



6 

 

 

 

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.  

 

 

2. A EVOLUÇÃO DO BRINCAR NA SOCIEDADE HUMANA, DENTRO 

DOS ASPECTOS LÚDICO E EDUCATIVO  
 

Verifica-se, que na antiguidade, o brincar era uma atividade característica tanto de 

criança quanto de adultos. Segundo os estudos de Almeida, (2009, p. 21), 

(...) o conceito de ludicidade é polissêmico. Em grande medida, ludicidade e 

atividades lúdicas são entendidas como expressões de um mesmo conceito, 

confundindo-se, respectivamente, o fenômeno – que pode ser observado 

subjetivamente, a partir da realidade interna do indivíduo - e o ato social (a ação como 

produto da cultura) realizado por um ou por muitos indivíduos.  

 

Ainda de acordo com os estudos de Almeida, (2009, p. 21),  

(...) para Platão, (filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor 

de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira 

instituição de educação superior do mundo ocidental), o aprender brincando era mais 

importante e deveria ser ressaltado no lugar da violência e da repressão.  

 

O mesmo autor, considerava ainda que todas as crianças deveriam estudar de forma 

atrativa, sugerindo como alternativa, a forma de jogo. Para o mesmo autor, também os povos 

egípcios, romanos e mais, a pratica dos jogos, era utilizada para que os mais jovens aprendessem 

valores, conhecimentos, normas e padrões de vida com a experiencia dos adultos.  

Almeida (1987, p. 23), “(...) os jogos, as brincadeiras e os divertimentos ocupavam 

posição importante nessa sociedade.” O referido autor, esclarece também, que os jogos e as 

brincadeiras dessa época eram considerados profanos, imorais, delituosos, e sua prática não era 

admitida de forma alguma. Assim, o interesse até então demonstrado pelos jogos perde o seu 

crescimento, paralelamente à ascensão do Cristianismo que, ao tomar posse do Império 

Romano, impõe uma educação rígida, disciplinadora, proibindo veementemente os jogos.  

Sobre este assunto, Ariès, (1978, p.112), explana, “(...) os Jesuítas são os primeiros a 

recolocar os jogos de volta à prática, de forma disciplinadora e recomendada. Ou seja, como 

meios de educação tão estimáveis quanto o estudo.” Dessa forma, além da fundamental 

contribuição dos jesuítas do desenvolvimento e à aceitação dos jogos no ensino, outros 

educadores teóricos e pesquisadores ofereceram também sua colaboração e ênfase ao processo 

lúdico da educação.  

Surge então no século XVI, o jogo educativo, como objetivo de ancorar ações didáticas 

que visam, segundo Kishimoto. (2010, p. 65), “(...) a aquisição de conhecimentos. Os jogos de 
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exercícios físicos tomam impulso no inicio do século XVII, sendo recomendados pelos médicos 

como atividade saudáveis à mente e ao corpo.” Já no fim do século XVIII, os jogos de exercícios 

físico recebem a conotação patriótica, uma vez que são utilizados de forma a preparar os jovens 

para a guerra, sendo considerados então, um aliado à instrução militar. 

Kishimoto, (2010, p. 123), considera que, “(...) a diversificação dos jogos ocorre a partir 

do movimento cientifico do século XVIII, propiciando a criação, adaptação e a popularização 

dos jogos no ensino.” Nesse sentido, o mesmo autor, destaca o estudo de Froebel, (1782 – 

1852), idealizador nos jardins de infância, com base na concepção de que,  

(...) a criança é um ser dotado de natureza distinta da do adulto, fortalece os métodos 

lúdicos na educação, colocando o jogo como parte integrante da educação infantil, 

jogo como a linguagem é a primeira forma de expressão social, o brinquedo é uma 

forma de auto expressão. (KISHIMOTO, 2000, p. 123).  

 

Desse modo, considera-se o jogo como fator decisivo para a educação infantil. E, por 

fim, nessa parte histórica das representações do jogo, vindo do estado social em que os jogos e 

as brincadeiras eram comuns a todas as idades e classes até os dias atuais, cujos aspectos lúdico 

e educativo são a tônica confirmada e sugerida por um razoável numero de trabalhos como um 

mecanismo didático associado à motivação dos alunos e de real valor em sala de aula, embora 

não sendo o único, é ainda visto com certa resistência por parte de alguns.      

 

2.1 A evolução do brincar na sociedade humana: representações, 

classificações e características dos jogos  
 

Constata-se, que o lúdico tem sua origem na palavra latina "ludus" que quer dizer "jogo”. 

Se achasse confinado a sua origem, o termo lúdico estaria se referindo apenas ao jogar, ao 

brincar, ao movimento espontâneo. Com relação a este assunto, aponta-se, o estudo de Antunes 

(2012, p. 12), no qual, relata que,  

(...) o lúdico passou a ser reconhecido como traço essencial de psicofisiologia do 

comportamento humano. De modo que a definição deixou de ser o simples sinônimo 

de jogo. As implicações da necessidade lúdica extrapolaram as demarcações do 

brincar espontâneo. A concepção da cultura lúdica é uma noção historicamente 

construída ao longo do tempo e, consequentemente, foi mudando conforme as 

sociedades, não se mantendo da mesma forma dentro das sociedades e épocas.  

Dessa forma, o lúdico apresenta valores específicos para todas as fases da vida humana. 

Assim, na idade infantil e na adolescência a finalidade é essencialmente pedagógica. Observa-

se que a criança e mesmo o jovem opõem uma resistência à escola e ao ensino, porque acima 

de tudo ela não é lúdica, não costuma ser prazerosa, todas as pessoas têm uma cultura lúdica, 

que é um conjunto de significações sobre o lúdico. É possível dizer que a cultura lúdica é 
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produzida pelos indivíduos, a qual se constrói a todo tempo, por meio de brincadeiras que a 

criança começa desde cedo.  

  Verifica-se, que a cultura lúdica é historicamente construída, foi a partir do século XVI, 

os humanistas começam a valorizar novamente o jogo educativo, percebendo a importância do 

processo lúdico na formação da criança. Portanto, o lúdico se expressa desde os primitivos nas 

atividades de dança, caça, pesca, lutas. Percebe-se então que a concepção de jogos e 

brincadeiras nesse período, partiu de uma valorização na Grécia Antiga, para algo insignificante 

com o cristianismo. Antunes, (2012, p. 25) expõe que,   

(...) a ludicidade, tão importante para a saúde mental do ser humano é um espaço que 

merece atenção dos pais e educadores, pois é o espaço para expressão mais genuína 

do ser, é o espaço e o direito de toda a criança para o exercício da relação afetiva com 

o mundo, com as pessoas e com os objetos. Assim, o lúdico possibilita o estudo da 

relação da criança com o mundo externo, integrando estudos específicos sobre a 

importância do lúdico na formação da personalidade.  

 

Para o referido teórico, é por meio da atividade lúdica e do jogo, que a criança forma 

conceitos, seleciona ideias, estabelece relações lógicas, integra percepções, faz estimativas 

compatíveis com o crescimento físico e desenvolvimento e, por meio dele vai se socializando 

com as demais crianças.  Constata-se, portanto, que a educação lúdica esteve presente várias 

épocas, povos e contextos e forma nos dias atuais, uma vasta rede de conhecimento no campo 

da Educação. 

 

3 O DESEVNVOLVIMENTO HUMANO SOBRE O OLHAR DE PIAGET 

 

A noção de desenvolvimento está atrelada a um contínuo de evolução, em que se   

caminha ao longo de todo o ciclo vital. Essa evolução, nem sempre linear, se dá em diversos 

campos da existência, tais como afetivo, cognitivo, social e motor. Segundo pesquisas de 

Palangana, (1998, p. 53),  

(...) os psicólogos behavioristas, ao dirigirem seus interesses para os aspectos 

elementares da conduta -os instintos e os hábitos e centraram suas pesquisas no 

produto da aprendizagem, buscando leis gerais que servissem para descrever, 

mensurar e controlar o comportamento.    

 

Nesse sentido, observa-se que Piaget ocupou cada vez mais espaço nas pesquisas dessa 

área no inicio do século passado, fase representada pelos psicólogos da Gerstalt, mais 

especificamente por Max Wetheimer, (2012a, p. 3). Ainda sobre este assunto, aponta-se o 

estudo de Palangana, (2015, p. 23), no qual a autora comenta,  

(...) a teoria da forma, ou Gestalt, procurava mostrar que alguns fenômenos 

perceptivos e intelectuais não podem ser explicados por meio de descrições dos 

elementos da consciência, tampouco pelas analises comportamentais baseadas na 

associação estimulo/resposta.  
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Neste aspecto, compreende-se, que, embora exista uma aproximação de natureza 

epistemológica entre os teóricos da Gestalt e Piaget, suas preocupações em relação ao processo 

de conhecimento são, definitivamente, divergentes. Observa-se, portanto, que Piaget conviveu 

com uma psicologia fortemente influenciada pelas ideias de Sigmund Freud.  

Sobre este assunto, Palangana, (2015, p. 25), argumenta,  

(...) a concepção analítica (que, como Piaget, discorda da psicologia associacionista, 

questiona a ênfase dada aos processos conscientes, afirmando o papel fundamental do 

inconsciente para a compreensão do desenvolvimento e do funcionamento da 

personalidade humana. 

 

 Observa-se, no entanto, que essas concepções psicológicas menos difundidas podem ser 

pensadas tendo em vista duas perspectivas: a inatista e a ambientalista. Palangana, (2015, p. 

27), destaca ainda que, “(...) no período que Piaget realiza suas primeiras pesquisas na área, a 

ciência psicológica mantém como objeto de estudos um sujeito cindido em materialidade e 

espiritualidade, o que, por sua vez, revela uma divisão na comunidade cientifica.” 

 Ressalta a mesma autora, que alguns estudiosos orientados pela filosofia idealista, 

desenvolveram uma psicologia descritiva de caráter inatista na qual os fatores endógenos eram 

privilegiados e, portanto, o sujeito se impunha sobre o objeto, levando a crer que o ambiente 

limitado sobre a trajetória de vida do indivíduo. Entretanto, sem perder de vista o proposito de 

estudar a gênese do conhecimento humano, Piaget, no início de seu trabalho, elaborou, ao 

mesmo tempo, teoria e métodos próprios. Ambos mantêm entre si, uma relação de 

reciprocidade, garantida pela duplicidade funcional que caracteriza esse procedimento 

metodológico, o método clinico-experimental funciona, ao mesmo tempo, como um 

instrumento de diagnóstico e de pesquisa.  

Tal método, tinha como objetivo de obter informações mais precisas sobre o raciocínio 

da criança ou, em palavras, visando estudar como se estrutura o conhecimento humano. Neste 

aspecto, Palangana, (2015, p. 62), expõe que,  

(...) uma das peculiaridades desse método é o diálogo não padronizado, mantido entre 

o pesquisador e a criança, que permite obter quadros mais reais do pensamento 

infantil, bem como fugir ao modelo tradicional de entrevistas compostas por perguntas 

elaboradas previamente.  

 

Conforme relatos da referida autora, durante o diálogo é importante que o pesquisador 

tenha sempre em mente os objetivos de pesquisa, isto é, sua teoria e suas hipóteses 

 

3.1 Estágios do desenvolvimento cognitivo 
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Apesar de, em um de seus últimos trabalhos, Piaget ter minimizado o papel da 

linguagem na estruturação do pensamento, ela permanece como fator de extrema importância 

enquanto via de acesso à reflexão infantil. Compreende-se, que por meio da linguagem que a 

criança justifica suas afirmações negações e assim, pode-se verificar a existência ou não de 

reciprocidade entre ação e pensamento e, consequentemente, o estágio do desenvolvimento 

cognitivo.  

De acordo com os estudos Piaget (1971, p. 23), em sua pesquisa do desenvolvimento, 

dividiu o desenvolvimento cognitivo nos quatro estágios principais resumidos aqui:  

(...) os estágios sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório 

formal. A proposta teórico-metodológica de Piaget e suas explicações acerca do 

desenvolvimento mental podem ser melhor compreendidas quando se considera a 

influência de sua formação em biologia na elaboração dos princípios básicos que 

orientam sua teoria.  

 

Entre outros aspectos, observa-se, que Piaget transfere da biologia para sua concepção 

psicogenética, que podem ser destacados: dois princípios básicos e universais da biologia, 

estrutura e adaptação – encontram-se também presentes na atividade mental, já que era para ele, 

a inteligência, uma característica biológica do ser humano, ajustamento de antigas estruturas a 

novas funções e o desenvolvimento de novas estruturas para preencher funções antigas.  

Segundo Piaget, (1971, p. 23).  

(...) dois princípios básicos e universais da biologia-estrutura e adaptação, encontram-

se também presentes na atividade mental, já que para ele, a inteligência é uma 

característica biológica do ser humano. Dessa forma, que a organização funcional das 

estruturas mentais não se transmite, hereditariamente, é um mecanismo que se 

desenvolve graça à ação do individuo sobre o meio e as trocas decorrentes dessa 

interação.  

 

Assim, de acordo com as pesquisas de Palangana, que Piaget, pelas suas observações 

com crianças, (sobretudo, de seus próprios filhos, e especialmente mediante investigação de 

seus erros de raciocínio), o teórico concluiu que sistemas lógicos coerentes fundamentam o 

pensamento das crianças.  

Todavia, constata-se, também, que o aparecimento de determinadas mudanças, 

qualitativas identifica o início de outro estágio de desenvolvimento intelectual. Assim, 

conforme destaca Piaget (1978), em suas pesquisas,  

(...) cada período se desenvolve a partir do que foi construído nos anteriores. A ordem 

da sequencia em que as crianças atravessam essas etapas é sempre a mesma, variando 

apenas o ritmo com que cada uma adquire as novas habilidades. (PIAGET, 1978, p. 

62). 
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Ou seja, mesmo a criança dispondo de esquemas internalizados, nessa fase ela ainda não 

dispõe de um fator essencial ao desenvolvimento cognitivo: a reversibilidade no pensamento. 

Ela não consegue ainda desfazer o raciocínio retornando ao resultado, ao ponto inicial.  

Dessa forma, o último estágio e desenvolvimento mental é o operatório concreto. O 

operatório- formal ou (lógico formal), liberado das limitações impostas pelo mundo concreto 

opera com todas as possibilidades, mesmo que isso contrarie o que foi atestado empiricamente. 

Assim, o adolescente é capaz de pensar em termos abstratos, de formular hipóteses e de testá-

las sistematicamente, independente da verdade factual. 

Observa-se, no entanto, que ao longo das descrições feitas por Piaget sobre a gênese do 

conhecimento, fica claro que o sujeito tende à descentração maior, ou seja, à lógica na 

inteligência e à cooperação na conduta e, nesse sentido, avança tanto quanto lhe permite e lhe 

enseja seu meio.  

Piaget faz observações importantes sobre as fases do desenvolvimento afetivo e social 

da criança, esclarecidas pelos estágios do processo evolutivo interno, que compreende desde a 

inteligência sensório motora até a inteligência conceitual.         

 

4 O PROFESSOR E A LUDICIDADE 

 

Verifica-se que os métodos tradicionais de ensino não atraem mais o educando: ele quer 

participar, questionar e não consegue ficar parado, sentado, ouvindo uma aula expositiva.  

Assim, o educando nos dias atuais, é questionador e não engole os conteúdos despejados 

sobre ele sem saber o “porquê” ou “para quê”, portanto, o educador deve saber como o 

educando aprende e como ensinar. É muito mais fácil e eficiente aprender por meio de 

atividades recreativas.  

Constata-se, que isso é válido para todas as faixas-etárias, desde o maternal até a fase 

adulta. De acordo com os estudos de (Vygotsky, 1998, p. 56), “(...) a ludicidade, do ponto vista 

psicológico, tem um papel importante, o de preencher uma atividade básica do ser humano, que 

é torna-lo motivo para a ação, permitindo que esses indivíduos ultrapassem os limites que estão 

habituados a fazer.” 

Desta forma, a ludicidade estaria inserida no processo de desenvolvimento no nível 

potencial, que é a capacidade do desenvolvimento de tarefas com ajuda dos outros, nesse caso, 

a criança está inserida num contexto social e seus comportamentos são advindos do processo 

de relações interindividuais, e, portanto, a brincadeira pressupõe uma aprendizagem social. 
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Nessa perspectiva, o jogo em si possui componentes do cotidiano, e o envolvimento 

desperta o interesse do aprendiz, que se torna sujeito ativo do processo; a confecção dos 

próprios jogos é, ainda, muito mais emocionante do que apenas jogar. Muitos jogos ganham 

motivação especial quando o educando os confecciona. Os educandos devem iniciar o trabalho 

por meio da escolha, o que é algo muito difícil para algumas.  

Observa-se, no entanto, que alguns educandos tímidos, com baixa autoestima, com 

sentimentos de inferioridade, possuem grande dificuldade para escolher. Assim, o Educando 

que não consegue superar, nas séries iniciais, suas dificuldades de aprendizagem ou emocionais 

vão, a cada ano, carregando um sentimento de frustração e, muitas vezes, discriminadas pelos 

colegas e, às vezes, até pelos educadores, tornam-se crianças arredias e relaxadas com seu 

material, não se relacionam consigo mesmas e nem com os demais, criando sérios problemas 

de indisciplina em sala de aula.  

O educando aprende brincando por meio de jogos que a fazem desenvolverem suas 

potencialidades. Já o educador pode adaptar o conteúdo programático ao jogo, onde estará 

trabalhando a motricidade, a área cognitiva e afetiva de seus alunos ao inter-relacionar diversas 

áreas de conhecimento, o educador atende às necessidades do educando de modo que o mesmo 

seja sujeito ativo do processo ensino-aprendizagem. Cientes da importância dos jogos e das 

brincadeiras na Educação Infantil, em (BRASIL, 2012ª, p. 103), tem-se que,  

(...) o professor deve elaborar propostas de trabalho que incorporem as atividades 

lúdicas. Deve também, propor jogos e brincadeiras. Não há necessidade de o jogo ser 

espontâneo, idealizado pela criança. “O que faz do jogo um jogo é a liberdade de ação 

física e mental da criança nessa atividade. 

 

Nesse contexto, compreende-se que, para que um educador introduza jogos no dia-a-dia 

de sua classe ou planeje atividades lúdicas, é preciso, que ele acredite que brincar é essencial 

na aquisição de conhecimentos, no desenvolvimento da sociabilidade e na construção da 

identidade.  

Portanto, de acordo com a pesquisa, considera-se, ser imprescindível que, os 

profissionais da área da Educação Infantil analisem suas práticas educativas a fim de 

envolverem os jogos e as brincadeiras na sua essência, com a adoção de atividades da cultura 

infantil como conteúdos pedagógicos uma vez que facilita o trabalho de professores das escolas 

de primeira infância, garantindo o interesse e a motivação das crianças e consequentemente, o 

desenvolvimento da aprendizagem.  

Assim, as estruturas mentais, os esquemas e o modo do jovem pensar, servem para que 

ele, desde pequeno, encare e se molde às dificuldades que aparecerem.  
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4.1 A Ludicidade e o papel a ser desenvolvido pelo professor 

No papel a ser desenvolvido pelo professor em sala de aula, Oliveira, (1993, p. 67), 

destaca,  

(...) papel esse papel esse que perpassa pela visão de educador, de estimulador, não 

esperando apenas que a escolha lhe forneça condições propicias, mas sim, que 

construa, em todos os momentos da ação pedagógica, diretrizes que ampliem os 

conhecimentos para além dos muros escolares, sem perder de vista os conteúdos, 

vendo o sujeito histórico, inserido no mundo, visando sempre o seu crescimento.  

 

Dessa forma, compreende-se, que a relação existente entre o professor e o aluno, em 

uma sala de aula, na “caixa preta” da escola, é o passo decisório para favorecer um ambiente 

socio-afetivo e intelectual promissor a encaminhamentos proveitosos para a aprendizagem de 

qualquer que seja a disciplina ministrada, pois uma mudança significativa se efetiva na mudança 

de relação estabelecida entre o professor e o aluno e, mais internamente no próprio professor. 

Nessa mesma linha, apresenta-se o estudo de D’Ambrósio (1996, p. 97),  

(...) a verdadeira educação é uma ação enriquecedora para todos os que com ela se 

envolvem, e sugere que em vez de despejarmos conteúdos desvinculados da realidade 

nas cabeças dos alunos, deve-se aprender com eles, reconhecer seus saberes, e juntos 

busca-se, novos caminhos.  

 

Assim, compreende-se, que é possível gerar momentos felizes e criativos em sala de 

aula. Para o mesmo autor, é necessário que a criança conviva em um ambiente rico de materiais 

e oportunidades, de modo que possa construir, elaborar seus conhecimentos.  

O mesmo autor, sugere ainda, que se leve em conta essas etapas de desenvolvimento ao 

se planejar o ensino, de modo particular no ensino infantil.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Constatou-se, que conforme o escasso volume de pesquisas sobre as relações entre a 

ludicidade e a sua contribuição no desenvolvimento infantil, revela a pouca visibilidade do 

brincar e educar como critério de qualidade para além dos direitos da criança. Assim, os estudos 

sobre o desenvolvimento/prazer, que geram satisfação, que dependem da criança e do seu poder 

de decisão, têm evidenciado relações positivas entre o desenvolvimento e o brincar, tendo sido, 

portanto, um bom caminho para a pesquisa deste tema. 

 Dessa forma, para se explicar a importância do uso da ludicidade, bem como a sua 

contribuição no desenvolvimento infantil/prazer, que geram satisfação, que dependem da 



14 

 

 

 

criança e do seu poder de decisão, têm evidenciado relações positivas entre o brincar a 

aprendizagem e o desenvolvimento humano, tendo sido, portanto, um bom caminho para a 

pesquisa deste tema. Observa-se, que essa, é tarefa indispensável, sobretudo, com crianças 

pequenas, por ser o espaço menos privilegiado (na concepção da autora do estudo), de 

investigações, abordando o uso da ludicidade.   

Evidenciou-se, ser imprescindível, que os profissionais da área da Educação Infantil 

analisem suas práticas educativas a fim de envolverem os jogos e as brincadeiras, com a adoção 

de atividades da cultura infantil como conteúdos pedagógicos, uma vez que os jogos facilitam 

o trabalho de professores das escolas, garantindo o interesse e a motivação das crianças. Assim, 

entendeu-se, que a sala de aula é um lugar de brincar, se o professor conseguir conciliar os 

objetivos pedagógicos com os desejos do aluno.  Para isso é necessário encontrar equilíbrio 

sempre móvel entre o cumprimento de suas funções pedagógicas e contribuir para o 

desenvolvimento da subjetividade, para a construção do ser humano autônomo e criativo. 

Diante de tais considerações acerca do lúdico, foi possível perceber, que o jogo, a 

brincadeira, o faz-de-conta, o direito de brincar, as ideias a respeito da brincadeira como 

linguagem e produção cultural da infância, exige dos professores uma formação constante, um 

compromisso sério e engajado com a criança e com a infância. Possibilitando situações para as 

crianças de criar e recriar com auxílio dos jogos educativos, desenvolvendo-se assim como 

indivíduos pensantes, críticos e participantes das mudanças sociais, na busca de uma vida mais 

solidária e feliz.  

Como educadores, deve-se refletir sobre as ações educativas, sendo capaz de aliar a 

teoria com a prática, de forma que as duas se encontrem em uma só, possibilitando para a 

criança uma aprendizagem significativa e verdadeira. É preciso se ter uma postura de respeito 

à criança, seu ritmo de desenvolvimento, a sua origem social e cultural, as suas relações, seus 

vínculos afetivos, sua expressão oral e escrita, as diferentes linguagens, as suas ideias desejos, 

expectativas, ampliando cada vez mais o mundo infantil. 

Constatou-se ainda, que as atividades lúdicas constituem-se numa força propulsora do 

desenvolvimento da personalidade infantil, influenciando nos aspectos físicos, emocionais, 

intelectuais e sociais, através da atividade lúdica, a criança vive sua vida e se prepara para a 

vida futura assimilando a cultura do meio em que vive integrando-se e adaptando-se as 

condições que o mundo lhes oferece. Aprendendo assim a conquistar seu espaço cooperar com 

seus semelhantes e conviver como um ser social.  
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Nesse contexto, conclui-se que, quando se trata da brincadeira, cada criança cria a partir 

de sua própria imaginação, cenários, paisagens e objetos. É como se um novo mundo fosse 

criado. Por isso, acredita-se, que uma investigação do universo lúdico das crianças pode auxiliar 

a pensar sobre a cultura em geral, a vivência da infância e os dispositivos que operam para a 

comunicação como garantia da socialização dessas crianças. É através das brincadeiras que a 

criança se comunica com seus pares, conquista sua autonomia através de uma atividade 

divertida e sem obrigação. Dessa forma, espera-se que este artigo possa contribuir para reflexão 

da prática pedagógica, pois aprender e ensinar brincando influencia sobremaneira, no resultado 

de aprendizagens. O resultado da pesquisa sugere que, 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 consequentemente, saudável.  
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