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RESUMO
Esta  pesquisa  possui  como  objetivo  analisar  a  importância  da  utilização  do  lúdico  no  processo  de  ensino  e  de
aprendizagem, assim como compreender de que forma o lúdico contribui para o desenvolvimento integral da criança. O
lúdico proporciona para a criança o aprendizado no campo intelectual, físico, social e cultural, desta forma, a utilização
do lúdico por  meio dos jogos e brincadeiras permite  que a criança demonstre  seus limites e habilidades de forma
divertida e eficaz ao mesmo tempo. Por meio do questionamento: qual é a importância da ludicidade no processo de
ensino  e  aprendizagem? O estudo propõe-se  a  contribuir  em nível  elevado com a prática  docente,  para  que  seja
aprimorada.  Neste  sentido,  para  o  desenvolvimento  desta  pesquisa  serão  utilizadas estratégias  que  proporcione  a
realização da pesquisa exploratória qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica em fontes como livros, artigos, anais
publicados em congressos, dentre outros. Ao final desta pesquisa, concluímos que é preciso levar o educador e a escola
a compreenderem a importância da ludicidade para o desenvolvimento integral da criança no processo de ensino e de
aprendizagem, de forma a contribuir positivamente para a educação, especialmente a Educação Infantil que nem sempre
é percebida como uma etapa importante do processo de formação dos cidadãos.

PALAVRAS-CHAVE: Lúdico; Educação Infantil; jogos; brincadeiras.

1 INTRODUÇÃO

Neste artigo propomos um estudo sobre a importância do Lúdico na Educação Infantil,  de
forma a contribuir para o desenvolvimento integral da criança. O brincar faz parte da infância, sendo
assim,  compreendemos  que  é  por  meio  das  brincadeiras  e  dos  jogos  que  a  criança  tem  a
oportunidade de conhecer seus limites, experienciar e partilhar sentimentos e emoções, praticar a
coordenação  motora,  a  capacidade  de  raciocínio  e  aprender  a  desenvolver  suas  relações
interpessoais.

A ludicidade na Educação Infantil  tem sido uma das estratégias mais importantes para se
obter êxito quando falamos em desenvolvimento das várias funções que serão primordiais na vida
da criança, essa atividade vai muito além do brincar, recrear e se divertir.  Ao participar de uma
brincadeira  lúdica  dirigida,  a  criança  está  aprendendo  sobre  o  mundo  real  por  meio  da  sua
imaginação e da interação com os seus pares.  À vista disso,  precisamos de notáveis reflexões
acerca  do  questionamento:  qual  é  a  importância  da  ludicidade  no  processo  de  ensino  e  de
aprendizagem? 

A escola e o educador têm papel fundamental na vida do aluno, estes precisam trabalhar em
parceria para que a criança tenha desenvolvimento e educação de qualidade, portanto, este estudo
tem a necessidade de levar o professor a perceber a importância de se aprender brincando e o
quanto esse brincar contribui para o desenvolvimento integral da criança.

Muitas são as discussões acerca do lúdico no ambiente escolar e suas aplicações de forma
eficiente e eficaz no processo de ensino e de aprendizagem, no entanto, muitos professores ainda
não  incluíram  esse  método  de  ensino  em  sua  prática  pedagógica,  muitas  vezes  por  não
compreenderam a eficácia dessa metodologia.
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De  acordo  com  Vygotsky  (1998)  o  desenvolvimento  dos  processos  psicológicos  e  a
aprendizagem  se  iniciam  desde  o  nascimento  de  uma  criança,  e  o  seu  avanço  está  ligado  à
percepção de suas necessidades e ao incentivo dado a ele nesse processo. Diante da importância
da compreensão e da conscientização da utilização do lúdico no ambiente escolar, acreditamos que
a utilização desta prática pedagógica pode contribuir para uma maior eficácia do processo de ensino
e de aprendizagem. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para o  desenvolvimento desta  pesquisa, foram  utilizadas  estratégias  que  proporcionem  a
realização da pesquisa exploratória qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica em fontes como
livros, artigos científicos, anais de congressos, dentre outros. Para a discussão dos assuntos aqui
propostos, estudamos principalmente os autores Wallon (1968), Chateau (1987), Luckesi (1994),
Friedman (1996), Brougére (1998), Vygotsky (1998), Kishimoto (2000), Oliveira (2000), Redin (2000),
Vergara (2000), Wajskop (2005), Carneiro e Dodge (2007), Navarro (2010) e Santos (2010 b).   

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Muito se discute sobre a qualidade da educação no Brasil  durante anos,  frequentemente
mudanças são feitas na busca de uma melhoria contínua. Vale ressaltar que é necessário que antes
de  tudo  as  pessoas  envolvidas  neste  processo  devem  estar  cientes  da  importância  dessa
transformação na educação para alcançar a efetiva qualidade de ensino. Sendo assim, as reflexões
sobre o brincar, os brinquedos, o universo da criança e toda a comunidade escolar são relevantes
neste processo.

3.1 POR QUE É IMPORTANTE BRINCAR?

O  desenvolvimento  humano  está  relacionado  a  uma  série  de  fatores,  sendo  eles  físico,
intelectual, cultural e social desde o seu nascimento até a fase adulta. Adquirir conhecimento nem
sempre  é  algo  fácil  de  ser  alcançado,  pois  exige  do  ser  humano  capacidade  suficiente  de
concentração e atenção no que está sendo ensinado.

Com o passar das décadas e a evolução da sociedade a educação também busca evoluir,
procurando melhorias constantes para proporcionar principalmente para as crianças, um ensino de
qualidade e que ao mesmo tempo traga prazer ao aprender, prazer ao ir para a escola, prazer ao
contar para os pais o que foi aprendido. Dessa forma, chegamos ao conhecimento do lúdico que é
capaz de proporcionar ao indivíduo o aprendizado eficaz de forma divertida e criativa.

De acordo com Santos (2010a) há uma relação muito próxima entre a educação de crianças e
o jogo lúdico que motiva no ensino às necessidades do educando e favorecendo o aprendizado de
conteúdos escolares.  Isso acontece porque enquanto se diverte a criança aprende o que lhe é
ensino e dificilmente esquecerá o que foi aprendido, uma vez que a brincadeira ou o jogo lúdico
permite que a criança grave o conteúdo ensinado e desenvolva sua personalidade ao mesmo tempo.

Os jogos lúdicos permitem uma situação educativa cooperativa e interacional, ou seja, quando
alguém está  jogando está  executando regras do jogo  e ao mesmo tempo,  desenvolvendo
ações de cooperação e interação que estimulam a convivência em grupo (FRIEDMAN, 1996,
p.41).
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A função educativa do jogo lúdico é oportunizar ao educando a aprendizagem do indivíduo
como cidadão inserido em um mundo e sua compreensão sobre ele.  De acordo com Santos (2010
b,  p.  2)  “a  palavra lúdico vem do latim  ludus  que significa brincar,  desta forma estão incluídos
brinquedos, jogos, diversão e a conduta comportamental de quem brinca e se diverte”.

Para Santos (1998 apud BROUGÉRE, 2010b, p. 2): 

A atividade lúdica se caracteriza por uma articulação muito frouxa entre o fim e os meios. Isso
não quer dizer que as crianças não tendam a um objetivo quando jogam e que não executem
certos meios para atingi-lo, mas é frequente que modifiquem seus objetivos durante o percurso
para se adaptar a novos meios ou vice-versa [...], portanto, o jogo não é somente um meio de
exploração, mas também de invenção. 

O educador que opta por utilizar os jogos e as brincadeiras lúdicas dentro da sala de aula
deve ter claro seu objetivo em relação a tais atividades, pois por muito tempo os jogos foram trazidos
para a sala de aula apenas como forma de diversão e ganho de tempo. Contudo, hoje encaramos a
ludicidade como uma ferramenta eficaz no processo de ensino e aprendizagem que é utilizada de
forma intencional, ou seja, que traduz os conceitos e conteúdos que estão incluídos no planejamento
do professor.

Segundo Vygotsky (1998) o lúdico influencia muito no desenvolvimento da criança, onde ela é
estimulada a aprender a agir, compreender o outro indivíduo, adquire autoconfiança, desenvolve a
linguagem, pensamento e concentração.

De acordo com Oliveira (2000) o ato de brincar não está relacionado apenas ao recrear, mas
sim ao desenvolvimento integral  do indivíduo. Esta é uma das maneiras mais complexas que a
criança tem de comunicar-se consigo mesma e com o mundo, por meio das trocas recíprocas que
faz com o outro indivíduo. É nesse momento que o brincar traz para a criança a possibilidade de
desenvolver  importantes  áreas  da  personalidade  como  afetividade,  sociabilidade,  criatividade  e
inteligência.

Vygotsky (1998) afirma que ao brincar a criança desenvolve seu estado cognitivo, visual, tátil,
motor, auditivo e o seu modo de entrar em uma relação cognitiva com o mundo de pessoas, eventos
e símbolos. Ainda podemos dizer que o brincar traz para a criança um processo de humanização
onde ela consegue criar vínculos mais duradouros e efetivos. Brincando, a criança pode desenvolver
a capacidade de raciocinar, argumentar, formar suas próprias opiniões, reconhecendo a importância
de cumprir o seu papel no mundo em que está inserido.

Sem a brincadeira, o processo de ensino e de aprendizagem da criança se torna monótono,
dificultando muito o seu desenvolvimento. Brincar é essencial,  pois essa é a forma como o ser
humano se estrutura como sujeito da razão, da emoção e da relação. É preciso fazer com que as
construções de relação e desenvolvimento do indivíduo aconteça por meio de jogos, brincadeiras,
conhecimento do corpo e imaginação.

De acordo com Navarro (2010) favorecer a brincadeira na Educação Infantil  não significa
deixar que as crianças desenvolvam atividades sem nenhuma intervenção. Devemos levar em conta
que tudo o que está ao redor do indivíduo é estimulante para o seu aprendizado, então, a mediação
torna-se indispensável ao adquirir os materiais necessários, arrumar a sala de aula, escolher os
jogos,  brincar  no  parque.  Tudo  precisa  ser  pensado  pela  professora  que  se  preocupa  com  o
aprendizado dos educandos, para que as intervenções lúdicas dentro da escola sejam aproveitadas
ao máximo por cada aluno.

Para Vygotsky (1998 apud WAJSKOP, 2005, p. 34) a brincadeira:

[...] cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina-a a desejar, relacionando seus desejos
a um – eu fictício, ao seu papel na brincadeira e suas regras. Dessa maneira, as maiores
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aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-
ão seu nível básico de ação real e moralidade.

Vygotsky (2007) afirma que o ato de brincar depende da situação imaginária da criança e
seus aspectos são diferentes de acordo com a sua idade e a sua maturidade, deve-se levar em
consideração as regras que o ato comporta, onde são mais implícitas quando a situação imaginária
está em alta e mais explícitas quando algumas brincadeiras já não são mais o foco.

É importante lembrar que todas as atividades lúdicas são importantes e exigem uma interação
entre si, a ação, o objeto ou o brinquedo e a realidade expressada para que esse conjunto tenha
êxito no processo de ensino e  de aprendizagem.

A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança; pelo contrário, é a
primeira manifestação da emancipação da criança em relação às restrições situacionais.  O
primeiro paradoxo contido no brinquedo é que a criança opera com um significado alienado
numa situação real. O segundo é que, no brinquedo, a criança segue o caminho do menor
esforço – ela faz o que mais gosta de fazer, porque o brinquedo está unido ao prazer – e ao
mesmo  tempo,  aprende  a  seguir  os  caminhos  mais  difíceis,  seguindo  a  regras  e,  por
conseguinte renunciando ao que ela quer, uma vez que a sujeição a regras e a renúncia à ação
impulsiva constitui o caminho para o prazer do brinquedo (VYGOTSKY, 1998, p. 130). 

O uso do brinquedo torna-se interessante no processo de ensino e de aprendizagem da
criança, porque ele traz a apresentação das regras a serem seguidas para o brincar. A utilização de
regras ensina à criança que muitas vezes será necessário deixar de lado o próprio querer para
realizar a vontade de algo ou alguém que está presente na brincadeira. Neste contexto, podemos
afirmar que a brincadeira e brinquedo influenciam na formação das atitudes e valores da criança,
fazendo com que busque na interação entre o objeto e a ação uma representação da realidade ao
qual está inserida. Os brinquedos são aliados no ato de brincar, pois em posse de um brinquedo e
consumo a criança se apropria de sua cultura e simula as suas próprias experiências, internalizando
seu  significado  que  precisa  ser  acompanhado  pelo  educador,  visando  sempre  às  informações
implícitas que a criança transmite ao brincar.

Em sala de aula, o educador precisa conhecer seus alunos e as dificuldades de cada um em
relação ao brincar, porque assim poderá analisar se a brincadeira ou o jogo a ser aplicado está de
acordo com a cultura da criança. O papel do professor e da instituição de ensino é fundamental para
a eficácia  do  lúdico  dentro  da  sala  de  aula,  somente  eles  poderão proporcionar  um ensino  de
qualidade e gerar motivação nos seus alunos para que estejam em constante aprendizado.

Nesta perspectiva, a brincadeira encontraria um papel educativo importante na escolaridade
das crianças  que vão  se desenvolvendo e conhecendo o mundo nesta  instituição,  que se
constrói a partir dos intercâmbios sociais que nela vão surgindo: a partir das diferentes histórias
de  vida  das  crianças,  dos  pais  e  dos  professores  que  compõem o  corpo  de  usuários  da
instituição e que nela interagem cotidianamente (WAJSKOP, 2005 p. 26). 

Dentro do ambiente escolar o lúdico precisa ser estimulado e o tempo em que é aplicado
deve ser usado como fator desafiante e expressivo para os alunos. Para que o brincar seja um
aprendizado qualitativo, ele precisa ser aplicado de forma que estimule a criatividade e a curiosidade
da criança por determinada brincadeira e não se torne um momento crítico e cheio de cobranças,
porque o aprender brincando deve ser aceito naturalmente pela criança, caso contrário estaremos
desestimulando o seu aprendizado.

Sabemos  que  é  muito  importante  que  a  sociedade  como  um  todo  compreenda  que  a
brincadeira  é  uma  forma  eficaz  de  aprender,  embora  ainda  essa  forma  de  ensinar  encontre
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resistências, mas a escola precisa trabalhar na conscientização dos pais, professores, diretores para
que tomem ciência da importância da ludicidade dentro do ambiente escolar.

Para que a prática da brincadeira se torne uma realidade na escola, é preciso mudar a visão
dos estabelecimentos a respeito dessa ação e a maneira como entendem o currículo. Isso
demanda uma transformação que necessita de um corpo docente capacitado adequadamente
instruído para refletir e alterar suas práticas. Envolve, para tanto, uma mudança de postura e
disposição para muito trabalho (CARNEIRO; DODGE, 2007, p. 91).

De acordo com Vygotsky (1998) o brincar na Educação Infantil tem sua origem naquilo que a
criança vive em seu cotidiano e com as pessoas que estão inseridas no seu mundo. É uma situação
de faz de conta criada por ela que só pode ser externalizada por meio das brincadeiras lúdicas que
lhe  são  proporcionadas.  Aqui  salientamos  que  a  conscientização  da  inserção  da  ludicidade  no
ambiente escolar é de extrema importância, pois a escola será capaz de formar pessoas capazes de
pensar, agir, relacionar-se com o outro e em consequência formar um país mais consciente e melhor
para se viver. Precisamos continuar acreditando que a escola e suas formas de ensinar ainda são a
melhor opção para as mudanças que precisamos ver acontecer.

Temos conhecimento  de que o  brincar  é  natural  da  infância,  portanto,  ele  é  essencial  e
necessário para o desenvolvimento do indivíduo. Para Luckesi (1994) essas atividades propiciam
ações vividas, sentidas e experiências de plenitude. A brincadeira faz parte da vida da criança desde
o seu nascimento e com as descobertas diárias do seu corpo e do próprio eu.  Neste contexto, é
importante destacar que os brinquedos e os jogos lúdicos permitem uma situação educativa nas
bases pedagógicas, porque envolve alguns critérios importantes:

 Literalidade e não literalidade;
 Aprendizagem de noções e habilidades;
 Novos símbolos linguísticos;
 Flexibilidade comportamental;
 Ausência de pressão no ambiente.

Por  meio  dos  jogos  lúdicos  podemos  levar  as  crianças  a  viverem  situações-problemas
partindo do desenvolvimento de jogos planejados, que trazem a vivência com a lógica e o raciocínio,
atividade  física  e  mental  favorecendo  sempre  a  socialização.  O  educador  precisa  apresentar
atividades didáticas diferenciadas, a fim de despertar no aluno a vontade de pensar.

Os  jogos lúdicos  podem trazer  para  o  indivíduo uma sensação de alegria  e  prazer  pelo
domínio sobre si  mesmo e as situações, assimilação funcional  que consolidam os esquemas já
formados  e  o  equilíbrio  emocional  da  criança.  Muito  importante  também  para  desenvolver  o
aprendizado acerca do respeito às regras a serem seguidas, respeitando os limites não apenas dos
jogos e das atividades como também dos outros participantes, sendo assim, o educando aprende o
conceito de mundo, o que é estar inserido dentro dele e qual é o tipo de comportamento que precisa
adotar para bem conviver com os outros indivíduos. 

Para Chateau (1987) destaca que é por meio do jogo e do brinquedo que crescem a alma e a
inteligência de uma criança. Uma criança que não sabe brincar será um adulto que não sabe pensar.
O lúdico não é só um divertimento, é um aprendizado. Os jogos são necessários para a atividade
humana, seu desenvolvimento cognitivo em sua totalidade, é importante em qualquer idade não
podendo ser vista apenas como forma de recreação e passatempo.
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O  lúdico  é  a  mediação  universal  para  o  desenvolvimento  e  a  construção  de  todas  as
habilidades humanas. De todos os elementos do brincar, este é o mais importante: o que a
criança faz e com quem determina a importância ou não do brincar. A brincadeira vai desde a
prática livre, espontânea, até como uma atividade dirigida, com normas e regras estabelecidas
que têm objetivo de chegar a uma finalidade. Os jogos podem desenvolver a capacidade de
raciocínio lógico, bem como o desenvolvimento físico, motor, social e cognitivo. (REDIN, 2000,
p.64)

O desenvolvimento e o aprendizado estão relacionados pelo fato de que o ser humano vive
no meio social e precisa da ludicidade para se desenvolver socialmente, pois a formação da criança
é influenciada pelas relações sociais, pela troca de experiências e informações, é na interação com
o meio que a criança vai se desenvolvendo. 

A partir dessa conscientização da importância que o brincar e a ludicidade traz para a vida de
uma criança é preciso que se torne cada vez mais real  no ambiente escolar,  uma vez que as
brincadeiras, jogos, brinquedos são o meio pelos quais a criança utiliza para se comunicar com o
meio em que está inserida, se relaciona com o ambiente físico e social, desperta curiosidades, se
desenvolve cognitivamente, suas habilidades e aspectos físicos, emocionais,  afetivos e culturais.
Assim, temos a base para que a ludicidade seja vista com um grau acima de importância para as
experiências vivenciadas na Educação Infantil.

4 CONCLUSÃO

Ao  concluir  esta  pesquisa,  é  possível  compreender  a  relevância  da  ludicidade  para  o
desenvolvimento integral da criança no processo de ensino e de aprendizagem e entender como o
lúdico  proporciona  para  a  criança  um  aprendizado  divertido  e  sadio  envolvendo  os  fatores
intelectuais, físicos, sociais e culturais, pois ao brincar a criança internaliza a cultura por meio de
seus significados, promovendo um salto qualitativo no seu desenvolvimento. 

Acreditamos que a conscientização da importância dessa prática docente e que a ciência de
que o educador exerce um papel fundamental no processo de ensino e de aprendizagem da criança,
pode-se  contribuir  positivamente  para  educação,  especialmente,  a  Educação  Infantil  que  nem
sempre é entendida como essencial para a formação inicial da criança.

Esta pesquisa poderá servir de embasamento acerca das discussões e reflexões nas escolas
pelos professores e de toda a comunidade para que o uso do brincar, dos jogos dirigidos e de toda a
forma de ludicidade dentro de sala de aula permite que a criança descubra um universo muito maior
do que o seu imaginário, o universo do aprender com significados.
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