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É por intermédio do lúdico que a criança 

abandona seu mundo de fantasia e se 

desenvolve, podendo dessa forma criar e 

adaptar uma nova realidade, respeitando a 

sua individualidade (KISHIMOTO, 2006). 



 

 

 

RESUMO 

 
 
O presente trabalho buscou ao longo de seus tópicos ressaltar a ludicidade na rotina 
educativa da criança da Educação Infantil. O objetivo do estudo foi verificar a 
ludicidade como fator relevante para o desenvolvimento das crianças da Educação 
Infantil. O referencial teórico teve por base os seguintes autores: Piaget (1973,1991, 
2011), Vygotsky (1989,1998), Friedmann (2006, 2012), Weiss (1997), Becker 
(2010), Freitas (2013), Santos (2007), Garcia (2010) e outros. Metodologicamente, 
o processo investigativo se deu através da pesquisa bibliográfica e documental, 
procurando gerar leituras e conhecimentos para a execução da pesquisa. Como 
resultado do estudo pode-se constatar que os procedimentos lúdicos têm 
colaborado cada vez mais para o desenvolvimento das crianças, assim como 
apresentado aos docentes uma nova estratégia de ensino. Dessa forma, o estudo 
apontou que por meio dos processos e procedimentos aplicados nas atividades 
lúdicas, o rendimento das crianças torna-se mais eficiente, algo que consolida a 
relevância de sua aplicação junto ao ambiente escolar. 

 

      Palavras-chave: Educação Infantil. Ludicidade. Desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

The present work sought throughout its topics to highlight the playfulness in the 

educational routine of the child in Early Childhood Education. The objective of the 

study was to verify the playfulness: relevant factor for the development of children in 

early childhood education. The theoretical framework was based on the following 

authors: Piaget (1973,1991, 2011), Vygotsky (1989,1998), Friedmann (2006, 2012), 

Weiss (1997), Becker (2010), Freitas (2013), Santos (2007), Garcia (2010) and 

others. Methodologically, the investigative process took place through bibliographic 

and documentary research, seeking to generate readings and knowledge for the 

execution of the research. As a result of the study, it can be seen that playful 

procedures have increasingly collaborated for the development of children, as well 

as presenting a new teaching strategy to teachers. Thus, the study pointed out that 

through the processes and procedures applied in play activities, children's 

performance becomes more efficient, something that consolidates the relevance of 

its application in the school environment. 

 

Keywords: Child Education. Playfulness. Development. 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 10 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................... 12 

2.1. A LUDICIDADE SEGUNDO AS NORMAS DA BNCC ................................... 12 

2.2 A FUNÇÃO PEDAGÓGICA DO JOGO .......................................................... 16 

2.2.1 A importância do jogo na Educação Infantil ........................................... 20 

2.3 O DESENVOLVIMENTO DA COGNIÇÃO ATRAVÉS DO JOGO NA TEORIA DE 

PIAGET ................................................................................................................ 24 

2.4 A LUDICIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA TEORIA DE 

VYGOTSKY ......................................................................................................... 27 

2.5 AS FERRAMENTAS LÚDICAS PARA MOTIVAR A APRENDIZAGEM NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL ........................................................................................ 30 

3 METODOLOGIA ............................................................................................... 34 

3.1 TIPO DE PESQUISA ..................................................................................... 34 

3.2 OBJETO DA PESQUISA ................................................................................ 34 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS ............................................... 34 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS............................................ 35 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................ 36 

5 CONCLUSÃO ................................................................................................... 40 

REFERÊNCIAS ................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

           Na escolha de um assunto a ser desenvolvido para este trabalho de 

conclusão de curso, optou-se por uma abordagem sobre a ludicidade como fator 

relevante para o desenvolvimento das crianças da Educação Infantil. 

A problemática que foi analisada buscou compreender como os jogos e as 

brincadeiras podem ser eficazes na construção do desenvolvimento infantil, através 

de estimulações necessárias na produção de sua aprendizagem. Portanto, partindo 

de tal pressuposto fundamentou-se a necessidade de evidenciar o seguinte 

problema de pesquisa: Como o lúdico pode influenciar no processo de ensino-

aprendizagem infantil estabelecendo a consciência da importância dos jogos e 

brincadeiras no desenvolvimento da criança? 

         Para responder à questão, foram estabelecidos determinados objetivos para   

concretizar este estudo:  

● Verificar os benefícios gerados, através dos jogos e brincadeiras, no 

desenvolvimento da criança da Educação Infantil. 

● Identificar a abordagem proposta pela Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) para a temática do lúdico no que se refere à Educação Infantil. 

● Investigar sobre o lúdico em diferentes contextos e diferentes pontos de 

vista dos autores.  

● Verificar a importância da ludicidade e seus reflexos na formação da 

criança.  

Para a realização da pesquisa, o estudo foi desenvolvido através de 

pesquisa bibliográfica. Tal pesquisa implicou no levantamento de dados de 

bibliografias publicadas em livros, artigos e outros, a fim de fundamentar o trabalho 

de conclusão de curso.  

Este trabalho está dividido da seguinte forma: 1) Introdução que apresenta 

uma visão geral do que foi tratado no estudo; 2) Fundamentação teórica que fornece 

o embasamento à pesquisa; 3) Metodologia que descreve os passos utilizados para 

o desenvolvimento do trabalho; 4) Resultados e discussão que explanam os 

conceitos e abordagens dos autores referente ao tema; 5) Conclusão que oferece 

uma reflexão sobre o tema; e, por fim, as Referências bibliográficas  que permitiram 
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elaborar um trabalho de final de curso com base em teóricos que deram 

credibilidade ao estudo realizado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Neste estudo foi realizada uma pesquisa que procurou estudar a ludicidade, 

ressaltando que o jogo e a brincadeira têm papel fundamental no desenvolvimento 

das crianças. A fundamentação teórica está dividida em cinco partes, as quais estão 

indicadas a seguir: A ludicidade segundo as normas da BNCC; A função pedagógica 

do jogo; A importância do jogo na Educação Infantil; O desenvolvimento da cognição 

através do jogo na teoria de Piaget; A ludicidade para o desenvolvimento da criança 

na teoria de Vygotsky; As ferramentas lúdicas para motivar a aprendizagem na 

Educação Infantil.   

 

 2.1. A LUDICIDADE SEGUNDO AS NORMAS DA BNCC  

 

Em termos de normatização, a BNCC encontra previsão tanto no texto da 

Constituição Federal de 1988, como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), de 1996; nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), de 2013; e 

no Plano Nacional de Educação (PNE), elaborado para o período de 2014 a 2024.   

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento brasileiro que 

tem por objetivo estabelecer disposições acerca das aprendizagens essenciais a 

serem desenvolvidas por todo aluno, quer de escola pública, quer de particular. 

Os campos de experiências que a BNCC organiza em relação à Educação 

Infantil têm como fundamento as interações e a brincadeiras. Nessa fase a criança 

reage aos estímulos externos e internos, e o profissional da educação tem como 

referência os campos de experiência para a construção de atividades, de modo que 

a intencionalidade pedagógica busque integrar o que currículo exige em conjunto 

dos interesses das crianças da educação infantil, é importante que haja a 

associação entre o entretenimento e o aprendizado. 

De acordo com a BNCC (2017, 36): 

 
Os campos de experiências se encontram dentro dos currículos de 
maneira a subsidiar as situações e vivências concretas das quais os alunos 
têm contato, assim como os conhecimentos, interrelacionando os mesmos 
aos saberes considerados patrimônio cultural. A definição e a 
denominação do termo tomou como base o que está disposto nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil no que diz 
respeito aos conhecimentos considerados específicos a ser trabalhado 
com as crianças e associados a sua vivência. 
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O referido direito de aprendizagem citado assim, deve ser assegurado aos 

alunos da Educação Infantil no Brasil, através da composição de campos de 

experiências, onde os currículos são organizados, evidenciando o ato de brincar e 

jogar como uma atividade natural do ser humano. Podendo as mesmas surgir como 

uma série de exercícios motores simples onde existe uma repetição de gestos e 

movimentos como agitar os braços, sacudir objetos, emitir sons, caminhar, pular e 

correr, etc. 

A BNCC, na modalidade da Educação Infantil, especifica direitos de 

aprendizagem num total de cinco: conviver, brincar, participar, explorar, conhecer. 

Os referidos direitos abordam as condições para que as crianças da Educação 

Infantil aprendam como desempenhar funções nos espaços diversos onde se 

inserem e, assim, possam se sentir provocadas a resolver as situações problemas, 

como também ir construindo suas relações com os demais participantes e o seu 

entorno (BRASIL, 2017). 

Pode-se entender que na especificidade dos referidos direitos, o 

currículo deve ser organizado na Educação Infantil dentro da BNCC e se divide em 

cinco campos de experiência os quais permitem de uma forma multidisciplinar a 

formação de um currículo amplo e bem desenvolvido, em prol de uma educação 

que se faz da junção entre as experiências cotidianas e os conhecimentos didáticos, 

para o desenvolvimento da criança (social, emocional e cognitivo). 

Na ótica da BNCC (2017, p. 36): 
 

O brincar no dia a dia de inúmeras maneiras, em espaços e tempos 
diversos, com parcerias diferentes, deve ser ampliado e diversificado o 
acesso das crianças a produções culturais, seus saberes, sua imaginação, 
criatividade, e experiências no campo das emoções, do corpo, sensorial, 
expressiva, cognitiva, social e nas relações. 
 

 
No espaço da Base Nacional Comum Curricular, o brincar está inserido   

dentro dos direitos de aprendizagem e de desenvolvimento juntamente com os 

demais direitos.  

A ideia de organizar o currículo nos campos de experiência rompe com uma 

ideia de currículo baseado apenas em saberes e disciplinas soltas, é preciso   

valorizar a criança de forma integral, levando em consideração suas vivências 

durante o momento em que se encontram na educação básica para garantir as suas 

aprendizagens. 
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Segundo Aguiar e Dourado (2018), a BNCC é um instrumento cujo objeto 

consiste na promoção da equidade e da qualidade do ensino, com o objetivo   de 

garantir que toda criança e jovem brasileiro goze dos mesmos direitos de 

aprendizagem, não importando onde estuda. Serve, também, como norteador dos 

currículos dos municípios e estados de todo o Brasil.  

Todos os procedimentos ou processos realizados dentro do ambiente 

educativo devem estar fundamentados ao longo das normas BNCC, sendo essas 

realizadas pelos principais especialistas ou legisladores da área docentes, 

buscando consolidar e tornar mais eficiente as rotinas dentro do ambiente escolar. 

Para alguns professores as normas desenvolvidas pela BNCC buscam consolidar 

as formas de ensino e o desempenho dos alunos junto as necessidades de 

aprendizado. 

Segundo informações, resultado de construção conjunta do MEC com os 

municípios e estados, a BNCC recebeu mais de 12 milhões de contribuições de 

especialistas (nacionais e internacionais) educadores e educadoras. O seu 

conteúdo permite promover maior articulação de elementos essenciais para 

assegurar a aprendizagem dos alunos dessas etapas, tais como: currículo 

escolas/redes, projetos pedagógicos, formação de professores, avaliações externas 

e recursos didáticos. Sendo assim, pode-se dizer que, no Brasil, a função da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) consiste em especificar as habilidades 

esperadas para o desenvolvimento dos alunos no decorrer de sua vida escolar.  

Sua elaboração, conforme Aguiar e Dourado (2018), a BNCC surgiu com 

base nas disposições inseridas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), o que 

quer dizer que um documento não tem o condão de excluir o outro, mas, tão 

somente de complementar as disposições já existentes, de modo que tanto um 

quanto outro devem ser observados por todas as escolas, tanto públicas como 

particulares. 

Por meio das normas ou procedimentos descritos na BNCC os professores 

e demais profissionais da área pedagógica realizam suas atividades no ambiente 

escolar, observando e avaliando quais medidas ou rotinas podem ser eficientes para 

o progresso dos alunos, assim como colaborar positivamente no processo de 

aprendizagem. Algo que ao longo dos anos se tornou mais efetivo por meio da 

inclusão das rotinas lúdicas junto as organizações ou instituições de ensino.  
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Tal realidade possibilitou um ganho de conhecimento capaz de fornecer   

formas diversificadas de procedimentos de ensino que visavam apresentar tanto 

aos professores como aos alunos uma nova metodologia de aprendizagem, algo 

que proporcionasse ao contexto de ensino uma aprendizagem mais agradável e 

positiva por meio da ludicidade. Assim, as crianças podem se comunicam melhor 

com a sociedade onde vivem. As atividades lúdicas, além de favorecer o 

desenvolvimento humano, proporcionam novas maneiras de resolver algumas 

situações do cotidiano social e escolar (OLIVEIRA, 2010). 

Conforme Freitas (2013), professores e profissionais de educação 

observaram que por meio das atividades promovidas na ludicidade os estudantes 

apresentavam uma maior estabilidade no processo de aprendizagem, assim como 

seu rendimento de compreensão do que era apresentado por parte dos professores 

se tornava cada vez mais positivo. Algo que demonstrava a eficiência da utilização 

de algumas atividades lúdicas dentro das rotinas escolares, principalmente em 

disciplinas que poderiam promover a interação entre os estudantes e o ambiente 

que os cercava. 

 É importante que na formação de profissionais da Educação Infantil estejam 

presentes disciplinas de caráter lúdico, pois a formação do educador resultará em 

sua prática em sala de aula. Essas disciplinas ajudarão na formação e preparação 

dos educadores para trabalharem com crianças, assim: “o lúdico servirá de suporte 

na formação do educador, como objetivo de contribuir na sua reflexão-ação-

reflexão, buscando dialetizar teoria e prática, portanto reconstruindo a práxis” 

(SANTOS et al., 2007, p.41). 

 Segundo Negrine (2004), avaliando o rendimento e os desempenhos obtidos 

pelos alunos após a inserção do lúdico nas metodologias de ensino, pode-se 

compreender como essa metodologia promove uma certa estabilidade no que se 

refere a obtenção de informações e aplicação dos pontos necessários para uma 

maior eficiência de alinhamento entre os conteúdos e a prática. Vale destacar que 

esse método é muito utilizado principalmente na Educação Infantil concedendo aos 

alunos um ambiente mais favorável ao desenvolvimento do conhecimento, assim 

como expandindo a visão do ambiente da sala de aula e suas rotinas. 

Com o exposto, pode-se perceber que ao longo dos anos foi desenvolvido 

um procedimento de ensino que visava apresentar tanto aos professores como 

alunos uma nova metodologia de aprendizagem, algo que tornasse o ambiente de 
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ensino mais agradável e positivo. Dessa forma, a ludicidade começa a ser 

valorizada. Surge uma nova metodologia de ensino que se utiliza de jogos e 

brincadeiras para apresentar aos alunos determinados temas ou conteúdo das 

matérias presentes nas aulas. O brincar é sem dúvida um meio pelo qual os seres 

humanos e os animais exploram uma variedade de experiências em diferentes 

situações, para diversos propósitos.  

 

2.2 A FUNÇÃO PEDAGÓGICA DO JOGO 

 

O ato de jogar e brincar se constitui em ferramentas nas quais as crianças 

vão a partir das mesmas construindo sua realidade, saindo do mundo interior para 

iniciar suas descobertas e seu mundo real com intuito de configurar os mesmos 

(BONAMIGO, 2001).  

É através do lúdico que o professor pode desenvolver atividades divertidas 

que saem da rotina, proporcionando uma maior interação entre o educador e o 

educando. Por isso, é relevante a formação do docente, o qual é o mediador para a 

construção do conhecimento das crianças. Além disso, é através da formação que 

o professor transforma sua desenvoltura e metodologia de ensino em sala de aula, 

assim como por meio do conhecimento adquirido na sua formação continuada, 

procurando sempre novos métodos e formas para transmitir e desenvolver o 

conteúdo para e com os alunos (SANTOS et al., 2007). 

Como explica Kishimoto (2006, p.23): “ se as crianças são vistas como seres 

sociais a aprendizagem infantil ocorrerá de modo espontâneo, por meio do jogo, 

situações do cotidiano, isto é, tarefas simples como preparar alimentos, lanches, 

representações de peças familiares, brincarem de faz de conta, adivinhações, etc.”  

Dessa forma, as atividades lúdicas acabam por se apresentar como 

expressão da liberdade, assim como dos sentimentos dos indivíduos. O tempo todo, 

as crianças brincam. Por isso, ao brincar as crianças têm a sua inteligência 

desenvolvida e conseguem se expressar, deixando de lado qualquer coisa para 

executar as mesmas, assim o jogo é baseado no aprender a pensar. 

Isso pode ser verificado no entendimento de Negrine (2004) que sublinha que 

o ato de jogar e brincar se constitui por ele mesmo uma contextualização que 

engloba o ato de aprender. Assim, quando executa as regras e a imaginação dentro 

dos jogos e brincadeiras a criança apresenta um comportamento que vai muito além 
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do que existe na atualidade em termos de hábitos, agindo como se fosse muito 

maior do que a realidade vivenciada e, isso, ajuda a significar todo o seu processo 

de desenvolvimento.  

Para Kishimoto (2006, p.16), o jogo pode ser visto como “o resultado de um 

sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social; um sistema de 

regras; e um objeto”. Esses três aspectos permitem a compreensão do jogo 

diferenciando significados atribuídos por culturas diferentes, pelas regras e objetos 

que o caracterizam. 

Os jogos e brincadeiras se caracterizam enquanto fato essencial dentro do 

universo educacional e especialmente no universo infantil, contribuindo para que a 

educação ocorra baseados nos princípios da ludicidade visando que os alunos 

tivessem uma formação mais geral. É por intermédio do lúdico que a criança 

abandona seu mundo de fantasia e se desenvolve, podendo dessa forma criar e 

adaptar a uma nova realidade, respeitando a sua individualidade (KISHIMOTO, 

2006). E o texto complementa que: 

 

O jogo é um instrumento pedagógico muito significativo. No contexto 
cultural e biológico é uma atividade livre, alegre que engloba uma 
significação. É de grande valor social, oferecendo inúmeras possibilidades 
educacionais, pois favorece o desenvolvimento corporal, estimula a vida 
psíquica e a inteligência, contribui para a adaptação ao grupo, preparando 
a criança para viver em sociedade, participando e questionando os 
pressupostos das relações sociais tais como estão postos (KISHIMOTO, 
2006, p. 26). 
 
 

Segundo Negrine (2004), ao utilizar atividades lúdicas, o professor tem   

condições de promover o desenvolvimento da capacidade de cognição, além 

da imaginação nas brincadeiras como o faz-de-conta, gerando no espaço da sala 

novas vivências, tornando esses locais verdadeiros laboratórios de aprendizado 

constante, permitindo que os alunos vivenciem, experimentem, errem e aprendam. 

Assim, a execução na sala de aula do lúdico oportuniza que os alunos 

venham a se expressar, além de se sentirem úteis, alegres e gratificados por 

participarem de momentos criativos onde podem se manifestar com prazer, através 

do ato de jogar enquanto elemento que se faz presente no cotidiano. 

Quanto a esse ponto de vista, Kishimoto (2006) acrescenta que uma das 

características do jogo consiste no fato do mesmo se fundamentar pela liberdade 

de criar, modificando ou reorganizando as regras no momento das competições de 
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maneira a atender as demandas dos estudantes, mas ao mesmo tempo que se   

possa respeitar a espontaneidade que lhe é característica, e assim possibilitar que 

eles possam expressar seu modo de pensar de acordo com suas culturas de forma 

ampla e irrestrita. Na infância, os jogos são considerados primordiais para o 

desenvolvimento das crianças. 

Para Bueno (2016), brincando e jogando as crianças têm a possibilidade de 

produzir suas vivências, transformando a realidade na perspectiva dos seus 

interesses e desejos usando toda a sua criatividade e dinamismo que lhes são 

característicos. Os aspectos que envolvem o ato de jogar como as regras, o ato de 

competir, os tempos e os espaços expõem as crianças a momentos que envolvem 

a adaptação e a readaptação, provocando comportamentos diversos e tendo como 

consequência a ação das crianças de maneira constante que os mesmos tem para 

desempenhar no âmbito social. No entanto, o ato de jogar não se constitui 

simplesmente de representar as vivências dos alunos, mas tem como meta preparar 

os mesmos para o que ocorrerá no futuro, exercitando competências e habilidades 

estimulando para que as crianças se relacionem e aprendam a conviver  

Bonamigo (2001, p. 36) assinala que o jogo: 

 
Se constitui numa atividade essencial no período da infância, por 
apresentar como característica a espontaneidade, o prazer, a criatividade 
e a elaboração das situações vividas.  Se apresenta como uma das 
maneiras essenciais para que ocorra a comunicação das crianças consigo 
mesmas e com os que se encontram ao seu redor, assim como sua relação 
com os objetos, e o mundo em que a cerca. 
 

 

Ou seja, pode-se dizer que o ato de jogar oportuniza que se conheça as 

crianças, porque durante o jogo, ao mesmo tempo, elas se entregam e se 

apresentam como são. O lúdico promove a aprendizagem e favorece o 

desenvolvimento físico, intelectual e social da criança, possibilitando um 

desenvolvimento real, completo e prazeroso, porque: 

 

A atividade lúdica é muito viva e caracteriza-se sempre pelas 
transformações, e não pela preservação, de objetos, papéis ou ações do 
passado das sociedades [...]. Como uma atividade dinâmica, o brincar 
modifica-se de um contexto para outro, de um grupo para outro. Por isso, 
a sua riqueza. Essa qualidade de transformação dos contextos das 
brincadeiras não pode ser ignorada (FRIEDMANN, 2006, p. 43). 
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Por sua vez, Piaget organizou uma estrutura de classificação genética a qual 

foi baseada na evolução, e assim classifica os jogos em três grandes categorias 

que estão interligadas nas fases do desenvolvimento infantil. As respectivas 

categorias estão organizadas por ordem de complexidade de forma crescente e vão 

desde o jogo sensório-motor básico até o jogo social mais elaborado (CUNHA, 

2007). 

Segundo o autor (2007), a classificação dos jogos se apresenta de forma 

variada, de acordo com critérios diversos dependendo dos autores 

abordados. Diversos autores se debruçaram sobre os jogos e brincadeiras, 

buscando dar uma explicação para a origem dos mesmos. 

Nessa perspectiva, os jogos se constituem numa atividade natural do ser 

humano, por isso no começo ela parte de atividades motoras simples, com fim de 

dar prazer pelo ato de jogar simplesmente, tudo feito de forma repetida nos gestos 

e movimentos.  Essa forma de jogar iniciou-se com os materiais concretos que são 

usados principalmente na infância, e que vai sendo cristalizado para gerar 

entendimento, como andar de bicicleta (HAETINGER, 2012). 

No caso da educação lúdica, a mesma seria introduzida como uma forma 

dos professores ou demais profissionais de educação trabalhar o desenvolvimento 

motor dos alunos, assim como alinhar o entendimento com as atividades realizadas. 

Sendo essa uma forma ou método positivo para que as crianças passem a executar 

as atividades alinhadas ao entendimento dos conteúdos expressos. 

Nesse sentido, os cursos de formação de professores devem valorizar a 

ludicidade como uma ferramenta metodológica fundamental para o melhor 

desempenho dos educadores em sua ação pedagógica, porque de acordo com 

Santos et al.:  

 
A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não 
pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto 
lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e 
cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara para um estado 
interior fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, 
expressão e construção do conhecimento (SANTOS et al., 2007, p.12). 

 
De acordo com Becker (2010), por conta dos métodos de motivação ou 

incentivo promovido junto aos alunos, a educação lúdica vem sendo aplicada e 

considerada uma das principais formas de conceder aos alunos um 

desenvolvimento positivo ou eficiente. Em suas rotinas de aplicação ocorre uma 
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interação entre os conceitos e as práticas de uma forma sutil para que os alunos, 

possam realizar suas ações sem que se sintam pressionados, assim como 

fundamentando uma nova forma de compreender os processos educacionais 

implantados nas escolas. 

 

2.2.1 A importância do jogo na Educação Infantil  

 

Segundo Mariotti (2006), ao observar a sala de aula, constata que nesses 

locais o brincar, muitas vezes, serve apenas para estimular e reorganizar o local de 

maneira a tornar o mesmo favorável a prática dos jogos e brincadeiras pelas 

crianças, sem ter como objetivo acrescentar um conhecimento às crianças.  

Apesar dos professores permitirem que as crianças brinquem durante as 

aulas, a brincadeira por si só se encontra longe em muitos momentos desse espaço 

e, à medida que crescem, as crianças têm menos locais para brincar assim como 

horário para a sua prática (FREITAS, 2013). 

Como ressalta Friedmann (2012), o ato de brincar é uma forma relevante de 

expressão na infância, sendo fundamental esta atividade para o desenvolvimento 

da identidade da criança. Através da prática de brincar e interagir, as atividades 

lúdicas incluem as crianças no mundo social e nas culturas infantis, com suas 

próprias descobertas e possibilitando o seu desenvolvimento. Assim, “Os jeitos de 

expressar-se ludicamente e os repertórios lúdicos de cada criança são os canais de 

comunicação que elas têm para apreender o mundo à sua volta, relacionar-se com 

os outros e com seus encontros” (FRIEDMANN, 2012, p. 24). 

A partir disso, pode-se dizer que, quando o brincar acontece ele surge nos 

espaços dentro e fora da sala de aula, como no pátio, no recreio, nos momentos 

diários com os brinquedos, sendo visto como um exercício legítimo no espaço 

escolar.  

Para Negrine (2004, p. 42),  

 
Os jogos e as brincadeiras para as crianças têm uma simbologia 
importante. Elas conseguem aprender de forma mais aprimorada, quando 
os mesmos são usados para promover os ensinamentos, quando se aplica 
eles para ensinar é evidente que o ato de aprender ocorre de forma mais 
prazerosa e consequentemente mais significativa. Seu uso deve substituir 
as infinitas folhas mimeografadas que acabam cansando os alunos e que 
por vezes não produzem um aprendizado na educação infantil de forma 
efetiva.  
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No momento em que os professores, fazem uso dos jogos ou mesmo das 

brincadeiras para trabalhar determinados conhecimentos, muitas vezes não 

evidenciam o momento exato em que os mesmos se tornam aliados desse processo 

de aprendizado, e assim acabam por não aproveitar todo o potencial que os 

mesmos apresentam, explorando pouco, os mesmos. No entanto, as respectivas 

ferramentas muitas vezes se apresentam como momento estanques dentro dos 

planejamentos das aulas e das execuções das mesmas (MARIOTTI, 2006). 

Segundo Bonamigo (2001), na perspectiva da sala de aula, o ato de jogar e 

mesmo do brincar, envolve a aquisição de saberes novos, constituindo-se numa 

exigência a ser cobrada dos estudantes, para que se mostrem ativos, criativos, 

evidenciando o quanto o uso de uma educação focada no lúdico é importante, em 

detrimento de uma educação que priorize a submissão e a passividade dos mesmos 

e ao condicionamento da pedagogia dominadora. 

Nesta perspectiva, Freitas (2013) observa que na brincadeira e no jogo, a 

criança o tempo todo deve ser desafiada a pensar, perguntar, buscar, transformar 

a sua realidade. Para isso deve participar ativamente das atividades lúdicas tendo 

para isso a oportunidade de vivenciar as mesmas e consequentemente 

experimentar as diversas sensações, emoções, trocas, disputas e cumplicidades, 

elementos que estão sempre presentes nas relações humanas. Ao ter experiências, 

a criança cria seus posicionamentos a partir do exemplo dos adultos e da influência 

destes na construção da personalidade dela. 

Kishimoto (2006, p. 23) argumenta que: 

 
Por intermédio dos jogos e das brincadeiras os alunos podem ser 
protagonista de diferentes papéis, situação esta que posteriormente vai 
traduzir-se na afirmação da personalidade. O homem não deveria perder 
nunca sua capacidade lúdica, já que a construção da realidade não se 
completa nunca. É fato de que um indivíduo que durante o período de sua 
infância tenha praticado e produzido jogos e brincadeiras, sentir-se-á livre 
para modificar a sua realidade com seus próprios intentos, chegando 
quando estiver na fase adulta, se mostrar com espírito de solidariedade 
com os outros, evidenciando otimismo, comprometendo com a realidade e 
principalmente, se mostrando capaz de vivenciar as inúmeras 
possibilidades apresentadas.  
 

 

Dessa maneira, ofertar aos alunos jogos e brincadeiras é o começo do   

desenvolvimento dos projetos envolvendo as crianças na educação infantil, porém 

só colocar todas as crianças juntas para brincar não pode ser considerado 

suficiente. É preciso que ao dispor os brinquedos nos espaços para as crianças da 
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educação infantil, todo um trabalho pedagógico seja proposto onde a perspectiva 

lúdica seja observada, onde as crianças sejam percebidas brincando e se 

expressem (KISHIMOTO, 2006). 

De acordo com Weiss (1997, p.27), as atividades lúdicas possuem uma 

importante função que é “estimular o pensamento criativo, o desenvolvimento social 

e emocional da criança”. No universo do brinquedo infantil, há muitos detalhes, 

pequenas novas descobertas que surgem a partir do manuseio dos materiais e dos 

brinquedos, pelas próprias crianças, e que se originam no próprio mundo infantil. 

Essas “descobertas tornam-se rapidamente conhecidas e são experimentadas por 

todos e o professor deve estar atento a elas, procurando incentivar as contribuições 

que enriquecem a aula e as crianças possam fazer a partir de seu próprio meio” 

(WEISS, 1997, p.94). 

As brincadeiras, imitadas ou reinterpretadas pelas crianças, constituem-se, 

acima de tudo, em um sistema que integra a vida social das crianças e são 

transmitidas de forma expressiva de uma geração a outra ou aprendidas nos grupos 

infantis, na rua, nos parques, escolas, festas, e outros espaços, sendo incorporadas 

pelas crianças de forma espontânea. Isso varia em função dos diferentes estímulos, 

interesses e necessidades de cada grupo cultural de crianças, assim as brincadeiras 

fazem parte do patrimônio lúdico cultural, passando valores, costumes, formas de 

pensamento e ensinamentos (FRIEDMANN, 2006). 

Nessa linha, Negrine (2004) explica que no processo que envolve o ato de 

observar, os professores percebem que o brincar possibilita espaço para a ação dos 

alunos, incentivando os mesmos a criar e a imaginar. Porém não fica só no ato de 

observar e na oferta de brinquedos, mas o professor intervém no brincar ajudando 

as crianças a decidirem, estimulando as atividades mentais, sociais e psicomotoras 

das crianças com atitudes que envolve o questionar e sugerir encaminhamentos. 

Moyles (2009, p. 12) defende que “é possível promover a identificação de 

situações que envolvam o lúdico, trabalhando as mesmas de modo a oportunizar 

que as crianças possam avançar no seu processo de aprendizagem 

e desenvolvimento”.  

Assim, o fato de participar das brincadeiras não faz com que as crianças 

saibam a brincadeira antecipadamente ou mesmo se comente sobre a mesma 

posteriormente, entretanto isso não impede que as crianças dialoguem sobre a 

brincadeira antes, durante ou depois da mesma (KISHIMOTO, 2006). 
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Jogando e brincando ganha-se muitos benefícios diante do fato de exercitar 

diversos aspectos nas crianças, colaborando para que a personalidade das 

mesmas se solidifique, assim como o desenvolvimento de inúmeras funções tanto 

fisiológicas, quanto intelectuais e sociais se efetivem. 

O importante é ajudar a criança no processo de escolha dos jogos e 

brincadeiras, levando em consideração aqueles para os quais elas apresentem 

maior interesse. Mas é importante as crianças terem o poder de escolher os  jogos    

preferidos e serem respeitadas nas suas escolhas, pois assim elas podem realizar 

se desafiar para se sentirem valorizadas. No entanto, os educadores devem 

incentivá-las para que busquem novas possibilidades (MARIOTTI, 2006). 

Dessa forma, o ato de brincar não pode ser percebido com tanta 

rigorosidade, pois o ato de brincar é para as crianças uma forma de vida. Ela não 

brinca porque a torna mais competente, o motivo para brincar é muitas vezes 

intrínseca a vontade da criança. Mesmo sem o objetivo de aprendizagem, o ato de 

brincar tem como meta promover a transmissão do aprendizado (NEGRINE, 2004). 

Assim o uso dos jogos e brincadeiras, como ferramenta pedagógica, pode 

surgir como um caminho de possibilidades para que se desenvolva os alunos na 

faixa etária da educação infantil de forma integral de acordo com suas 

necessidades. No entanto, ao pensar atividades que respondam às necessidades 

das crianças de forma integrada, é importante que se articule a realidade social e 

cultural das crianças durante o processo de construção de conhecimento. Dessa 

forma, a dimensão lúdica qualificará as tarefas escolares, contanto que as 

atividades sejam planejadas, organizadas, direcionadas e utilizadas de forma 

adequada. 

Nessa perspectiva, o educador torna-se mediador das respectivas 

ferramentas, facilitando a organização de inúmeras ações que venham a garantir 

que se tenha condições que favoreça o aprendizado. Portanto, o educador deve 

sempre se colocar dentro das ações de jogar e brincar, participando mas, ao mesmo 

tempo, incentivando os alunos a superarem seus limites, indo além das suas 

potencialidades. Envolver-se nas atividades propostas contribui para que as 

crianças entendam a relevância das atividades no desenvolvimento deles. 
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2.3 O DESENVOLVIMENTO DA COGNIÇÃO ATRAVÉS DO JOGO NA TEORIA DE 

PIAGET 

 

Especificamente em relação ao desenvolvimento intelectual, Piaget (1973) 

destaca que se trata de um processo por meio do qual são construídas as estruturas 

da inteligência de modo progressivo através da interação contínua entre o sujeito e 

o meio ambiente em que ele está inserido. 

Piaget (1973) apresentou uma classificação genética que tomou como base 

a evolução do desenvolvimento da criança. O autor adotou como critério 

classificatório o grau de complexidade mental, verificando a existência de três tipos 

de estruturas que caracteriza os jogos: o exercício, o símbolo e a regra. Dessa 

forma, os jogos para Piaget são organizados em três categorias, sendo que cada 

uma está de acordo com uma estrutura mental: Jogo de exercício sensório motor, 

jogo simbólico de ficção, imaginação e de imitação e jogos de regras.   

Os jogos educativos podem ser considerados como um alinhamento entre os 

conceitos e algumas das brincadeiras mais utilizadas na infância, envolvendo 

desenhos, símbolos ou outros procedimentos que fixam de forma eficiente na 

memória das crianças, podendo ser interligado a um fato ou momento da educação. 

Segundo Piaget (1973), os jogos aplicados pelos professores devem 

observar a sua finalidade e podem ser realizados dentro da esfera motora 

(promovendo uma verificação das questões físicas dos alunos), ficção 

(representando uma motivação para a imaginação dos alunos, assim como o 

desenvolvimento de uma visão mais expandida sobre determinado tema), e de 

imitação (onde os alunos precisam representar o que estão visualizando ou sendo 

apresentado). Tais jogos são fundamentais para a integração ou desenvolvimento 

dos alunos tanto na parte física como na parte intelectual, algo que no decorrer dos 

anos vem sendo fundamental. 

Piaget (1973) avança e divide o desenvolvimento intelectual em quatro 

grandes estágios: o primeiro, sensório-motor, vai até o aparecimento da linguagem, 

ou seja, até aproximadamente os dois anos. O que caracteriza esse estágio, 

conforme o autor, é a inteligência prática. O segundo é o pré-operatório ou da 

inteligência intuitiva ou representativa que inicia aos dois anos e termina 

aproximadamente aos sete. O terceiro é o estágio operatório concreto, que vai dos 

sete aos onze anos. Sua principal característica é a reversibilidade de pensamento. 
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Por fim, o quarto estágio das operações formais que se estende, aproximadamente, 

até os quatorze anos, caracterizando-se pela capacidade de levantar hipóteses e 

trabalhar com o pensamento mais abstrato (PIAGET, 1973, p. 170). 

De acordo com o autor, é possível considerar como fatores do 

desenvolvimento intelectual a influência do meio social, a maturação, a experiência 

do meio físico e o equilíbrio, responsável pela coordenação dos outros três fatores. 

Dessa maneira, caso se queira favorecer o desenvolvimento intelectual, é 

necessário conduzir a um estado em que seja possível a coexistência no ambiente 

educacional de condições que possam propiciar a maturação, bem como as 

interações estabelecidas entre o sujeito e o meio, e as experiências com o meio 

físico.  

Nesse contexto, o autor defende que se deve favorecer para que o meio e a 

maturação possam abrir possibilidades de atualização para tais interações. 

Todavia, as interações entre o sujeito e o meio são subordinadas ao processo de 

equilibração ou autorregulação que explica a construção das estruturas da 

inteligência. Ele diz que para que haja um desenvolvimento harmonioso no aspecto 

cognitivo da criança faz-se necessário trabalhar os três ramos do conhecimento, 

que são: físico, lógico-matemático e social. Conforme ensinamentos do autor, o 

conhecimento tem origem nas ações do sujeito sobre o objeto (PIAGET, 1973).  

Sendo assim, para que se venha a conhecer os objetos, deve-se permitir a 

ação do sujeito sobre eles, possibilitando, com isso, a sua transformação. É preciso 

deslocá-los, ligá-los, combiná-los, dissociá-los ou reuni-los novamente. Desse 

modo, é, portanto, agindo sobre os objetos que o sujeito estrutura e adquire o 

conhecimento. 

Piaget (1973, p.170) também registra que “a cognição é a própria inteligência, 

demonstrando grande dependência da ocorrência de trocas com o meio”. Desse 

modo, na perspectiva do autor, se uma criança apresenta qualquer deficiência no 

desenvolvimento cognitivo, é possível afirmar que houve algum problema nesse 

processo de troca, sendo preciso compensar a deficiência.  

Pela perspectiva de Piaget isso pode acontecer quando não se vislumbra na 

criança uma adequada representação daquilo que ela já viveu, ou não se expressa 

bem, ou não sabe falar. O fato é que, conforme o autor, o desenvolvimento cognitivo 

ocorre ordenadamente para todas as crianças, sendo certo que apenas os ritmos 

de sua efetivação é que variam entre as culturas, e de criança para criança.  
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De acordo com Piaget (1973), tanto as brincadeiras como os jogos são 

importantes para se conseguir um processo de aprendizagem eficaz. Conforme o 

autor, os programas lúdicos desenvolvidos no contexto escolar podem ser 

compreendidos como o berço das atividades intelectuais, existindo uma 

fundamentação para o desenvolvimento ou aplicação dos procedimentos lúdicos 

nas rotinas educativas.  

Por meio dos jogos e brincadeiras as crianças passam a ter uma nova 

compreensão ou entendimento do que está sendo apresentado aos mesmos em 

suas rotinas educacionais. Para os docentes, a inserção do lúdico foi uma 

oportunidade muito importante para promover uma nova metodologia ou forma de 

apresentar os conteúdos considerados primordiais para os alunos, concedendo 

também uma verificação das principais dificuldades dos mesmos em suas rotinas. 

Portanto, tomando-se a lição de Piaget, o jogo assume duas formas 

essenciais: de simbolismo e de exercício sensório-motor, pois constitui-se em uma 

assimilação real que se faz da atividade própria, contribuindo para a transformação 

do real em razão das necessidades múltiplas que o EU apresenta.  

O seguinte entendimento de Piaget complementa o ponto de vista:   

 

Por isso, os métodos ativos de educação das crianças exigem de todos 
que se forneça às crianças um material conveniente a fim de que jogando, 
elas cheguem a assimilar às realidades intelectuais que, sem isso, 
permanecem exteriores a inteligência infantil (PIAGET, 1973, p. 160). 

 

Desse modo, conforme o autor, ao transformar a brincadeira ou o jogo em 

realidade na mente da criança, será possível fazer com que o aluno compreenda de 

forma mais facilitada as ideias, além de jogar para assimilar as realidades 

intelectuais da criança. 

O jogo como processo de assimilação, segundo Piaget (2011, p. 35),  

 
[...] desde o momento do seu nascimento, a criança já inicia sua interação 
com o meio, tudo é novidade, até as reações do seu próprio corpo antes 
desconhecidas. O descobrimento dos sentidos é mais bem desenvolvido e 
sempre mediado por um terceiro, pois a criança nessa fase ainda é 
dependente dos sentidos que evoluem juntos para um desenvolvimento 
total do indivíduo.   
 

O autor considera que as crianças estabelecem suas funções cognitivas em 

quatro etapas ou fases, são elas: sensório-motor, pré-operatório, operatório 

concreto e operatório formal. Destacando que no sensório motor os alunos são 
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trabalhados quanto aos seus sentidos, algo fundamental para um desenvolvimento 

eficiente de suas ações, por isso a ludicidade é muito importante dentro do ambiente 

escolar. 

Observando o desenvolvimento das crianças pode-se perceber que as 

mesmas apresentam diante da utilização dos seus sentidos uma maior promoção 

das atividades educativa. Por isso, considera-se fundamental para os professores 

ou profissionais da área educativa incentivar os alunos a utilizarem dos seus 

sentidos na sua rotina diária de educação. Tal atitude possibilita verificar 

principalmente quais as necessidades apresentadas pelos mesmos ou identificar 

possíveis dificuldades para realizar determinadas atividades ao longo do tempo.  

Um aspecto muito importante e impactante nos escritos deixados por Piaget 

consiste na adaptação que os indivíduos apresentam quando são inseridos em 

determinados ambientes. Piaget (2011) defende que há uma evolução ou melhoria 

na aprendizagem dos alunos quando outros métodos ou procedimentos são 

inseridos em suas rotinas. Tal realidade concede às crianças uma nova 

oportunidade de promover o seu conhecimento e realizar algumas ações que 

podem ser determinantes para o seu desenvolvimento educativo. 

 

 

2.4 A LUDICIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA TEORIA DE 

VYGOTSKY  

 

Na perspectiva de Vygotsky (1998), contempla-se o brincar e o desenhar 

como estágios preparatórios para desenvolver nas crianças a linguagem em sua 

forma escrita. Por essa razão, devem os educadores, em seu planejamento, 

organizar todas as ações, bem como elaborar todo o processo de transição 

necessário de um tipo de língua escrita para outro. Além disso, segundo o autor: 

 

Devem acompanhar esse processo através de seus momentos críticos até 
o ponto da descoberta de que se pode desenhar não somente objetos, mas 
também a fala. Se quiséssemos resumir todas essas demandas práticas e 
expressá-las de uma forma unificada, poderíamos dizer o que se deve 
fazer é ensinar às crianças a linguagem escrita e não apenas a escrita de 
letras (VYGOTSKY, 1998, p. 134). 

 

Como se pode verificar, na visão do autor, o desenho de objetos e de 

expressões da linguagem, através da brincadeira, pode proporcionar a base 
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necessária para formação da mudança da consciência e da necessidade, 

desenvolvendo, assim, a criação de um novo tipo de atividade com relação à 

realidade expressa. O brincar é apresentado por Vygotsky (1998) como uma 

atividade onde os significados social e historicamente produzidos são construídos, 

assim como novos podem surgir. Quando os significados passam a acontecer e são 

apropriados de forma específica, brincadeira e o jogo de faz-de-conta podem ser 

considerados como espaços de construção de conhecimentos às crianças. 

Nela, segundo o autor, vislumbra-se a ação na esfera imaginativa em uma 

situação de faz de conta, com a formação de plano da vida real, bem como com a 

de motivações volitivas e intenções voluntárias, contribuindo, assim, para que se 

construa o mais alto nível de desenvolvimento pré-escolar (VYGOTSKY, 1998). 

No âmbito educacional, Vygotsky (1998) considera as atividades com jogos 

como estratégicas didáticas em razão do uso que promovem da apresentação, 

imaginação e simulação. Quando as situações desenhadas no jogo são planejadas 

e submetidas à orientação de um profissional, será possível proporcionar à criança 

meios para que ela construa o seu próprio conhecimento, ou desenvolva alguma 

habilidade.  

Nesse ângulo, conforme Vygotsky (1998), o trabalho do psicopedagogo seria 

completado com a relação travada entre o sujeito, a sua história pessoal, e a 

modalidade de aprendizagem, com ênfase nos processos metodológicos e 

didáticos, com todos os profissionais que estão nela inseridos. 

Desse modo, o lúdico pode ser considerado um procedimento para conceder 

aos alunos uma nova ou outra forma de assistência, podendo o mesmo dentro das 

aulas realizar suas tarefas, compreendendo ou observando os pontos abordados. 

Com isso, e com o auxílio de profissionais em suas atividades, é possível 

proporcionar aos alunos maior autonomia e promover uma relação mais próxima 

com outros alunos. 

Vygotsky (1998) defende que as atividades desenvolvidas no brincar infantil 

colocam a criança em posição destacada das possibilidades de sua idade, ora 

procedendo à imitação dos mais velhos, ora se adaptando às regras que forem 

determinadas em período anterior. Nesse contexto, a brincadeira de regras ou 

simbólica não possui apenas características de passatempo ou diversão, mas a 

intenção de assim agir, acaba estimulando uma série de aspectos que atuam tanto 

em seu desenvolvimento social como enquanto indivíduo (VYGOTSKY, 1998).  
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O autor argumenta que: 

 
O brinquedo fornece ampla estrutura básica para mudanças das 
necessidades e da consciência. A ação na esfera imaginativa, numa 
situação imaginária, a criação das intenções voluntárias e a formação dos 
planos da vida real e motivações volitivas – tudo aparece no brinquedo, 
que se constitui, no mais alto nível de desenvolvimento pré-escolar. A 
criança desenvolve-se, essencialmente, através da atividade de 
brinquedo. Somente neste sentido o brinquedo pode ser considerado uma 
atividade que determina o desenvolvimento da criança (VYGOTSKY, 1998, 
p.117).  

 

 No fragmento acima, pode-se perceber que o brinquedo tem um papel 

relevante na teoria de Vygotsky, pois o brinquedo é visto como uma possibilidade 

de provocar e estimular o desenvolvimento de uma criança. A brincadeira faz com 

que a criança internalize conceitos do meio social e também modifique suas funções 

psicológicas (atenção, memória, linguagem, percepção, entre outros), ou seja, é 

pelo ato de brincar que a criança se desenvolve. Diante disso, “é através do 

brinquedo que a criança atinge uma definição funcional de conceitos ou de objetos, 

e as palavras passam a se tornar parte de algo concreto” (VYGOTSKY, 1998, p. 

110). 

 Dessa forma, pode-se verificar que a interação da criança com os brinquedos 

e a utilização de brincadeiras junto ao ambiente escolar podem ser pontos 

importantes para o progresso dos alunos no decorrer dos anos. Assim como auxiliar 

na rotina de conhecimento em algumas áreas ou disciplinas onde os alunos podem 

apresentar maior dificuldade em ter um bom desempenho. 

Para Oliveira (1992), é essencial na teoria de Vygotsky a compreensão de 

que a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. É um processo contínuo e está 

intrinsecamente ligado às relações sociais, pois ao nascer a criança é mergulhada 

num universo simbólico da linguagem. Ao se relacionar com as pessoas essa 

linguagem se torna sua também, organizando os processos mentais e 

impulsionando novas buscas. “A aprendizagem desperta processos internos de 

desenvolvimento que somente podem ocorrer quando o indivíduo interage com 

outras pessoas” (OLIVEIRA, 1992, p.33). 

O autor considera que os alunos tendem a se desenvolver melhor quando 

estão interagindo com outros alunos, assim como em um ambiente extremamente 

motivador ao conhecimento. Por isso, alguns consideram que a ludicidade pode ser 

um instrumento muito positivo para a aplicação da visão do estudioso sobre como 
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promover o desempenho escolar eficiente, trabalhando os estudantes de uma forma 

integrada às questões ou ambientes sociais à sua volta. 

Nessa perspectiva, Biaggio (2005) concorda que na teoria de Vygotsky o 

desenvolvimento ocorre por meio do processo de internalização e interação social, 

assim como uma compreensão de dentro para fora de alguns aspectos importantes 

na construção do conhecimento. Assim, a interação pode ser considerada algo 

necessário para os alunos na construção ou efetivação do conhecimento e do 

desempenho educativo eficiente. 

 

2.5 AS FERRAMENTAS LÚDICAS PARA MOTIVAR A APRENDIZAGEM NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

As ferramentas lúdicas, jogos e brincadeiras, contribuem de forma 

significativa para que os alunos aprendam os conteúdos propostos pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). Essas ferramentas podem ao mesmo tempo 

simplificar quanto motivar os alunos para a aprendizagem. Elas contribuem para as 

crianças da Educação Infantil se expressarem, e ajuda a resolver situações de 

maneira criativa e prazerosa, uma vez que as mesmas fazem parte da vida 

das crianças. 

Nesse contexto, as respectivas ferramentas não devem ser encaradas 

apenas como lazer ou passatempo, mas sim, como uma ferramenta importante para 

o desenvolvimento infantil, de modo que sirva para integrar os diversos aspectos da 

personalidade da criança, ou seja: o cognitivo, o afetivo, o motor, o cultural e o 

social. 

Dessa maneira, a Educação Infantil que vai dos 0 a 5 anos de idade, engloba 

as seguintes fases do desenvolvimento especificado por Piaget: fase sensório-

motora e a fase pré-operatória. Nessas etapas da Educação Infantil os jogos e as 

brincadeiras se tornam essenciais para tanto motivar os alunos quanto simplificar 

os conteúdos a serem trabalhados na sala de aula dentro dos campos de 

experiências propostos pela BNCC – Base Nacional Comum Curricular. 

Conforme a BNCC (2017, p. 36) 

 
O brincar no dia a dia de inúmeras maneiras, em espaços e tempos 
diversos, com parcerias diferentes, deve ser ampliado e diversificado o 
acesso das crianças a produções culturais, seus saberes, sua imaginação, 



31 
 

criatividade, e experiências no campo das emoções, do corpo, sensorial, 
expressiva, cognitiva, social e nas relações. 
 

 
Como citado acima, a possibilidade de desenvolver a aprendizagem dos 

alunos com inclusão e ampliação de brincadeiras e jogos, deve ser assegurada aos 

alunos da Educação Infantil no Brasil, através da composição de campos de 

experiências. Para isso, os currículos devem ser organizados, evidenciando o ato 

de brincar e jogar como uma atividade natural do ser humano, podendo as mesmas 

surgir como uma série de exercícios motores simples onde existe uma repetição de 

gestos e movimentos como agitar os braços, sacudir objetos, emitir sons, caminhar, 

pular e correr, entre outras atividades. 

O jogo simbólico é um tipo de ferramenta lúdica que na perspectiva de Piaget 

(2002) tem como função, possibilitar que a criança expresse sua capacidade de 

dramatizar e aprender a representar, tomando como referência a imagem de uma 

pessoa, de uma personagem ou de um objeto. 

Portanto, quando estão brincando ou jogando as crianças apresentam 

uma tendência de reproduzir as relações que são mais fortes no seu dia a dia, 

assimilando sua realidade de forma a se expressar. Nas brincadeiras de faz de 

conta, os alunos têm a possibilidade de realizar seus sonhos e suas 

fantasias, especificando problemas, conflitos, medos, angústias, aliviando suas 

tensões e frustrações. 

Nesse contexto, os jogos e brincadeiras, pensados como instrumentos 

lúdicos, se constitui elos integradores entre os fatores motores, cognitivos, afetivos 

e sociais. Dessa maneira, através das ferramentas de brincar e jogar, a criança 

realiza uma ordenação do mundo que o cerca, promovendo a assimilação das 

vivências e das informações, evidenciando a incorporação tanto das atitudes quanto 

dos valores. Por isso, é por intermédio dos jogos e brincadeiras que as crianças 

reproduzem e podem recriar o meio que o cerca. 

Olhando para os espaços que ofertam a Educação Infantil, os jogos e 

exercícios motores se constituem em atividades com grande valor exploratório, uma 

vez que são feitas para explorar e exercitar os movimentos do corpo, através dos 

ritmos realizados, as cadências, e o desembaraço, assim como os efeitos que sua 

ação pode produzir. Podem ser realizadas com as crianças atividades como: andar 

sobre diferentes tipos de linhas traçados no chão, reta, curva, ou seguindo o 
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contorno de figuras geométricas riscadas no chão com giz (quadrado, triângulo, 

círculo, etc.); correr e parar de forma brusca após um sinal previamente combinado, 

pular corda, amarelinha, enfiar contas fazendo colares e pulseiras. 

Segundo Biaggio (2005), no que diz respeito aos jogos e atividades 

envolvendo a representação simbólica, a mesma supõe uma formação da imagem 

mental, por isso os mesmos devem ser apresentados tomando como base 

atividades que envolvam o ato de imitar, imaginar e falar, como: imitar a forma de 

andar dos animais, dramatizar situações cotidianas, brincar cantando, brincar de 

telefone sem fio, inventar histórias a partir de gravuras e jogos de adivinhação.  

Dessa forma, os jogos e brincadeiras enquanto ferramentas para o 

aprendizado das crianças se constituem em momentos importantes no processo de 

formação integral dos mesmos. 

 Como ressalta Oliveira (2010), no decorrer do tempo foi construída uma nova 

visão e entendimento do jogo e do brinquedo que passaram a ser vistos como um 

elemento que favorece o ser humano promovendo-lhe felicidade. Nos dias atuais, a 

ciência “[...] passa a reconhecer a necessidade de estudar melhor a importância de 

aspectos positivos, como a felicidade, a esperança, a criatividade, a coragem, a 

sabedoria e a espiritualidade, por exemplo” (OLIVEIRA, 2010, p.15). 

Diante disso, é possível afirmar que o brincar e o jogar ganharam dimensões 

e começaram a ser compreendidos em perspectivas científicas. Embora o jogo e o 

brincar devam, sempre, ser praticados voluntariamente, o olhar do educador não 

pode estar leigo diante das contribuições que os jogos e o brincar trazem para o 

processo de aprendizagem. Os jogos que antes eram vistos como perda de tempo 

passaram a ser compreendidos como mecanismos pedagógicos e todas as suas 

contribuições formativas são reconhecidas (OLIVEIRA, 2010). 

Acredita-se que a capacidade de projetar, vista como uma competência, 

destaca-se como um aparato que beneficia a promoção de jogos, haja vista que tal 

atitude não se desenvolve com tanta facilidade através de outras atividades. 

Também podem ser apontadas outras atitudes relevantes, como: ato de observar, 

questionar, discutir, analisar e também promover o desenvolvimento aliado a 

trabalhos diversos. 

Na perspectiva de Lopes (2003), a linguagem é pensada como fator que tem 

muito significado, visto que se constitui em um aspecto de grande importância nas 

relações do cotidiano. Segundo a autora, por intermédio dos jogos o educando 
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poderá agir de forma livre sobre as atividades práticas, podendo promover sua 

capacidade de se expressar, quando necessário, e manifestar seu pensamento, 

como descreve Kishimoto: 

 

Construindo, transformando e destruindo, a criança expressa seu 
imaginário, seus problemas e permite aos terapeutas o diagnóstico de 
dificuldades de adaptação bem como a educadores o estímulo da 
imaginação infantil e o desenvolvimento afetivo e intelectual. Dessa forma, 
quando está construindo, a criança está expressando suas representações 
mentais, além de manipular objetos (KISHIMOTO, 2005, p.40). 
 

Segundo Dohme (2003), “é por intermédio dos jogos que os conteúdos 

podem ser introduzidos, despertando os alunos para novas situações, podendo 

promover a avaliação dentro de determinados assuntos”. Através dos mesmos é 

possível os alunos expressarem sua vivência de maneira que os alunos entrem em 

contato direto com a aprendizagem.  

Além disso, com relação ao fator social, os educandos estarão se 

reconhecendo e reconhecendo os demais, fazendo uso de habilidades por 

intermédio da interação e da organização dos grupos que da melhor forma podem 

auxiliá-los a superar os desafios que vierem a ser propostos. Nessa visão, os jogos 

e brincadeiras se evidenciam enquanto ferramentas para o ato de ensinar e 

aprender além de fortalecer em todos os indivíduos a sua autonomia, oportunizando 

uma formação social extremamente enriquecida.  

Os benefícios evidenciados pelo uso dos jogos e brincadeiras são muitos e 

devem ser mais explorados em sala de aula. Portanto, como exposto no decorrer 

deste trabalho, colocar o lúdico como instrumento pedagógico na Educação Infantil 

se torna importante para a aprendizagem dos alunos. Isso resulta em ganhos para 

a criança, uma vez que, através de jogos e brincadeiras, ela aprende com alegria ao 

mesmo tempo em que os conteúdos são fixados, com maior facilidade. Assim 

sendo, pode-se dizer que as referidas ferramentas são poderosos instrumentos 

para se veicular a aprendizagem no espaço escolar e fora do mesmo, além de 

contribuir para que os alunos expressem suas emoções e desenvolvam a 

sociabilidade. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia com as seguintes etapas: tipo 

de pesquisa, objeto de pesquisa, procedimentos de coleta de dados, e 

procedimentos de análise dos dados. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 O trabalho teve como objetivo investigar, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica e documental, aspectos relacionados à Ludicidade na Educação 

Infantil. Partiu-se do problema de pesquisa que consistia em verificar como os 

estudiosos percebem a ludicidade. 

A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (1999), busca por uma investigação 

sobre o tema, algo que se torna possível com a descrição de vários autores ou obras 

em uma linha de tempo, ressaltando a relevância de tal estudo. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa documental tem por 

característica o fato de que a fonte de coleta de dados está fundada em 

documentos, constituindo o que se denomina de fontes primárias.  

Sendo assim, cabe destacar a relevância da pesquisa bibliográfica 

complementada pela pesquisa documental, pois podemos adquirir melhores 

informações de determinado assunto. 

 

3.2 OBJETO DA PESQUISA 

 

Para realizar o estudo, o objeto da pesquisa foi o tema Ludicidade na 

Educação Infantil. O propósito foi fazer leituras de obras de alguns autores que se 

dedicaram ao assunto e da BNCC, documento que orienta os professores sobre as 

bases curriculares que norteiam o ensino. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

     Como forma de coleta de dados foi elaborada uma ficha visando analisar 

elementos como: nome do documento, autoria, assunto, ano de publicação, entre 
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outros dados que foram necessários. O objetivo foi verificar, através de leituras, qual 

é a abordagem referente à temática ludicidade na Educação Infantil. 

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Os procedimentos de análise dos dados seguiram as seguintes etapas:  

1. Levantamento bibliográfico referente ao tema proposto, para tornar 

possível a apropriação de conhecimentos que permitissem abordar a temática 

LUDICIDADE- objeto do presente estudo. 

2. Verificação qualitativa das concepções dos autores, a fim de possibilitar a 

realização de abordagens interpretativas de caráter mais aprofundado, para obter 

resultados e fazer discussões. 

3. Abordagem considerando a proposta de trabalhar a relação da BNCC e a 

prática do lúdico, destacando como a BNCC, incorpora o lúdico na prática educativa.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao longo do estudo, pode-se observar a importância da ludicidade para o 

desenvolvimento das crianças nas rotinas educativas, uma vez que por meio de 

atividades lúdicas as crianças são motivadas ou impulsionadas a uma nova forma 

de compreender os conteúdos apresentados pelos docentes. Nesse sentido, a 

ludicidade como atitude pedagógica, justifica-se por considerar que o educador que 

pesquisar, conhecer e vivenciar as diversas abordagens da ludicidade na educação, 

considera que o conhecimento pode ser construído com base no universo infantil.   

Tal conhecimento se desvenda e avança na medida em que a criança amplia 

seu repertório cultural e social.  

            Como resultados e discussão foi possível observar, através de nossa 

pesquisa, as seguintes considerações: 

a) Os procedimentos realizados dentro do ambiente escolar, quando 

utilizarem atividades lúdicas, são motivadores para o progresso dos alunos e 

atualmente estão sendo considerados de extrema importância pelos órgãos de 

ensino; 

b) Há necessidade de estratégias diferenciadas e um alinhamento entre os 

jogos, as brincadeiras e os conteúdos didáticos para promover, principalmente às 

crianças, um estímulo ou uma nova forma de obter o conhecimento necessário. 

Dessa forma, entrelaçar os conhecimentos às atividades lúdicas se institui como um 

procedimento necessário e muito importante no mundo educativo; 

c) O jogo é uma atividade lúdica que deve ser vista como alguma das técnicas 

que podem ser realizadas buscando expandir ainda mais a visão dos docentes, 

assim como conceder aos alunos uma nova oportunidade de aprendizado. Fica 

registrada a importância do desenvolvimento de novas metodologias de ensino ao 

longo dos anos, envolvendo tanto os aspectos individuais quanto coletivos das 

crianças; 

d) As atividades lúdicas podem ser consideradas oportunidades para as 

crianças expandirem mais o aprendizado, como também oferecer novos 

procedimentos de ensino às escolas. Essa visão apresentada pelos autores torna-
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se fundamental para entendermos que por meio dos procedimentos lúdicos as 

crianças adquirem ganhos na aprendizagem; 

e) Através da inclusão de atividades lúdicas os alunos têm apresentado um 

desenvolvimento quanto à aprendizagem, uma vez que se verifica que com uma 

nova introdução metodológica os alunos são impulsionados para o aprendizado, 

possibilitando uma maior participação dos mesmos nas rotinas educativas; 

f) As brincadeiras devem ser   introduzidas dentro do contexto educacional, 

a fim de promover um desenvolvimento igualitário e, principalmente, conceder aos 

alunos que apresentam uma certa necessidade diferenciada de ensino a 

oportunidade igualitária dos demais alunos. Por meio da prática de jogos e 

brincadeiras dentro do ambiente escolar os alunos acabam desenvolvendo não 

somente o conhecimento prático do que lhes é apresentado, como podem adquirir 

a introdução de determinados valores associados diretamente ao seu 

relacionamento com os demais alunos; 

g) A brincadeira pode ser um instrumento muito importante junto ao ambiente 

escolar, proporcionando maior interação entre os alunos e os professores. O brincar 

é um importante processo psicológico, fonte de desenvolvimento e aprendizagem, 

pois a criança tem a oportunidade de realizar novos significados. O brincar estimula 

processos de articulação entre o conhecido e o novo, entre a experiência e a 

imaginação; 

h) No ato de brincar, algumas ações são compreendidas quando melhor 

organizadas pelas pessoas. Essas brincadeiras precisam ter um objetivo, 

procurando verificar algumas habilidades das crianças. Para isso, os professores 

precisam buscar métodos de observação das atitudes das crianças; 

i) O ato de brincar é estimulante e necessário no processo de evolução das 

crianças, portanto as brincadeiras devem ser organizadas de forma a promover a 

interação entre o grupo, a fim de desenvolver o crescimento individual e coletivo das 

crianças; 

j) Com as práticas dos jogos as crianças também são estimuladas a 

desenvolverem o raciocínio lógico e aplicarem os conhecimentos que possuem na 

realização de determinadas atividades dentro dos jogos e assim desenvolver a 

cognição; 

l) Os professores devem procurar observar o cenário da turma onde serão 

realizadas as atividades, a fim de melhor consolidar os conteúdos com as rotinas 
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lúdicas. Portanto, os professores têm um papel fundamental na aplicação dos 

procedimentos lúdicos e poderão ter mais êxito se observarem o contexto 

educacional. 

m) A função pedagógica da escola é ensinar, por isso as atividades dirigidas 

e orientadas têm metas a atingir e podem ser um bom método de avaliação. As 

atividades lúdicas inseridas nesse processo tornam-se um recurso pedagógico com 

objetivos educacionais 

No geral, pode-se perceber a importância das brincadeiras para as 

interações entre as crianças. Vale ressaltar que ao longo dos anos os educadores 

foram utilizando interações com jogos e brincadeiras em disciplinas onde existem 

uma maior dificuldade de aprendizagem. Essa forma interativa oportunizou o 

conhecimento de alguns conceitos e aplicações, para facilitar ainda mais o processo 

de aprendizagem.  

Como se verificou, a BNCC é a base da estruturação curricular das 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem como das Unidades 

Escolares, apresentando seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento para as 

crianças integrantes da Educação Infantil: conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar, conhecer-se. 

A partir disso, através do brincar, a criança pode se expressar, conhecer a si 

e ao outro, resolver conflitos e explorar o ambiente no qual está inserida e outras 

formas de linguagem, inclusive, resolvendo situações conflituosas e desafios que 

surgem nestes momentos, como dividir brinquedos, estabelecer papéis em uma 

brincadeira, construir um novo brinquedo, entre outros. 

Nesse sentido, como recomenda a BNCC (2017), os professores têm a 

oportunidade de criar ações planejadas para que a criança vivencie uma diversidade 

de experiências e possa se desenvolver. Para que isso aconteça, o professor 

precisa planejar, além da organização das crianças, a escolha de materiais diversos 

na organização da sala ou de outros espaços, com base nos objetivos que espera 

que os alunos desenvolvam. 

A BNCC ainda ressalta que, durante os momentos em que as crianças estão 

jogando ou brincando, com base no planejamento da aula, o professor precisa ser 

um observador, registrando as interações dos alunos e analisando os aspectos que 

estão sendo desenvolvidos em cada etapa. 
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Considerando o compromisso com a educação integral, quanto aos 

fundamentos pedagógicos, a BNCC recomenda que devem estar orientados para o 

desenvolvimento de competências e que devem ter em vista a constituição de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. 

Para finalizar a discussão dos resultados, é importante enfatizar que a 

utilização do lúdico como recurso pedagógico na sala de aula pode constituir-se em 

um caminho possível para a formação integral das crianças e o atendimento das 

suas necessidades. Nessa perspectiva, o lúdico como recurso pedagógico revela 

que os educandos, na maioria das vezes, percebem suas capacidades e suas 

dificuldades. Cabe ao educador identificar tais capacidades de forma a propiciar a 

integração de todas as áreas de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos.  

Portanto, é possível dizer que as atividades lúdicas promovem uma grande 

interação entre as crianças e os professores, expandindo a compreensão dos 

mesmos sobre quais procedimentos podem ser utilizados, a fim de motivar ou 

impulsionar a aprendizagem. Desse modo, a ludicidade é apresentada como uma 

forma de promover uma nova oportunidade de ensino, além de ser um processo 

onde os alunos aprendem de forma diferenciada e prazerosa.  
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5 CONCLUSÃO 

            

No presente estudo, ficou registrado que a aprendizagem pode ser algo 

divertido e produtivo, por meio dos jogos e das brincadeiras. Essa forma de ensino 

alcança cada vez mais relevância na Educação Infantil, quando os conteúdos 

fundamentais são apresentados de forma lúdica para as crianças. Portanto, a 

ludicidade é considerada fundamental para o desenvolvimento educacional das 

crianças, visto que elas absorvem mais os ensinamentos quando os mesmos são 

aplicados mediante certas práticas lúdicas.  

Ao longo da pesquisa, foi possível verificar que os procedimentos lúdicos são 

capazes de motivar ou mesmo ampliar a visão dos alunos, assim como seu 

processo de aprendizagem. Por conta disso, a ludicidade vem sendo inserida em 

diversas instituições de ensino, buscando por um resultado cada vez mais positivo 

ou efetivo quanto à integração de metodologias inovadores para o rendimento dos 

alunos. Assim, ao realizar as atividades lúdicas, o rendimento das crianças    

apresenta uma melhoria na aprendizagem, consolidando a relevância de sua 

aplicação junto ao ambiente escolar. 

Cabe registrar que esta pesquisadora não poderia deixar de ressaltar, como 

professora da Educação Infantil, que os professores que utilizam as novas 

metodologias que inserem atividades lúdicas com seus alunos são capazes de 

possibilitar às crianças um desenvolvimento de qualidade ao longo do processo de 

aprendizagem. Nessa perspectiva, utilizados em sala de aula, os jogos e as 

brincadeiras tornam-se um meio para realização dos objetivos educacionais. Ao 

mesmo tempo, as crianças ao participarem de jogos e brincadeiras têm a segurança 

de que suas ações são livres, motivadas pelo prazer de jogar e brincar. Essas 

atividades atreladas aos objetivos educacionais sistematizados pelo educador 

permitem um ganho de desenvolvimento integral nas crianças. 
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