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RESUMO: 

O objetivo central deste artigo é estabelecer a importância da ludicidade na educação infantil, para que 
os profissionais da educação estejam conscientes da utilização de jogos e brincadeiras, sendo elas 
fundamentais para a socialização e aprendizagem significativa. A metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica onde analisamos que, por meio do brincar, é possível desenvolver habilidades e 
capacidades físicas, psicológicas, afetivas e sociais. Para tanto, as brincadeiras e jogos precisam ser 
inseridos no cotidiano escolar onde o professor tem o papel de mediador do conhecimento, de tal forma 
que facilite o processo de ensino/aprendizagem. Com este trabalho espera-se contribuir com um ensino 
de qualidade na prática educacional onde ludicidade, jogos e brincadeiras estejam conectadas à 
vivência do aluno.  

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

 

ABSTRACT: 

The central objective of this article is to establish the importance of playfulness in early childhood 
education, so that education professionals are aware of the use of games and games, which are 
fundamental for socialization and meaningful learning. The methodology used was bibliographic 
research, where we analyzed that, through playing, it is possible to develop physical, psychological, 
affective and social skills and abilities. For this, the games and games need to be inserted in the school 
routine, where the teacher has the role of mediator of knowledge, in such a way as to facilitate the 
teaching / learning process. This work is expected to contribute to quality teaching in educational 
practice, where playfulness, games and play are connected to the student's experience. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Neste artigo científico buscamos investigar a ludicidade na Educação Infantil 

levando em consideração a utilização dos jogos e brincadeiras, considerando a 

temática abordada é preciso caracterizar a conjuntura dos jogos e brincadeiras para 

alunos da Educação Infantil, pois identificamos a necessidade de um trabalho 

pedagógico voltado para esta área de ensino, uma vez que, uma educação lúdica só 

será garantida se o professor estiver preparado para realizá-la com profundo 

conhecimento sobre os fundamentos da mesma.  

Quando utilizamos o lúdico na sala de aula ele se torna um instrumento 

metodológico para o ensino, sendo assim, ajuda no desenvolvimento de atividades, 

como um recurso que facilita a aprendizagem das crianças. Nesse sentido, 

compreendemos a importância da ludicidade nos jogos e brincadeiras, onde Luckesi 

(2000, p. 21) relata que “brincar, jogar, agir ludicamente exige uma entrega total do 

ser humano, corpo e mente ao mesmo tempo”, fazendo com que a criança seja 

espontânea e criativa.  

Por isso, a problemática que norteou este estudo foi a ludicidade na sala de 

aula, bem como o papel do pedagogo em seu planejamento onde buscamos abordar 

o modo como os educadores pensam as atividades lúdicas e, assim, qual a 

contribuição destas para a aprendizagem. 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo geral compreender a 

importância da ludicidade para a Educação Infantil voltada especificamente para os 

jogos e brincadeiras, ocasionando assim, uma aprendizagem significativa. Para isso, 

têm-se como objetivos específicos definir o histórico da Ludicidade, demostrando sua 

importância para o processo ensino-aprendizagem; estabelecer uma discussão sobre 

a contribuição dos jogos e as brincadeiras na Educação Infantil e compreender o 

trabalho pedagógico na aprendizagem lúdica com os jogos e brincadeiras, garantindo 

o desenvolvimento dos alunos, pois ao introduzimos no currículo escolar o brincar,  

ele “estimula o desenvolvimento físico, cognitivo, criativo, social e a linguagem da 

criança” (CORDAZZO; VIEIRA, 2007).  

Neste artigo utilizamos o procedimento de pesquisa bibliográfica, que segundo 

Lakatos e Marconi (1987, p. 66) “[...] trata-se do levantamento, seleção e 

documentação de toda bibliografia já publicada sobre o assunto que está sendo 

pesquisado, sejam em livros, jornais, boletins, monografias, teses, dissertações, 
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material cartográfico [...]”. Nisto, autores como Luckesi (2000), Corazzo e Vieira 

(2007), Kishimoto (2010) deram importantes contribuições sobre a importância da 

ludicidade na educação infantil, demonstrando a utilização dos jogos e brincadeiras 

para o desenvolvimento do aluno, e sobretudo, qual as atribuições do pedagogo no 

processo ensino-aprendizagem do aluno.  

Para que isso aconteça, a sua estrutura consiste em refletir sobre o histórico 

do lúdico e suas contribuições para a educação infantil, conceituando o lúdico com 

uma abordagem histórica, e assim, compreender a sua importância para o 

desenvolvimento infantil a partir dos documentos oficiais da educação nacional. Após 

isso, relatamos sobre os jogos e as brincadeiras na educação infantil, conceituando 

e estabelecendo sua contribuição na aprendizagem da criança e em o que os 

professores precisam refletir para aplicar os jogos e brincadeiras na educação 

infantil. Por fim, abordamos sobre o trabalho pedagógico na aprendizagem lúdica 

com os jogos e brincadeiras, refletindo sobre o papel do professor frente à ludicidade 

e à intervenção do professor nos jogos e brincadeiras com a criança onde foi 

apresentado jogos e brincadeiras relacionados à matemática para a educação 

infantil.  

 

2 O HISTÓRICO DO LÚDICO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

2.1  CONCEITO DO LÚDICO: UMA ABORDAGEM HISTÓRICA 

O conceito do lúdico refere-se ao brincar, à diversão e ao jogo. O termo lúdico 

passou por várias modificações no decorrer da história. Deixou de ter apenas o sentido 

de jogo, conquistando outros significados com  maior dimensão, envolvendo outras 

perspectivas, como o brincar espontâneo, a liberdade o divertimento, que fazem parte 

das atividades essenciais do ser humano, que é uma necessidade básica do corpo e 

da mente. Segundo Almeida, 

 
[...] se o termo tivesse ligado a sua origem, o lúdico estaria se referindo 
apenas ao jogo, ao brincar, ao movimento espontâneo, mas passou a ser 
conhecido como traço essencialmente psicofisiológico, ou seja uma 
necessidade básica da personalidade do corpo, na mente, no comportamento 
humano. As implicações das necessidades lúdicas extrapolaram as 
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demarcações do brincar espontâneo de modo que a definição deixou de ser 
o simples sinônimo de jogo. O lúdico faz parte das atividades essenciais da 
dinâmica humana, trabalhando com a cultura corporal, movimento e 
expressão (ALMEIDA, 2008 apud SILVA, 2011, p. 12).  
 

A palavra lúdico tem origem do latim ludos, que tem o significado de brincar. 

O lúdico é o brincar, é a diversão, é também o jogo, está ligado às atividades de 

distração e diversão (ALMEIDA, 2008, apud SILVA, 2011, p. 11).  

O lúdico ressalta a liberdade e a criatividade onde é possível a interação e o 

aprendizado dos envolvidos. O lúdico, ultilizado de forma correta, permite que as 

crianças despertem o interesse pelo brincar, participar e interagir onde tem 

experiências significativas para o seu aprendizado. Afonso e Adabe (2013, p. 36-37) 

afirmam que o lúdico:  

 
É justamente a capacidade de brincar que permite o questionamento, a 
desconstrução de sentidos cristalizadas e a invenção de novos sentidos 
diante da realidade social já simbolizada através das mais diferentes formas. 
É a capacidade de brincar – e o imaginário, como seu correlato – que permite 
o desenvolvimento do pensamento para além das fronteiras do que está 
historicamente dado. 
 

A Ludicidade é essencial na vida humana e isso em qualquer idade, apenas 

tem proporções diferenciadas. Desse modo, os jogos e as brincadeiras são recursos 

que podem ser usados de forma que facilita a aprendizagem, a comunicação e a 

socialização. Diante disso para Santos o lúdico é: 

 
(...) uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser visto 
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 o 
processo de socialização, comunicação, expressão e construção de 
conhecimento (SANTOS, 2002, p. 12). 

 

 O Lúdico também é essencial na vida das crianças, pois é onde elas se 

expressam e transformam seu mundo imaginário em realidade, é através das 

brincadeiras e dos jogos que se divertem de forma prazerosa. As brincadeiras e os 

jogos fazem parte da sua realidade, sendo assim, uma forma de expressão, diante 

disso, as crianças desenvolvem suas habilidades e ampliam seus conhecimentos de 

mundo. Segundo Vygotsky: 

 
É na atividade de jogo que a criança desenvolve o seu conhecimento do 
mundo adulto e é também nela que surgem os primeiros sinais de uma 
capacidade especificamente humana, a capacidade de imaginar (...). 
Brincando a criança cria situações fictícias, transformando com algumas 
ações o significado de alguns objetos” (VYGOTSKY, 1991, p. 122). 
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As brincadeiras e os jogos são instrumentos utilizados de forma educativa e  

contribuem  na  aprendizagem, pois é através da Ludicidade que a criança aprende 

de maneira agradável, é o momento em que desenvolve suas habilidades, 

imaginação e criatividade. Portanto, as atividades lúdicas podem ser usadas no 

processo de ensino e aprendizagem, pois é um instrumento que desperta o interesse 

do aluno. Diante disso, para Kishimoto: 

 
O jogo como promotor da aprendizagem e do desenvolvimento, passa a ser 
considerado nas práticas escolares como importante aliado para o ensino, já 
que colocar crianças diante de situações lúdicas como o jogo pode ser uma 
boa estratégia para aproxima-los aos conteúdos culturais ao serem 
veiculados na escola (KISHIMOTO, 2002, p. 13). 

 

Dessa maneira, Antunes afirma: “os jogos ou brinquedos pedagógicos são 

desenvolvidos com a intenção explícita de provocar uma aprendizagem significativa, 

estimular a construção de um novo conhecimento” (ANTUNES, 2002, p. 38). Desse 

modo, é através das atividades lúdicas que se obtém um melhor desempenho, pois 

desenvolvem a criatividade e o raciocínio. É importante destacar que o lúdico é 

essencial e indispensável no desenvolvimento e na aprendizagem significativa do 

educando. 

Segundo Sérgio Ximenes (2001, p. 549), que redigiu o dicionário da língua 

portuguesa, o termo lúdico tem a seguinte definição: “Lúdico é relativo a, ou, que tem 

caráter de jogos ou divertimentos”. Sendo assim, o lúdico pode ser tanto divertimento 

realizado através de brincadeiras, ou também através da ação de jogar. Dessa forma, 

não fica definido que o lúdico é jogo ou brincadeira, mas sim a ação que provoca a 

diversão no sujeito que a pratica. Diante disso, Elza Santos (2011) traz a seguinte 

definição do lúdico: 

[...] tem o caráter de jogo, brinquedo, brincadeiras e divertimento. 
Brincadeiras refere -se basicamente a ação de brincar, a espontaneidade de 
uma atividade não estruturada; brinquedo é ultilizado para designar o sentido 
de objeto de brincar, jogo é compreendido como brincadeira que envolve 
regras e, divertimento como um entretenimento ou distração (2011, p. 24). 

 

Com essa definição percebemos que jogos e brincadeiras estão relacionadas 

com a ação do lúdico, pois ao juntar suas características, provocamos a diversão e 

entretenimento fazendo com que fiquem relacionados um ao outro pelo ato de brincar. 

Por isso, Miranda aponta que: 

 
O jogo pressupõe uma regra, o brinquedo é o objeto manipulável e a 
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brincadeira nada mais é que o ato de brincar como brinquedo ou mesmo com 
o jogo. Jogar também é brincar com o jogo. O jogo pode existir por meio do 
brinquedo, se os  “brincantes” lhe impuserem regras. Percebe-se, pois, que 
jogo, brinquedo e  brincadeira têm conceitos distintos, todavia estão 
imbricados; ao passo que o lúdico abarca todos eles” (2001, p. 30). 
 

Essa interação entre ludicidade, jogos e brincadeira faz com que a criança 

aprenda se divertindo. Diante disso, o lúdico é utilizado como instrumento pedagógico 

que permite que o educando desenvolva a criatividade, o raciocínio e a imaginação, o 

que permite ter uma melhor compreensão de mundo. 

 

2.2 O LÚDICO NA HISTÓRIA 

 

O Lúdico sempre esteve presente na humanidade, se mantém até a atualidade 

e cada época teve seu histórico. Na pré-história onde o homem começou a se 

expressar através de pinturas e símbolos nas cavernas, já era possível notar o lúdico 

presente na vida do homem (ALMEIDA, RODRIGUES, 2015). Segundo Teixeira: 

  Jogos, brinquedos e brincadeiras sempre ocuparam um lugar importante na 
vida de toda criança, exercendo um papel fundamental no desenvolvimento. 
Desde os povos mais primitivos aos mais civilizados, todos tiveram e ainda 
tem seus instrumentos de brincar. Em qualquer país, rico ou pobre, próximo 
ou distante, no campo ou na cidade, existe a atividade lúdica (2012, p. 13). 

 

Portanto, era através das atividades cotidianas que o brincar era expresso, isso 

de forma natural. Nesse período, já era possível notar que as brincadeiras já se faziam 

presentes no cotidiano do homem, os desenhos e símbolos podiam ser vistos como 

forma de diversão (ALMEIDA, RODRIGUES, 2015). 

Conforme cita Huizinga: “Nas sociedades primitivas as sociedades que 

buscavam satisfazer as necessidades vitais, as atividades de sobrevivência como a 

caça, assumiam muitas vezes a forma lúdica” (1971, p. 7). 

Na Antiguidade, o lúdico já se fazia presente. Nesse período,  na civilização 

egípcia se valorizava os jogos, lutas e a natação, o que era praticado como diversão. 

Na civilização grega era valorizado o teatro, a música, a dança e ginástica, o esporte 

era muito valorizado, pois tinha um valor educativo, o que influenciava na formação 

da personalidade e na formação do caráter. É importante destacar que a maioria dos 

brinquedos da atualidade teve origem na  Grécia antiga. Conforme cita Manson (2012, 

p. 26): 

 
O jogo dito de pentelitha, que consistia originalmente de lançar no ar cinco 
pedrinhas, apanhado a maior possível nas costas da mão, atravessou o 
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século e era certamente praticada com ossinhos, jogava- se os dados com 
astrágalo  do carneiro atribuindo- se um determinado valor a cada uma de 
suas quatro faces, mas também se encontraram dados de ouro e de prata. 
 

Passando esse período, já na Idade Média, o brincar era visto como a 

repetição das atividades cotidianas, as brincadeiras se diferenciavam entre os 

meninos e meninas, as meninas já brincavam de bonecas, retratando a mãe, e os 

meninos com espadas, retratando os pais. O brincar nesse período não era visto com 

tanto valor, pois estava relacionado ao azar, logo após o lúdico começa a ser 

valorizado e foi adotado como instrumento de aprendizagem.  

Assim, “Na Idade Média, o brinquedo era um instrumento de uso coletivo e 

indistinto, mas sua principal função era estreitar os laços sociais e transmitir modos 

e costumes, que deviam ser aprendidos pelas crianças” (TEIXEIRA, 2012, p. 27). 

Nessa época, o lúdico era visto como forma de promover a união de forma coletiva.  

Na Idade Moderna, a criança era inserida ao mundo dos adultos de maneira 

precoce, o que por sua vez diminuía a infância. Segundo Áries: “assim que tinha 

condições de viver sem a solicitude da mãe ou de sua ama, ela, criança, interessava 

na sociedade, dos adultos e não se distinguia mais destes” (1981, p.  156). Nesse 

período, devido à maneira que a criança era vista, o lúdico ficava um pouco 

escondido, pois se dava mais por imitação dos adultos desde muito cedo.  

Foi somente no final do século XVIII que a criança passou a ser vista com mais 

importância diante da sociedade. O lúdico na Idade Contemporânea, período marcado 

pela revolução industrial, onde as crianças eram ingressadas no trabalho muito cedo, 

mesmo no trabalho as crianças transformavam o trabalho em algo lúdico, em que 

muitas crianças já faziam seus próprios brinquedos e a brincadeira era uma espécie 

de fuga.  

Foi depois do rompimento do pensamento romântico que o brincar passou a 

ser visto como ferramenta do desenvolvimento da criança. Para Wajskop: “É apenas 

com a ruptura do pensamento romântico que a valorização da brincadeira ganha 

espaço na educação das crianças pequenas” (WAJSKOP, 2007, apud TEIXEIRA, 

2012, p. 33). 

É  de suma importância destacar que  Froebel  foi o primeiro autor a destacar 

a importância do uso de jogos na educação infantil, pois considerou ser de grande 

importância a utilização de atividades lúdicas para o desenvolvimento da criança. 

Segundo Froebeu (2001), o jogo constitui o mais alto grau de desenvolvimento da 
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criança, a manifestação espontânea e natural do mundo intuitivo, imediatamente 

provocada por uma necessidade anterior.  

No Brasil, é importante destacar que o lúdico  também teve sua importância, 

desde a colonização o brincar já se fazia presente no cotidiano das  crianças, porém 

as brincadeiras eram diferentes entre os meninos e meninas, os meninos brincavam 

de correr atrás de pequenos bichos, destruindo seus ninhos, no entanto as meninas 

eram proibidas, pois tinham que manter o bom comportamento.  

Conforme  Kishimoto (1993),  é difícil especificar a influência negra nos jogos 

infantis brasileiros, uma vez que os negros misturavam-se no cotidiano do período 

colonial, nos engenhos, nas plantações, nas minas e nos trabalhos das cidades no 

litoral, dificultando a distinção entre o que é específico da população africana e suas 

adaptações (KISHIMOTO, 1993, apud TEIXEIRA, 2012, p. 35). 

Kishimoto ressaltou que as crianças indígenas brincavam com arco e flecha o 

que era uma atividade lúdica, e servia como forma de treino e preparação para a vida 

adulta. Friedman (2006) também apontou através de suas pesquisas a importância 

das  atividades lúdicas espontâneas e as razões de suas modificações no decorrer do 

século, é importante entender como era visto o lúdico nos diversos períodos da 

história, sua evolução e sua contribuição para o ensino. 

O Lúdico é um tema de grande importância e tem uma contribuição na 

educação infantil, pois o lúdico auxilia no trabalho pedagógico, o que contribui para o 

desenvolvimento. Assim, é através do lúdico que temos a possibilidade de resgatar 

valores culturais, o que contribui para a construção e o desenvolvimento infantil. 

 

2.3 LÚDICO E SUA IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O Lúdico na educação infantil é de suma importância, pois proporciona uma 

aprendizagem prazerosa e interativa onde a criança aprende brincando. É através de 

atividades lúdicas que as crianças se autoexpressam e se socializam, assim a 

ludicidade traz uma grande contribuição para a educação infantil, em que é nessa 

etapa que as crianças descobrem sua autonomia, seus sentimentos e começam a 

interagir com outras crianças, compartilhando experiências e brinquedos, podendo ser 

expressar através das brincadeiras. Conforme Sarmento (2002, p. 12): 

 

[...] As crianças desenvolvem sua imaginação sistematicamente a partir do 
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que observam, experimentam, ouvem e interpretam da sua experiência vital, 
ao mesmo tempo em que as situações que imaginam lhes permite 
compreender o que observam, interpretando novas situações é experiências 
de modo fantasia, até incorporarem como experiência vivida e interpretada. 
 

 Dentro do ambiente escolar, a Ludicidade é indispensável, pois é através de 

atividades lúdicas que as crianças fazem descobertas e obtêm incentivos do 

professor, na qual institui regras e posicionamentos para desenvolver as brincadeiras, 

o que proporciona assim, o aprendizado da criança. Portanto, “as aulas lúdicas 

parecem preencher uma importante lacuna: a cartas da alegria, além do afeto mútuo 

envolvendo professor/criança/crianças e crianças” (MIRANDA, 1964, p. 83). 

A utilização do lúdico na educação infantil facilita o processo de comunicação, 

de expressão e até de mesmo da socialização, é através do lúdico que a criança se 

prepara para a vida, pois vivencia experiências importantes e aprende desde cedo a 

socialização e a criatividade visto que, quando a criança brinca ela também aprende, 

enfrenta seus desafios e vive novas experiências. Por isso, Ribeiro (2013, p. 1) expõe 

que:  

O Lúdico como método pedagógico prioriza a liberdade de expressão e 
criação por meio dessa ferramenta, a criança aprende de uma forma menos 
rígida, mais tranquila e mais prazerosa, possibilitando o alcance dos mais 
diversos níveis de desenvolvimento. Cabe assim uma estimulação por parte 
do adulto/professor para a criação de ambiente que favoreça a propagação 
do desenvolvimento infantil, por intermédio da Ludicidade.  

 

  Diante dessa abordagem é importante ressaltar que a Ludicidade é uma 

ferramenta de grande importância na educação infantil, pois é através de um ambiente 

criativo e descontraído que os alunos têm uma melhor interação, o que proporciona 

na educação infantil um ensino de qualidade. 

É importante afirmar que os autores concordam que o lúdico é de suma 

importância, pois contribui de maneira significativa para o desenvolvimento e 

aprendizado das crianças, pois é através da ludicidade que as crianças são 

preparadas para enfrentar os seus desafios e são preparadas para o convívio social, 

onde aprendem a respeitar as diferenças e tem uma visão abrangente de mundo. 

 

 

 

2.4 O LÚDICO A PARTIR DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO 

NACIONAL 
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O brincar é um elemento muito importante na educação infantil, sendo pois um 

direito legal garantido pela Constituição de 1988, que foi de suma importância para 

assegurar os direitos da criança e do adolescente. Diante disso é descrito no artigo 

que: 

É dever da família da sociedade e do estado, assegurar a criança e o 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, a 
alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (CF/88, art. 227). 
 

A Constituição Brasileira e o ECA (Estatuto da Criança e do adolescente), 

asseguram à criança o direto de brincar em espaços lúdicos. O Marco Legal da 

Primeira Infância (Lei 13.257/2016), a nova legislação, prioriza a criança desde o 

nascimento até os 6 anos, na formulação de programas e de Políticas públicas. O 

Marco Legal ressalta ainda sobre o direto de brincar das crianças e indica que a União, 

os Estados, o Distrito Federal  e os Municípios deverão criar e  organizar espaços 

lúdicos, que proporcione  o brincar e o bem estar nos espaços públicos e privados, 

onde as crianças circulem. Também tem o dever de zelar dos ambientes de forma 

segura para o bem estar da comunidade. 

Na lei 13.257, o Marco Legal da Primeira Infância, implementa as políticas 

públicas para a primeira infância, é bem claro ao destacar os direitos da criança de 

brincar, e de ser cuidado por profissionais qualificados para a primeira infância, e 

também de ser prioridade nas políticas públicas.  

Segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que possui objetivo 

de consolidar os direitos da criança e do adolescente, em seu artigo 53: “A criança e 

o adolescente tem direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da  cidadania e qualificação para o trabalho” e 

assegura-lhe, conforme o inciso V do mesmo artigo: “acesso à escola pública e 

gratuita próxima à sua residência”. 

Os documentos oficiais têm dado ênfase à importância do brincar na educação 

infantil, o qual, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um direito 

que é garantido às crianças da educação infantil, pois precisam obter experiências no 

ambiente escolar. De acordo com a BNCC: 

 

a educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças 
possam fazer observações, manipular objetivos, investigar e explorar seu 
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entorno, levantar hipóteses é consultar fontes de informação para buscar 
respostas às suas curiosidades e indagações. Assim a instituição escolar está 
criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do 
mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano (BRASIL, 
2017, p. 41). 

 

Diante disso as instituições de educação infantil precisam ser planejadas e 

organizadas para atender e garantir espaços e ambientes lúdicos, para que a criança 

exerça o seu direito de brincar no ambiente escolar como um sujeito que tem direito à 

cultura e à ludicidade. Sobre o brincar veja o que diz a BNCC:  

 

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 
com diferentes parceiros (crianças, adultos), ampliando e diversificando seu 
acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua 
criatividade, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 
cognitivas, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais e é nesse 
ponto que iremos focar (BRASIL, 2017, p. 36). 

 

 É importante ressaltar que a infraestrutura das instituições de educação infantil 

deve ser reiterada na meta 1 do PNE (Plano Nacional de Educação – 2011/2020) que 

é voltada à melhoria das estruturas físicas de pré-escolas e creches públicas, o que 

possibilita uma melhor interação e momentos lúdicos no ambiente escolar.  

A criança e o adolescente têm direito à liberdade garantido pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA - 1990) no Art. 15. Já no artigo 16, completa que a 

liberdade pode ser compreendida em vários aspectos e dentre eles o direito de 

“brincar, divertir-se e praticar esportes”. Diante disso é importante se atentar que: 

 

A criança não nasce sabendo brincar, ela precisa aprender, por meio das 
interações com outras crianças e outros adultos, ela descobre, em contatos 
com crianças e brinquedos, certas formas de usos desses materiais. 
Observando outras crianças e as intervenções da professora, ela aprende 
novas brincadeiras e suas regras. Depois que aprende, pode reproduzir ou 
criar novas brincadeiras (KISHIMOTO, 2010, p. 1). 

 

 Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), a criança 

da educação infantil precisa se desenvolver de forma integral, onde necessita 

englobar aspectos físicos, intelectuais e psicológicos. Sendo assim, é importante 

destacar que os documentos oficiais garantem os direitos de aprendizagem e tem o 

objetivo de garantir uma educação de qualidade onde valoriza a criança. Portanto, 

tendo em vista um pleno desenvolvimento, em que possa explorar, criar e interagir, 

permitindo a criança o conhecimento de mundo, para assim se tornar um cidadão 
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crítico, pensante e reflexivo. 

 

 

3   OS JOGOS E AS BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

3.1 CONCEITUANDO OS JOGOS E AS BRINCADEIRAS 

 

Conforme Vygotsky (1991), a brincadeira infantil é uma situação imaginária na 

qual a criança pode no mundo dos sonhos, realizar desejos até então impossíveis 

para a sua realidade. Portanto, o brincar “é imaginação em ação” (FRIEDMANN, 

1996).  

Brougère e Wajskop (1997) afirmam que a brincadeira é simbólica e o jogo é 

prático, ou seja, enquanto a brincadeira é livre, o jogo inclui um objetivo final a ser 

alcançado, a vitória. Este objetivo final pressupõe o aparecimento de regras pré-

estabelecidas onde geralmente já chegam prontas às mãos da criança. As regras dos 

jogos estão relacionadas com as regras sociais, morais e culturais existentes. 

 Kishimoto (1998) destaca que o jogo, os brinquedos e as brincadeiras são 

termos que acabam se mesclando. As diversas brincadeiras e jogos, faz-de-conta, 

jogos simbólicos, sensório motores, intelectuais, individuais, coletivos, dentre outros 

mostram as  pluralidades em relação a jogos. 

  O jogo tem tem fundamental importância, pois envolve regras, o que contribui 

para o desenvolvimento da criança. Auxiliando e favorecendo tanto seu lado criativo 

como ao executar alguma atividade. 

Kishimoto (1993, p. 15) afirma que o jogo é um fenômeno cultural com múltiplas 

manifestações e significados que variam conforme a época, a cultura ou o contexto. 

O que caracteriza uma situação de jogo é a atividade da criança sua intenção em 

brincar, a presença de regras que lhe permitem identificar sua modalidade. De 

maneira geral, o jogo infantil compreende brincadeiras de faz-de-conta, jogos de 

construção, jogos de regras, dentre outros (OLIVEIRA, 2002).  

Compreende-se que o jogo age como estratégia didática, facilitando a 

aprendizagem quando as situações são projetadas e orientadas pelo adulto, visando 

ao aprender proporcionar à criança a construção de algum tipo de conhecimento. 
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3.2 A CONTRIBUIÇÃO DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NA APRENDIZAGEM DA 

CRIANÇA. 

           

Segundo Velasco (1996), é brincando que a criança consegue desenvolver 

vários aspectos de sua personalidade, paciência, concentração, criatividade etc. 

Assim, estimula o cérebro em impulsos conscientes e inconscientes, contribuindo para 

o raciocínio-lógico, elaborando seu reflexo para desenvolver tanto o social, quanto  

intelectual, o que fará parte de sua história. Segundo Velasco (1996, p. 78): 

[…] brincando a criança desenvolve suas capacidades físicas, verbais ou 
intelectuais. Quando a criança não brinca, ela deixa de estimular, e até 
mesmo de desenvolver as capacidades inatas podendo vir a ser um adulto 
inseguro, medroso e agressivo. Já quando brinca a vontade tem maiores 
possibilidades de se tornar um adulto equilibrado, consciente e afetuoso.  

A criança aprende brincando e se torna nítido a necessidade dos educadores 

em saber utilizar a metodologia mais funcional que é recorrer aos jogos e brincadeiras 

na sua prática instrutiva, como recurso no processo de ensino. Esses meios ajudam 

a ensinar os conteúdos de uma forma prazerosa, de modo que a criança aprenda 

como ela gosta, de uma forma simples e, portanto, eficaz. 

Para Piaget (1974), o jogo não é apenas uma forma de desabafar, ou de 

diversão que faz a criança gastar energia, mas é um instrumento que favorece o 

desenvolvimento intelectual. Nesse sentido, a criança se desenvolve de forma 

completa  nos aspectos  linguísticos, sociais, afetivos, cognitivos e morais. 

 Assim, consideramos que brincando a criança adquire conhecimento, 

conseguindo conviver em grupo, aprender regras, a dividir e a competir. Levando em 

conta isso, é dever da  escola utilizar materiais palpáveis para facilitar a aprendizagem 

e tornar as aulas mais agradáveis e significativas.  

Com base nos conceitos de Vygotsky (1991), a estrutura educativa do brincar 

deve ser vista como uma atividade ressignificante onde a criança passa a ter uma 

outra visão do que pensam e do que sentem, ou seja, faz parte e sentido na vida na  

da criança.  

A criança quando brinca relembra situações e fatos do seu dia a dia e consegue 

assimilá-los, elas experimentam experiências e começam a explorar o ambiente em 

que estão inseridas e passam a criar formas para representar através da sua 

imaginação. O brincar é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, 
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já que é uma atividade estruturada, que trabalha tanto o social como o cultural da 

criança, os quais estão fixados nos valores, costumes e regulamentos que espelham  

a forma de agir e de pensar do grupo envolvido.  

Para Lopes (2005, p. 35), “o jogo para a criança é o exercício e a preparação 

para a vida adulta”. De acordo com as ideias da autora, o jogo para criança é uma 

atividade excelente para desenvolver suas capacidades. Com isso, a autora destaca 

os benefícios para  ampliar as habilidades de cada um.  

Entendemos então,  que enquanto a criança brinca, ela vai encontrar e idealizar 

valores culturais, pois o brincar é uma atividade que passa de pai para filho. Assim 

sendo, nesse processo o jogo e a brincadeira contribuem para que a criança passe 

de uma uma etapa, onde deixa o nível que se encontra e esteja apta para dar o 

próximo passo para o nível superior do seu desenvolvimento, isso acontece de forma 

gradual e contínua. 

 

3.3 APLICAÇÕES DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

           Segundo Oliveira (2008), o local da Educação Infantil na escola não deve ser 

algo estagnado. É nesse espaço que a criança precisa encontrar liberdade de 

movimento, principalmente quando as brincadeiras exigem mais espaço e também 

para quando precisam ser mais tranquilas. Tudo isso, conta como parte de algo maior, 

que inegavelmente faz diferença no processo de desenvolvimento, isso favorece o 

conhecimento que as crianças adquirem e a relação entre si que estabelecem. 

Aplicar jogos e brincadeiras na educação infantil é uma ação que exige tempo, 

espaço, qualidade e sabedoria. Para que isso aconteça dentro da sala de aula, o 

professor precisa se atentar em conquistar os alunos primeiramente, pois quando o 

professor está conectado com a turma, o aprendizado acontece com mais facilidade. 

Nesse sentido:  

[...] a criação e recriação do conhecimento na escola não estão apenas em 
falar sobre coisas prazerosas, mas, principalmente, em falar prazerosamente 
sobre as coisas; ou seja, quando o educador exala gosto pelo que está 
ensinando, ele interessa nisso também o aluno. Não necessariamente o 
aluno vai apaixonar-se por aquilo, mas aprender o gosto é parte fundamental 
para passar a gostar (CORTELLLA, 1999). 

 

Essa prática educativa, de estabelecer afetividade com os alunos, contribui 

para um conhecimento fundamental. Pois, falar de forma prazerosa, deixa o aluno 
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com gosto de participar das aulas. Sendo assim, os jogos e brincadeiras servem para 

motivar e interessar o aluno para ele queira participar e aprender com as relações do 

cotidiano dentro da sala de aula, com colegas e principalmente, com o mediador do 

conhecimento, que é o professor. 

O contexto em que acontece a relação social influencia muito na aprendizagem 

da criança. E por isso, as atividades aplicadas precisam ser pensadas em vários níveis 

do conhecimento, fazendo um planejamento prévio de tudo que necessita para que 

os jogos e brincadeiras estejam alinhadas com a turma pretendida, pois entendesse 

que, “o planejamento é o momento de reflexão do professor, que, a partir das suas 

observações e registros, prevê ações, encaminhamentos e sequências de atividades, 

organiza o tempo e espaço [da criança na educação infantil]” (CORSINO, 2009, p. 

119). 

Compreendemos que toda atividade aplicada pode ser desenvolvida em 

diversas faixas etárias, mas pode sofrer interferência em seu procedimento de 

aplicação na metodologia de organização, e no ministrar de suas estratégias, de 

acordo com as necessidades específicas (SANTOS, 1997, p. 7).  

Para Piaget (1973), o processo de desenvolvimento psicológico ser do humano 

começa assim que se  nasce e se prolonga por toda a fase adulta. O período sensório 

motor, que se inicia de 0 a 2 anos de idade, é quando a criança começa a expressar 

seu próprio mundo através de uma linguagem própria. É nessa fase que a criança 

começa a reconhecer seu próprio corpo e tem geralmente, a tendência de imitar o que 

está a sua volta. Levantando os braços, pernas, balançando a cabeça, tudo para ter 

uma melhor comunicação com o meio social que está ao seu redor. 

O período pré-operatório segundo Piaget (1973) é dos 2 aos 7 anos de idade, 

onde é marcado pelo desenvolvimento da fase oral, percebendo o mundo através de 

suas experiências individuais, através da inteligência adquirida na fase anterior e que 

agora são colocadas em práticas. Diante disso, a criança começa a ter sua imaginação 

como maior aliada nesse período, onde objetos podem ser transformados em outros 

para a utilização em brincadeiras de faz-de-conta, que contêm, geralmente, todo um 

mundo criado pela criança. 

Para Piaget (1973), o período determinado de operacional concreto ocorre de 

8 a 12 anos de idade, em que a criança começa a desenvolver a sua própria 

capacidade cognitiva a resolver as situações ou problemas existentes através da 

lógica e a adquirir sua própria linguagem. É nessa fase, que a criança passa a 
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perceber que um objeto pode ser utilizado de diferentes formas, e não apenas em 

uma posição e para uma utilidade.  

E por fim, o último período citado por Piaget (1973), que é o operacional formal, 

onde durante essa fase que a capacidade da criança de refletir e absorver já estão 

completamente desenvolvidas. Nesse momento, suas opiniões e  concepções sobre 

determinados temas começam a se formar, e durante esse período já está claro para 

o adolescente o que é pensamento, imaginação e realidade. 

Diante disso, os jogos e brincadeiras precisam ser pensados de acordo com a 

faixa etária da criança, pois em cada fase a criança consegue alcançar um nível de 

desenvolvimento intelectual e cognitivo, mas é preciso observar o desenvolvimento, 

pois nem todas seguem o mesmo ritmo. A medida que a criança vai se desenvolvendo, 

as brincadeiras precisam ser adaptadas para a sua idade, sendo assim, o educando 

vai alcançando maior êxito na sua aprendizagem nos âmbitos sociais e culturais. 

De acordo com Santos (1997, p. 39), por meio da brincadeira, a criança aprende 

a reconhecer a si própria, o ambiente no qual ela vive e a relação que exerce através 

do jogo. A criança aprende sobre regras, conviver em grupo e a utilizar objetos que 

estão ao seu redor. 

Os jogos e brincadeiras são identificadas pela sua importância na infância e 

serve para aplicar na aprendizagem da educação infantil. Com eles as crianças 

demostram características de sua personalidade, suas intenções e isso pode 

contribuir muito para o seu ensino. É através das brincadeiras que as crianças 

conseguem desenvolver relações sociais. 

Para Velasco (1996), dentro das diretrizes exigidas pelo Ministério da 

Educação, as instituições precisam oferecer para a criança uma proposta pedagógica 

lúdica onde dentro dos jogos e brincadeiras não servirão apenas como diversão, mas 

sim, como um processo de aquisição do conhecimento para que seja mais alegre e 

divertido. Consequentemente, proporcionando que a criança sinta satisfação em ir à 

escola e em estudar.  

4 O TRABALHO PEDAGÓGICO NA APRENDIZAGEM LÚDICA COM OS JOGOS E 

BRINCADEIRAS 

 

Conforme podemos perceber, a escola da Educação Básica precisa valorizar a 

ludicidade, porém a escola se tornou um lugar para tão somente adquirir os 

conhecimentos científicos e o cuidar enquanto os pais trabalham, o que nos leva a ter 
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uma percepção sobre “o papel do professor na Educação Infantil, pois é nessa etapa 

que a ludicidade tem um papel tão importante” (SANTOS, 2015, p. 17).  

Por essa razão, é necessário questionar se o professor realmente conhece a 

relação da criança com o jogo e a brincadeira, pois quando se torna consciente deste 

ato, pode-se proporcionar uma prática com grandes ensinamentos, trazendo não só a 

aprendizagem, mas também a busca pelo prazer.  

 

4.1 O PAPEL DO PROFESSOR FRENTE À LUDICIDADE 

 

Neste caminho, é necessário pensar a educação em que se quer oferecer, pois 

o cuidado, a atenção e o carinho reflete na construção da criança, tornando-se estes 

“necessários para seu desenvolvimento/crescimento cognitivo, físico, emocional, 

afetivo e psicológico” (SANTOS, 2015, p. 17). Entretanto, o trabalho pedagógico deve 

ser aliado com a teoria e a prática, onde a formação do pedagogo, com um elevado 

índice de qualidade, ajuda na preparação de um planejamento com práticas 

consistentes em relação ao lúdico.  

Quando o professor está capacitado para ensinar, realiza conteúdos aliados à 

realidade da criança, onde é na educação infantil que o lúdico faz todo o sentido. É 

por meio da escola que podemos constituir diferentes situações e sujeitos, que de 

acordo com Catonhoto, Rossetti, Missawa (2019, p. 42): 

 
... a criança aprende consigo, com os objetos e com as pessoas, enquanto 
brinca, pois esses aspectos se organizam de diversas maneiras, cunham 
conflitos e projeções, concebem conversações, exercitam argumentações, 
resolvem ou permitem o enfrentamento de problemas, fundamentais ao 
desenvolvimento infantil. 

 

Por isso, pensar na prática pedagógica é tão importante para o 

desenvolvimento infantil, pois é quando as crianças adquirem conhecimentos 

fundamentais que levarão para a vida toda. Quando o professor reconhece o que é 

criança e o que é brincar, constitui uma grande ação de progresso e evolução 

significativa para todos. Santos (2015, p. 27) expõe que:  

 
Sabendo que os jogos e brinquedos são objetos lúdicos com potencial de 
desenvolvimento e a Educação Infantil é o local onde ocorrem esses 
processos, o professor se torna peça principal nesse contexto, pois ele 
selecionará os objetos lúdicos, planejará as atividades e as avaliará.   

 

Nesse sentido, o professor como construtor e mediador do conhecimento tem 
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o papel de desempenhar atividades lúdicas, cuidando para que as possibilidades de 

desenvolvimento sejam das próprias crianças, tornando-as protagonistas de suas 

ações, onde Macedo, Petty e Passos (2005, p. 9) reflete que é necessário:  

 
(...) cuidar da dimensão lúdica das tarefas escolares e possibilitar que as 
crianças pudessem ser protagonistas, isto é, responsáveis por suas ações, 
nos limites de suas possibilidades de desenvolvimento e dos recursos 
mobilizados pelos processos de aprendizagem. 

 

O professor pedagogo ao propor utilizar a ludicidade como um recurso de 

ensino/aprendizagem na sala de aula, deve reconhecer qua a ludicidade não é uma 

ação pronta e acabada, apenas retirada de um livro, mas:  

 
A ludicidade na educação requer uma atitude pedagógica por parte do 
professor, o que gera a necessidade do envolvimento com a literatura da 
área, da definição de objetivos, organização de espaços, da seleção e da 
escolha de brinquedos adequados e o olhar constante nos interesses e das 
necessidades dos educandos (RAU, 2013, p. 30). 

 

O pedagogo tem uma função educativa, por isso é preciso que tenha uma 

precisão conceitual bem planejada e elaborada. Para isso, educar é muito mais do 

que somente transmitir conhecimentos formais e científicos, mas sobretudo, a 

transmissão de cultura com o objetivo de oportunizar para a criança todos os recursos, 

para que ela se encontre no meio em que vive, dando um sentido de pertencimento 

ao grupo de origem. Entendemos então que: 

 
As relações sociais constituem-se em conteúdo, fundamentalmemte, quando 
a criança, ao brincar, reedita papéis que caracterizam o elo destas  relações. 
Ao assumir um determinado papel, o de vendedor, por exemplo, a criança 
caracteriza sua ação não só pela incorporação de determinadas "condutas" 
próprias de tal personagem - expor a mercadoria, vender, dar o troco - mas 
também e, principalmente, ao estabelecer com as demais crianças e adultos 
envolvidos, a mesma relação que caracteriza o encontro do comprador com 
o vendedor na sociedade do capital, [...] (ROS, 1994, p. 142). 

 

Essa relação social em que a criança precisa adquirir na escola, pode ser 

cativada através dos jogos e brincadeiras, o que contribui para o desenvolvimento 

infantil. Ao brincar, a criança assume papéis variados que ela observa no seu 

cotidiano, sendo assim, é um resultado do produto da atividade humana e podemos 

percebe-lá principalmente nas brincadeiras de faz-de-conta. Assim, de acordo com 

Ros (1994, p. 151): 

 
[...] as brincadeiras infantis na direção de que a realidade interna, do 
imaginário, do faz de conta é uma expressão da realidade externa. Estas 
"realidades" são tomadas como algo inseparável, sendo a primeira uma 
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manifestação individual da segunda, ou seja, das relações sociais. Rompeu-
se, assim, com aquelas concepções onde o brincar é caracterizado pelos 
aspectos inconscientes, que aparecem sob forma de fantasias. Ou ainda do 
brincar como momento em que as crianças "verbalizam" seus desejos 
reprimidos, mitigam ansiedades, resolvem conflitos de um mundo interno e 
particular - o intrapsíquico. 

 

As realidades citadas por Ros (1994) rompem com a idealização de que brincar 

é de forma insconsciente, e assim Gisele França diz que é preciso então de "uma 

atividade infantil na qual as crianças, sozinhas ou em grupo, procuram compreender 

o mundo e as ações humanas nas quais se inserem cotidianamente" (1990, p. 46). 

Essa questão de relações sociais são construídas de acordo com as mediações 

realizadas pelo professor onde haverá uma observação do desenvolvimento de cada 

criança, a partir dos estímulos aplicados, podendo ser individual ou em grupo. 

Por isso, cabe ao professor compreender que educar é formar cidadãos para 

que o processo histórico ensinado seja uma troca de saberes, pois temos 

conhecimentos específicos que influenciam o meio social. O professor precisa adotar 

medidas em que os jogos e brincadeiras sejam oferecidos para as crianças de maneira 

que “[...] reconheçam e valorizem os aspectos culturais da própria região, explorando 

suas origens, seus materiais, sua estética e sua história” (RAU, 2013, p. 36). Isso, 

garantindo que o meio em que a criança vive seja espelhado na escola, em formas de 

jogos e brincadeiras lúdicas.  

 

4.2 INTERVENÇÃO DO PROFESSOR NOS JOGOS E BRINCADEIRAS COM A 

CRIANÇA. 

 

Compreendemos que o professor da educação infantil tem o papel fundamental 

de ajudar no desenvolvimento, assegurando que as relações culturais e sociais 

estejam presentes na metodologia aplicada durante os jogos e brincadeiras, pois ao 

brincar, a criança representa a sociedade em que está inserida para “compreender o 

significado real daquilo que se nos apresenta” (ROS, 1994, p. 151).  

Contudo, a intervenção do professor está em se relacionar com a criança, para 

que seja feito um aprimoramento do aluno como um ser crítico e reflexivo, dentro do 

âmbito ético, mas também, precisa ser constituído e reconhecido como uma fase em 

que necessita dos estímulos aplicados por um adulto, oferecendo uma base de 

respeito pelo brincar da criança. 

Para que isso seja feito e relacionado com a realidade vivenciada da criança, 
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não podemos fugir do sentido de educar, onde o ser humano necessita se ver nessa 

sociedade cotidiana, se tornando um cidadão que reflete e compreende os aspectos 

envolvidos no mundo atual. Com isso, de acordo com Rau (2013, p. 31): “Ensinar por 

meio da ludicidade é considerar que a brincadeira faz parte da vida do ser humano e 

que, por isso, traz referenciais da própria vida do sujeito”. 

Apesar disso, podemos citar que algumas educadoras tem dificuldades quando 

aplicam a ludicidade na sala de aula, o que acaba desmotivando ou perdendo o gosto 

pelo brincar. Uma das dificuldade é em estabelecer relações entre a teoria e a prática, 

“apresentando práticas que nem sempre vão ao encontro das necessidades de 

aprendizagem da criança” (MASULLO, COELHO, 2015, p. 74).    

Nesse sentido, a ludicidade se torna um elemento que não é visto e nem 

reconhecido por muitos professores onde não sabem como aplicar na sala de aula, e 

principalmente, como desenvolvê-las. A partir deste momento, a prática constitui 

caminhos que são adotados durante o cotidiano, pois quando entram em contato com 

a experiência real da sala de aula, adquirem insegurança ao aplicar, possuindo “uma 

visão isolada do que é ludicidade” (ALVES; FEITOSA; SOARES, 2013, p. 1). 

Para tanto, utilizar a ludicidade nos jogos e brincadeiras é de suma importância, 

pois a intervenção do professor está em buscá-las como um instrumento de 

apredizagem na educação infantil, em que: 

 
Dessa forma, não cabe a utilização de jogos e brincadeiras apenas para 
preenchimento de tempo livre. Ao contrário, o educador deve estar consciente 
da finalidade que a atividade lúdica irá fomentar na aprendizagem do aluno. 
Tais atividades, utilizadas nas práticas docentes como apoio pedagógico e 
como complemento de atividades do currículo escolar, permite a troca de 
opiniões e conhecimento que favorecem e facilitam o aprendizado das 
disciplinas (ALVES; FEITOSA; SOARES, 2013, p. 1). 

 

Quando fomentamos a aprendizagem do aluno com a atividade lúdica, 

reunimos um composto de conhecimento que facilitará e favorecerá o contexto prático 

do desenvolvimento. Se tornar consciente é saber que, em meio a tantos problemas, 

temos uma saída para finalizar o currículo escolar, permitindo que os alunos 

conheçam e troquem saberes para o seu próprio aprendizado.  

Depois que isso é resolvido, outro obstáculo que pode aparecer é a falta de 

recursos, mas para que isso não seja um empecilho para que os jogos e brincadeiras 

aconteça: 

 
O professor deve usar sua criatividade para trabalhar com as crianças e não 
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se utilizar da falta de material para não realizar um bom trabalho. Esses são 
exemplos de que falta de recursos não é dificuldade para um profissional 
disposto a trabalhar e comprometido com o que faz (SOUZA, 2011, p. 9). 

 

O professor que se compromete em aplicar os jogos e brincadeiras em sua 

metodologia é capaz de vencer muitas adversidades, pois está preparado para 

constituir criatividade no meio escolar.  

Em relação à classificação dos jogos e brincadeiras, os professores devem 

estar atentos para que atendam às necessidades dos alunos e quando isso não 

acontece, o ambiente se torna desorganizado e sem interações, podendo até refletir 

em conflitos internos na sala de aula. Para que o planejamento tenha êxito, é preciso 

se atentar ao processo do jogar, onde Rau (2013, p. 34) nos traz alguns ensinamentos, 

como:  

Quando você entra na ação do jogo, elabora metas (seus objetivos), prepara 
estratégias (sua ação cognitiva e motora no jogo), escolhe caminhos (elabora 
hipóteses), brinca de “faz de conta” (vivencia papéis), raciocina e enfrenta 
desafios (alegria, ansiedade), organiza o pensamento (supera os problemas, 
percebe erros e acertos) e sintetiza (compreende resultados, vencendo ou 
perdendo). 

 

Assim, estar ciente que as atividades lúdicas devem ser pensadas de acordo 

com as especificidades da turma, impedem que tenham conflitos cognitivos e 

emocionais, tornando a criança capaz de entrar na ação dos jogos, elaborando, 

sintetizando, organizando e escolhendo caminhos que condizem com as atitudes e 

realizações pertinentes ao desenvolvimento cognitivo e emocional.  

Na graduação de pedagogia vemos muito falar sobre a formação integral da 

criança, pensando sempre nas atividades significativas e atendendo às necessidades 

dos alunos. O que faz necessário articular essa teoria com a realidade do educando, 

fazendo com que a construção de conhecimento seja um processo valorizado com a 

utilização do lúdico como recurso pedagógico, baseado em um caminho que formam 

crianças.  

Contudo, as atividades lúdicas ajudam na afetividade, no físico e no social, 

construindo para que seja uma contribuição significativa e humanizada. Nessa 

perspectiva, para Kishimoto (1999, p. 36): 

 
Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com 
vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa. 
Desde que mantidas as condições para a expressão do jogo, ou seja, a ação 
intencional da criança para brincar, o educador está potencializando as 
situações de aprendizagem. Utilizar o jogo na educação infantil significa 
transportar para o campo do ensino-aprendizagem condições para maximizar 
a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do 
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prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora.  

 

Essa construção do conhecimento citada por Kishimoto (1999), nos faz pensar 

que ao utilizar o jogo na educação infantil, é possível que a criança desenvolva 

capacidades e habilidades, garantindo que o prazer esteja inserido nessa construção 

do aluno e assim, somos capazes de aplicar o lúdico com as suas propriedades. 

Educar é isso, é estimular a aprendizagem com situações lúdicas, para dar condições 

de potencializar a aprendizagem. 

Dentro desse contexto, o professor é fundamental para o desenvolvimento 

infantil, exercendo um papel de mediador da aprendizagem, ajudando as crianças a 

construírem seu próprio conhecimento. Apesar disso, quando utilizamos jogos e 

brincadeiras nas metodologias aplicadas, possibilitamos que as crianças 

aprendendam e se divirtam ao mesmo tempo, caracterizando assim, jogos e 

brincadeiras como um instrumento que é capaz de estimular a aprendizagem na 

educação infantil. 

 

4.3 JOGOS E BRINCADEIRAS PARA DESENVOLVER A APRENDIZAGEM DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

Como apresentamos em todo o nosso trabalho, os jogos e brincadeiras são 

importantes para o desenvolvimento infantil, apresentando contextos, históricos e 

definições que delinearam para a construção do conhecimento pedagógico quanto à 

ludicidade. Falamos sobre o papel do pedagogo em relação à educação infantil, de 

forma que ocorra significativamente, atribuindo conceitos importantes para utilização 

dos jogos e brincadeiras no cotidiano escolar. 

Através dessas contribuições, pensamos então em como aplicar todo o nosso 

aprendizado através de jogos e brincadeiras lúdicas, descrevendo de formas simples, 

algumas sugestões para serem feitas na sala de aula. Para isso, nos atentamos em 

apresentar jogos e brincadeiras para desenvolver a aprendizagem de matemática 

para a Educação Infantil.  

 

4.3.1 Jogo da Memória 

 

Dentro da sala de aula precisamos ter criatividade e para isso, o “Jogo da 
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memória” pode ser desenvolvido de diversas formas, principalmente para desenvolver 

os conhecimentos matemáticos. O jogo consiste em entregar para as crianças as 

peças, embaralhá-las e virá-las ao contrário para elas não verem onde está o par de 

cada uma das peças. E assim, cada criança joga uma vez, com uma tentativa. Ganha 

quem fizer mais pares e o jogo só termina quando todos os pares forem encontrados. 

Exemplo: São distribuidas seis pares, contendo os números de 1 ao 6, são escolhidas 

duas cartas, caso as cartas sejam iguais elas são removidas do jogo, caso contrário 

elas voltam a ficar com os números virados para baixo e o próximo tenta encontrar um 

par. Esse jogo pode ser utilizado a partir dos 3 anos de idade. 

 

4.3.2 Boliche 

 

O boliche é um ótimo jogo para aprender números ou cores. E para a educação 

infantil pode ser utilizada de diversas maneiras. O jogo consiste em jogar a bolinha 

para ver quantas garrafas consegue derrubar e quando cair, contar os números. O 

professor divide a turma em dois grupos, depois arruma as garrafas em uma distância 

de 2 metros em forma de um triângulo. O primeiro jogador de cada equipe tenta acertar 

com a bolinha em uma das garrafas, se cair o número 1 e o número 3, as crianças 

terão que somar a quantidade e anotar a sua pontuação que é 4. E assim vai, até 

todas as crianças brincarem. Ganha quem tiver mais pontos. Pode ser utilizado a partir 

dos 2 anos de idade.  

 

 

 

4.3.3 Quebra-cabeça 

 

O quebra-cabeça é um jogo bem lúdico onde a criança desenvolverá o 

raciocínio lógico e o espaço. Para jogar as crianças deverão montar as peças, 

combinando uma a uma, para formar uma imagem ou um desenho. Outra forma é 

utilizar o quebra-cabeça numérico, para ajudar na noção numérica. Pode ser utilizada 

a partir dos 3 ou 4 anos de idade.  

Conforme a imagem a seguir [FIGURA 1], a professora irá cortar com uma 

tesoura para que elas fiquem separadas, depois as crianças deverão montar conforme 

a ordem numérica, para que se forme novamente o desenho. 
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Figura 1: QUEBRA-CABEÇA NUMÉRICO. 

 

Fonte: BLOG EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO (2019).  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conhecer  e aprender sobre  a importância da ludicidade  nos permite concluir 

que jogos e brincadeiras proporcionam uma melhor experiência para o 

desenvolvimento infantil. Dessa forma, este artigo mostrou a importância do lúdico e 

sua relevância na história, bem como as brincadeiras e os jogos são essenciais no 

desenvolvimento e aprendizado das crianças, pois dessa maneira aprendem de forma 

prazerosa e satisfatória.  

Constatamos que ensinar de forma lúdica auxilia no processo de conhecimento 

do educando, permitindo ter uma visão mais abrangente de mundo, para que sua 

capacidade criadora seja trabalhada através da ludicidade se tornando uma 

aprendizagem eficaz. Diante disso, é importante destacar que o brincar é  um direito 

da criança e deve ser utilizado como instrumento pedagógico, tal como, também é um 

direito da criança de ter uma educação com qualidade por isso, é preciso lembrar que 

as instituições devem fornecer espaços adequados para as atividades lúdicas, o que 

possibilita uma melhor interação e um aprendizado de qualidade. 

Por meio dos jogos e brincadeiras, a aprendizagem infantil se torna mais 

significativa, o que contribui para o desenvolvimento de suas habilidades de forma 

ampla. Durante as atividades práticas como a brincadeira, é importante também que 

o professor/mediador reconheça as etapas do desenvolvimento para aplicar 
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atividades adequadas para a faixa etária da criança.  

Essa perspectiva é essencial, pois o profissional da educação necessita 

reconhecer que a brincadeira e o jogo não é apenas uma diversão, mas sim, um 

momento de promover a reflexão, o  desenvolvimento sensorial e corporal do aluno. 

A imaginação, a criatividade e a afetividade são desenvolvidas de uma maneira que a 

criança se sinta motivada a aprender e queira participar das atividades propostas em 

sala de aula. 

Para se adquirir o aprendizado contextualizado com a ludicidade, o trabalho 

pedagógico precisa buscar caminhos em que a teoria e a prática estejam de comum 

acordo com a realidade da criança. Para isso, o papel de pedagogo consiste em 

planejar práticas consistentes em relação ao lúdico, agindo com ações que podem 

tornar os alunos protagonistas de sua própria aprendizagem.  

As propostas realizadas no espaço escolar, segundo Rau (2013, p. 30)  “requer 

uma atitude pedagógica por parte do professor”, por isso, em um contexto histórico e 

social, o professor é fundamental  para atribuir valores em relação ao produto da 

atividade humana, onde percebemos que os jogos e brincadeiras estão intimamente 

relacionadas a essa questão, pois desde os primórdios o brincar era visto como  

necessidade vital para a sobrevivênvia. 

Portanto, percebemos a importância da ludicidade no planejamento 

pedagógico,  proporcionando conquistar um espaço em que jogos e brincadeiras se 

façam presentes no cotidiano escolar, como um instrumento pedagógico para o 

ensino. Na qual, a contribuição das atividades lúdicas para a aprendizagem seja em 

a criança aprender de maneira agradável e significativa.  
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