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A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NO PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

RESUMO: O presente artigo foi realizado com o objetivo de analisar a importância da ludicidade 
na educação infantil, observando sua relação com o desenvolvimento infantil e as oportunidades 
que o mesmo possibilita à construção do conhecimento. Utilizou-se como método de coleta de 
dados a pesquisa bibliográfica e a promoção de debates e entrevistas abertas ao corpo docente 
que atua na educação infantil da Escola Municipal Adélia Barros Colaço localizada no município 
de Beberibe-CE. Tendo em vista as informações coletadas, é de muita relevância que na 
educação infantil a criança tenha a oportunidade de brincar, porque o brincar assume um papel 
importante na construção do conhecimento e no desenvolvimento infantil, levando a criança a 
explorar o mundo à sua volta, descobrir e compreender a si mesma e seus sentimentos. O brincar 
em situações educacionais, proporciona não só um meio real de aprendizagem como permite 
também um ambiente prazeroso, agradável, acolhedor onde as crianças aprendem ao mesmo 
tempo em que se divertem, alcançando uma aprendizagem mais significativa. 

 
PALAVRAS CHAVES: Ludicidade. Educação Infantil. Brincar. 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A educação infantil é uma etapa muito relevante para o ser humano em 

seu processo formativo, pois nessa etapa há o desenvolvimento de algumas 

características que irão perdurar por toda a vida de um indivíduo, é incontestável 

que é nos primeiros anos de vida que acontece uma série de descobertas muito 

importantes para a formação do indivíduo.  

Na educação infantil a criança precisa e necessita brincar, uma vez que o 

mesmo assume um papel importante na construção do conhecimento e no 

desenvolvimento infantil, levando a criança a explorar o mundo à sua volta, 

descobrir e compreender a si mesma e seus sentimentos. 

O lúdico no âmbito educacional é essencial, levando a criança a uma 

realidade de aprendizagem singular, não se restringindo apenas à educação 

infantil que é onde a criança forma sua base escolar, pois instiga a inteligência, 

permite que o educando imagine e aprenda a criar através das vivências e do 

concreto, mas também nos demais níveis de escolarização, sendo indispensável 

na formação escolar. 

Os profissionais que atuam na educação, especificamente na educação 

infantil, precisam ter um olhar mais voltado para a ludicidade como algo 

indispensável de suas metodologias, não como algo supérfluo ou alternativo, 

mas como uma maneira eficiente de alcançar resultados satisfatórios que 

afetarão diretamente de maneira positiva para a formação da criança.  

Fazendo uso dos registros teóricos de alguns autores, pretende-se 

mostrar que não há como dissociar criança e a ludicidade, inclusive no ambiente 

escolar e que o mesmo deve ser tido como uma ferramenta de muita eficácia na 

aquisição da aprendizagem. 

 

2. A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO 

 

Há bastante dificuldade em caracterizar o lúdico. Talvez isso aconteça 

pelo fato de que não exista um lúdico apenas, mas diversas facetas desse lúdico. 

O termo lúdico abrange atividade de jogo, as brincadeiras infantis, algo que seja 



 
 

divertido e proporcione prazer. Toda atividade lúdica seja ela jogo ou brincadeira, 

deverá ter caráter livre, onde essa liberdade seja exercida com autonomia e 

responsabilidade, envolvendo o jogador na trama do jogo e o brincante no 

contexto da brincadeira. 

As atividades lúdicas proporcionam progresso e ampliam uma amostra da 

realidade no contexto das brincadeiras, estimulando a criatividade por meio de 

exploração que ajudam as crianças a melhor se expressar, analisar e modificar 

as situações que lhe são apresentadas. Quando bem apresentada e conduzida 

de forma adequada a ludicidade contribui de forma mais eficaz na melhoria do 

ensino, e também na qualidade do desenvolvimento crítico na fase da educação 

infantil, que melhora sua inclusão no meio social em que vive. 

Quando falamos do lúdico, apresentam-se três características que, 

quando presentes em uma situação, caracterizamos como lúdica. O prazer, a 

gratuidade e a liberdade. Portanto, entendemos que as atividades devem ter o 

caráter lúdico, os objetivos construídos no decorrer da atividade, sem impor a 

ela. 

A Ludicidade tem sido destacada por vários teóricos como relevante para 

o desenvolvimento. Na transição para o período pré-escolar, a brincadeira 

constitui a atividade principal, propiciando mudanças importantes no 

desenvolvimento psíquico e preparando o caminho da transição para um nível 

mais elevado de desenvolvimento. A ludicidade na educação infantil o incita a 

compreendermos a magnitude do mundo infantil. 

É de suma importância para o ser humano o lúdico, independentemente 

da idade na qual ele se relaciona, pois não se trata apenas de entretenimento, 

mas também como forma de ampliar o acesso à aprendizagem e crescimento 

social e cultural, influenciando diretamente sobre sua capacidade mental e 

intelectual que facilita a vida em sociedade através da boa comunicação, 

melhorando deste modo à aquisição de conhecimentos. 

 

3. O LÚDICO NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

 



 
 

O ser humano vive em constante aprendizado, em suas diversas fases da 

vida através do relacionamento em diferentes níveis no meio em que vive. Para 

torna-se um ser criativo, participativo e crítico, que contribua de forma relevante 

para a sociedade o ser humano precisa estar bem alicerçado em uma boa 

educação.  

A educação se dá através da interação e troca de conhecimentos, esta 

não permanece inerte; é na verdade uma gama de ações entre os indivíduos que 

cooperam, participam e compartilham do mesmo saber.  

Atualmente, muito tem se destacado a eficácia da ludicidade na 

aprendizagem e formação cidadã, contribuindo diretamente para uma boa 

educação. Não é algo novo para a educação, a utilização do lúdico no processo 

de ensino aprendizagem, pois há algum tempo que já se usa dessa tese de 

tornar através de jogos e brincadeiras direcionadas no espaço escolar o estudo 

mais prazeroso e agradável, que não torne para o educando algo chato, sem 

sentido, forçado e repetitivo. 

Avaliando o brincar no contexto educacional e sua importância para a 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças atualmente é contemplando no 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, a importância do brincar 

na pré-escola, pois afirma: 

 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o 
desenvolvimento da identidade da autonomia. O fato de a 
criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de 
gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na 
brincadeira faz com que ele desenvolva sua imaginação. Nas 
brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas 
capacidades importantes tais como a atenção, a imitação, a 
memória, a imaginação. Amadurecem também algumas 
capacidades de socialização, por meio de interação e da 
utilização e experimentação de regras e papeis sociais (RCNEI, 
1998, p.22). 

 

Através dos jogos e brincadeiras a criança pode satisfazer em partes, 

seus anseios, desejos próprios, necessidades, por meio de sua proximidade com 

o real, o concreto. Jean Piaget (2005, p.25) “retrata que os jogos não são apenas 



 
 

uma forma de entretenimento para gastar a energia das crianças, mas meios 

que enriquecem o desenvolvimento intelectual”.  

O lúdico tem conquistado um grande espaço no meio educacional, através 

da brincadeira, do jogo e do brinquedo que já é parte do mundo infantil. Fazer 

uso dessas ferramentas só viabiliza de maneira eficiente a construção do 

conhecimento, isso ocorre devido o envolvimento intenso das crianças nas 

atividades, proporcionando diversas situações de aprendizagem, que envolve o 

corpo e a mente, como a motivação, concentração, interesse, estimulação e 

criatividade. 

O brincar oferece situações em que as habilidades podem ser praticadas, 

tanto as físicas quanto as mentais, além de permitir explorar os próprios 

potenciais e limitações. Pelo o que se percebe o brincar não pode ser 

considerado uma atividade secundária na modalidade da educação infantil. O 

brincar deve ser tão valorizado para as crianças quanto a ter a necessidades 

básicas atendidas, pois é de muita importância para a saúde mental do ser 

humano, é o que a faz a criança atuante e lhe possibilita ter boas relações com 

o mundo a sua volta, Holtz afirma (1998, p.12): 

 

A aprendizagem para as crianças pequenas é inevitável, pois o 
brincar deve ser valorizado por aqueles envolvidos na educação 
e na criação das crianças pequenas, fazendo a escolha dos 
materiais lúdicos que são reservados no brincar, cujo objetivo 
deve ter seu efeito sobre o desenvolvimento da criança. Porque 
muitas crianças chegam à escola maternal incapazes de 
envolver-se no brincar, em virtude de uma educação passiva que 
via o brincar como uma atividade barulhenta, desorganizada e 
desnecessária. (Holtz, 1998, p.12) 

 

É através do brinquedo que a criança se sente à vontade para expressar 

seus sentimentos, porque está na sua essência o ato de brincar. Segundo 

Brougère (2004, p.64): “Com o brinquedo a criança constrói suas relações com 

o objetivo, relações de posse, de utilização de abandono, de perda, de 

desestruturação, que constituem, na mesma proporção”.  

É por meio do brinquedo que a criança tem a possibilidade de promover 

uma aprendizagem prazerosa, com a intenção de experimentar, criar, trabalhar 

em grupo e cumprir as regras. É muito importante aprender com alegria, com 



 
 

vontade. Como comenta Sneyders (1996, p.36) que “Educar é ir em direção à 

alegria”.  

O brincar é parte essencial do processo de desenvolvimento infantil, 

cognitivo e afetivo-emocional, não devendo ser visto como uma atividade 

complementar, supérflua ou até mesmo dispensável. A ludicidade permite que a 

criança possa ampliar sua capacidade cognitiva com agilidade e simplicidade. 

Maluf (2003, p. 21) destaca: “Toda criança que brinca tem uma infância feliz, 

além de tornar-se um adulto muito mais equilibrado física e emocionalmente, 

conseguirá superar com mais facilidade os problemas que possam surgir no seu 

dia a dia”. Quando criança que é impedida de participar de jogos e brincadeiras 

poderá ficar com grandes sequelas por não usufruir desse período que é de 

grande relevância para sua formação cidadã. 

A ludicidade se mostra como um método de muita relevância para a 

criança de desenvolver e alcançar de forma efetiva a aprendizagem, pois através 

de experiências com o meio social a criança tende a se desenvolver de maneira 

mais significativa, dessa forma, é com o brincar que ela introduz de modo 

semelhante, as experiências da vida adulta que os deixará apta a solucionar 

muitos conflitos futuros, podemos considerar o mesmo sendo a apropriação ativa 

da realidade por meio de representação. 

Relata Santos (1997, p. 31) que a “Brincadeira é a forma mais perfeita 

para perceber a criança e estimular o que ela precisa aprender e se 

desenvolver.” No ambiente escolar, através das atividades lúdicas é possível 

alcançar um equilíbrio entre a aquisição da aprendizagem e o realizar 

pedagógico, por meio de práticas mais aprazíveis e favoráveis ao universo da 

criança, estimulando seu desenvolvimento. 

São muitas as dificuldades encontradas pelos professores para 

implantação e adequação do lúdico nas pré-escolas e creches, devido ao desafio 

de educar numa conjuntura de incessantes mudanças. 

Para Machado e Nunes (2011, p.35): 

 

Sala de aula é um lugar do brincar, caso o professor consiga 
conciliar os objetivos pedagógicos com os desejos do aluno. 
Para isso, é necessário encontrar equilíbrio sempre móvel e 
constante entre o cumprimento de suas funções pedagógicas e 



 
 

contribuir para o desenvolvimento da subjetividade e para a 
construção do ser humano autônomo e criativo. (Machado e 
Nunes, 2011, p.35). 

 

O professor ao mediar o processo de aprendizagem, deve incluir em seus 

métodos de ensino, o lúdico para que os discentes possam vivenciar situações 

reais, para que participem ativamente e tenham autonomia na tomada de 

decisões. Sempre tendo consciência que deve haver um equilíbrio que não pode 

ser só o lúdico e nem só o tradicionalismo, mas sim um conjunto dos dois para 

que os objetivos sejam alcançados. De acordo com Fantin (2000) é através do 

brincar que a criança interage com o mundo a sua volta. 

Brincando (e não só) a criança se relaciona, experimenta, 
investiga e amplia seus conhecimentos sobre si mesmos e sobre 
o mundo que está ao seu redor. Através da brincadeira podemos 
saber como as crianças vêem o mundo e como gostariam que 
fosse expressando a forma como pensam, organizam e 
entendem esse mundo. Isso acontece porque, quando brinca, a 
criança cria uma situação imaginaria que surge a partir do 
conhecimento que possui do mundo em que os adultos agem e 
no qual precisa aprender a viver. (Fantin, 2000, p. 53). 

 

Assim, o lúdico no processo de ensino aprendizagem, influência positiva 

e diretamente no desenvolvimento da criança por completo. Não há como se 

pensar uma educação eficaz sem considerar a ludicidade em todas suas formas 

como parte essencial ao processo educativo e implementa-lo nas práticas 

pedagógicas. 

A expansão da ludicidade na Educação infantil se tornou algo 

imprescindível, diante de tanta expressividade na construção e formação do 

indivíduo para uma sociedade transformadora. 

Tanto os professores como as famílias precisam se conscientizar de que 

os jogos e brincadeiras trazem muitas vantagens para a criança, e que ela cresce 

intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente e até fisicamente ao 

mesmo tempo em que está aprendendo. 

 

 

 



 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na construção e desenvolvimento deste trabalho foi possível observar a 

importância das atividades lúdicas na educação infantil, tendo sido possível 

desvendar que a ludicidade é de extrema relevância para o desenvolvimento 

integral da criança, pois para ela brincar é viver. É relevante mencionar o brincar 

nesse espaço educativo precisando estar num constante quadro de inquietação 

e reflexões dos educadores que o compõe.  

O estudo permitiu uma reflexão da significância da ludicidade para a 

formação integral do indivíduo, considerando que é necessário compreender e 

buscar atender as necessidades da criança na educação infantil através do 

lúdico e sua aplicabilidade no ambiente escolar. 

Os jogos e brincadeiras viabilizam a criança usufruir de uma vida 

saudável, intelectualmente, emocionalmente e fisicamente, é uma estratégia 

insubstituível no mundo infantil que expande o conhecimento, e estimula a 

criatividade. O educar acompanhado do brincar se torna um facilitador para a 

aprendizagem. 

As instituições educacionais que dão o devido valor e importância ao 

lúdico, através de atividades prazerosas e atrativas, permite a criança que 

desenvolva suas aptidões psicomotoras naturalmente, possibilitando o alcance 

de uma aprendizagem mais significativa. Ao momento que a criança está 

interagindo ela constrói seu próprio conhecimento. 
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