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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar a ludicidade como aspecto que 
favorece o desenvolvimento da criança, enquanto um ser social e histórico. 
Serão abordados conceitos como ludicidade, brinquedos, brincadeiras e jogos, 
e como estes influenciam na aprendizagem e na socialização da criança de 4 e 
5 anos. Também será discutido sobre a ludicidade e o professor da infância, 
refletindo sobre o papel desse professor, quem ele é, sobre a sua formação. 
Optamos como metodologia, a pesquisa bibliográfica. Os resultados dessa 
pesquisa nos mostram que se o professor se utilizar da ludicidade como uma 
ferramenta para a aprendizagem, para a socialização e para a interação da 
criança – criança e criança – adulto, a aquisição de conhecimentos e a 
aprendizagem ocorrerá de maneira satisfatória, prazerosa e será de uma 
riqueza profunda, pois o desenvolvimento será global. 
 
 
Palavras - chave: Ludicidade. Infância. Aprendizagem. Professor da Infância. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A ludicidade é um tema muito atual e relevante para a área 

educacional, sendo um conteúdo indispensável na formação de professores da 

infância. Por meio da ludicidade, o professor pode promover a aprendizagem 

da criança de uma forma prazerosa e eficiente, haja vista que por intermédio de 

jogos e brincadeiras as habilidades e o desenvolvimento global são 

alcançados. O interesse por essa temática surgiu ao participar como bolsista 

em um projeto de extensão – LUDOTECA – como também ao vivenciar o 

estágio não obrigatório em uma instituição de educação infantil. 

O objetivo principal deste trabalho está em analisar a 

ludicidade como aspecto que favorece o desenvolvimento da criança como um 

ser social e histórico, entendendo que os jogos, os brinquedos e as 

brincadeiras são suportes para que o desenvolvimento seja completo.  E ainda 

mostrar a importância da ludicidade para a criança (mais especificamente a de 

4 e 5 anos); por meio dela a criança pode se interar, se socializar, compreender 

melhor o mundo que a cerca e também promover a aprendizagem. 

Por muito tempo a brincadeira, a ludicidade era vista como um 

“mero passatempo”, algo sem muita importância. Porém, o brincar é algo 

extremamente humano e importante para o desenvolvimento. Como uma 

atividade indispensável para o desenvolvimento humano, visando à 

socialização, a interação social e a aprendizagem. A educação infantil, como 

primeira etapa da educação básica, atualmente vem se utilizando da ludicidade 

para desenvolver na criança habilidades, despertando o interesse por assuntos 

que antes eram tratados de maneira “superficial”.  

Através das atividades lúdicas, a criança encontra um meio, um 

suporte para poder superar as suas dificuldades, e consegue ter um 

relacionamento satisfatório com o mundo que a cerca. A ludicidade torna a aula 

mais prazerosa, mais agradável onde há um despertar de interesse por parte 

da criança em buscar conhecer mais e mais se utilizando de brincadeiras, 

brinquedos e jogos. Então, a ludicidade pode ser usada como instrumento da 

aprendizagem, tornando o estudo mais atrativo. 
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Para que este trabalho fosse realizado, optou-se por uma 

pesquisa bibliográfica, utilizando a leitura sobre alguns autores que tratam 

sobre este assunto. 

No primeiro capítulo trabalharemos o caminhar da concepção 

de infância, conceituando o lúdico e seus suportes (brinquedos, jogos, 

brincadeiras) como meio de desenvolvimento. 

No segundo capítulo faremos uma análise acerca do professor 

da infância, qual seu papel frente à criança e como profissional de educação 

infantil. 

No terceiro capítulo abordaremos sobre a ludicidade e a 

aprendizagem.  
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1 LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRIANÇAS DE 4 e 5 ANOS 
 
1.1 CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA 
 

Para se falar da criança na atualidade é preciso retornar um 

pouco e recapitular a concepção de infância de alguns tempos atrás. Sabe-se 

que, atualmente a criança precisa ser vista como um ser social e histórico, em 

que se difere do adulto em vários sentidos, como idade, vivências, realidades. 

Segundo Aroeira (1996, p.20): 

 

[...] a criança é um ser social e histórico. Não é abstrata, não é 
um modelo teórico de desenvolvimento. Para conhecê-la e 
compreendê-la melhor, é necessário sempre levar em conta 
suas condições reais de vida, origem social, a cultura, pois é 
partir desse contexto determinante ela constrói seu 
conhecimento. 

 

O que se pode ler hoje sobre a infância de tempos atrás nos 

pode parecer algo absurdo, pois a indiferença que se tinha com a criança é 

algo notório, mas que para as pessoas que viviam na época, era algo 

totalmente normal. A criança nem sempre foi vista como um ser social e 

histórico como foi citado acima. E eram tratadas como adultos em “miniatura”. 

Segundo Áries: 

“o sentimento de infância não significa o mesmo que afeição 
pelas crianças, corresponde à consciência da particularidade 
infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a 
criança do adulto, mesmo jovem” ( Áries, 1978; p.99). 

 
 

Diante disso, o ser criança é algo particular, é a característica 

da infância, é a diferença do ser adulto. Na Idade Média, a infância era 

considerada até os sete anos de idade, ou seja, quando se começava a trocar 

os dentes. Considerada como um adulto em miniatura, quando ela já conseguia 

fazer alguma tarefa, já era logo colocada no mundo adulto. Segundo Áries, até 

o século XVII, as famílias não eram responsáveis pela transmissão dos valores 

e dos conhecimentos às crianças. Não havia um sentimento de amor, carinho, 

respeito pelo ser criança. 

Com o despertar de um sentimento de infância, a mudança 

começa a surgir, se a criança fosse de uma família burguesa, já não se vestia 
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igual ao adulto, já usava uma roupa que era adequada a sua respectiva idade. 

Um início para que os a vissem diferente. (Áries, 1978). 

Mas foram com as transformações sociais que o sentimento de 

infância foi sendo valorizado. As reformas católicas e protestantes foram 

essencialmente importantes para que a concepção de infância mudasse.  

A afetividade tornou-se um novo membro das famílias que 

antes não existiam. Com a valorização da afetividade nas famílias, a educação 

começa também a ser valorizada, e antes a educação das crianças que era 

feita no meio de outros adultos, começa a ser repassada para as escolas. As 

crianças então foram separadas dos adultos até estarem “aptas”, “prontas” 

para viver em sociedade.  (Áries, 1978). 

Com o passar do tempo, surge então uma preocupação com a 

moral das crianças, a igreja então fica encarregada de dar esse suporte a elas. 

Existia um credo em que a criança era fruto do pecado, então necessitava ser 

guiada pelo caminho do bem. (Áries, 1989). 

Há dois pontos aqui: de um lado a criança era vista como 

inocente, ingênua que precisa ser cuidada pelo adulto, de outro, ela era fruto 

do pecado.  (Kramer, 2003; p.18). Diante disso, começa a existir dois 

sentimentos para uma nova postura de família, família essa que passa a 

efetivar o seu papel. Para Kramer (2003) “não é a família que é nova, mas, sim 

o sentimento de família que surge nos séculos XVI e XVII, inseparável do 

sentimento de infância”. 

Deve-se salientar que esse “modelo” de família, se refere a um 

padrão burguês, em que o sentimento de privado e de família são valorizados. 

Segundo Kramer: 

...a ideia de infância (...) aparece com a sociedade capitalista, 
urbano-industrial, na medida em que mudam a sua inserção e 
o papel social da criança na comunidade. Se, na sociedade 
feudal, a criança exercia um papel produtivo direto ("de adulto") 
assim que ultrapassava o período de alta mortalidade, na 
sociedade burguesa ela passa a ser alguém que precisa de ser 
cuidada, escolarizada e preparada para uma função futura. 
Este conceito de infância, pois, determinado historicamente 
pela modificação das formas de organização da sociedade 
(2003; p.19). 
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Já no século XVIII, alguns cuidados com a higiene e saúde 

começam a ser inseridos nas famílias e com isso a alta taxa de mortalidade 

começa a baixar. Tudo o que se refere à infância era destinado às crianças 

burguesas, pois as crianças das classes populares, pobres, continuavam sendo 

considerados como adultos em miniatura e sem nenhum sentimento de infância 

sendo instruídas por meio do trabalho. 

A criança aos poucos começa a sair do anonimato e começa a 

ter destaque no meio em que vive. Em relação a educação, esta teve que se 

adaptar as novas mudanças que estavam ocorrendo, pois além da educação 

ser religiosa, ela passa a ser um atendimento à/para a criança. Segundo 

Loureiro: 

[...] nesse período começa a existir uma preocupação em 
conhecer a mentalidade das crianças a fim de adaptar os 
métodos de educação a elas, facilitando o processo de 
aprendizagem. Surge uma ênfase na imagem da criança como 
um anjo, "testemunho da inocência batismal" e, por isso, 
próximo de Cristo (2005; p.36 ). 
 

 

Depois disso, além de reconhecer a criança com um caráter 

cristão, veem nela um ser que precisa ter também um principio de razão. Essa 

foi à tônica da educação nos séculos XIX e XX, em  que uma junção seria 

necessária entre a educação cristã e a educação racional. 

 
1.2 CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA CONTEMPORÂNEA 

 

A criança produz cultura, faz parte de um determinado povo, 

em uma determinada época, e isto precisa ser reconhecido e respeitado. O 

lugar que a criança vive e as pessoas que a cercam apresentam grande 

influência sobre a mesma em que pode haver uma “reprodução” da sua 

realidade. 

Atualmente, o conceito, a concepção de infância de ser criança 

é bem diferente de alguns séculos passados.  A criança era vista como um ser 

“sem valor” aos olhos da sociedade. Muitas das vezes a criança é vista como 

oposição ao adulto. Esta oposição assim pensada coloca a criança como um 

ser “inacabado” e “incompleto” em que precisa se educar para chegar perto do 

adulto. 
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A infância é uma construção histórica e social, então seria 

incorreto dizer que a infância é homogênea, ou seja, o que ocorre com uma 

criança ocorre com todas igualmente. Existem diferentes populações infantis 

em que os processos de socialização se diferem. Diante disso, pode-se dizer 

que as relações que as crianças têm com as pessoas que lhe são próximas 

fazem-na compreender melhor a realidade em que vivem.  

Silva (2007, p. 23), enfatiza afirmando que "[...] dessa maneira, 

pensar a infância no presente, não está livre de pensá-la pela sua construção 

histórica. A noção de infância não é, portanto, uma categoria que se define 

como natural, mas é profundamente histórica".  

Então, pode-se dizer que a criança constrói seu conhecimento 

a partir das relações que estabelece com as pessoas que estão ao seu redor. 

Nessas relações, pode-se observar o adulto que organiza a forma da criança 

de ser, sendo que esta forma é organizada sob a sua visão de mundo sem 

pensar na criança, mas em si próprio. Zabalza apud FRANCO destaca que: 

 

as crianças tiveram que viver sempre em um mundo que não 
era seu, que não foi feito para seu tamanho. Integrar-se no 
mundo era algo que se conseguia somente na pós-infância e 
apenas se fosse cumpridas certas condições. (1999; p. 16) 

 

É um grande desafio para os pais e também para os 

educadores a tentativa de conhecer o mundo das crianças, as suas maneiras 

de enxergar e interpretar o mundo, pois é necessário ter um olhar para todas 

as características e peculiaridades da infância. 

A faixa etária é um processo de desenvolvimento contínuo, por 

isso não é aconselhável ser usado para/como referências.  Na idade de 4 e 5 

anos, as mudanças físicas são notórias. As crianças estão crescendo e se 

desenvolvendo rapidamente.  

A criança com 5 anos apresenta, em comparação com as de 

idade inferior, uma maior variedade de capacidades e habilidades ao nível da 

inteligência geral, da capacidade verbal, da  destreza manual, da curiosidade, 

da riqueza de imaginação lúdica e da perseverança. (Fozz, 1975). 

Nessa faixa etária, a criança já consegue se vestir, se lavar, 

comer sozinha, claro que com a intervenção do adulto. Com a entrada na 
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escola, a criança vai aperfeiçoando as suas habilidades, se desenvolvendo, e 

esse desenvolvimento pode ser emocional, cognitivo, comportamental, social, 

moral.  

Na alimentação, a criança tem a oportunidade de exercitar a 

sua autonomia, pois ela pode ser independente, se alimentar sozinha. Ela pode 

ir exercitando, realizando pequenas tarefas, sempre com a orientação e 

intervenção do adulto e também com a ajuda dos pais. É comum olhar para 

elas no começo do ano e no decorrer dos dias, e ver como elas vão mudando e 

se desenvolvendo. É preciso notar que no início do ano, as interações são 

poucas, mas no decorrer dos dias, as interações sociais vão se ampliando.  

Por intermédio dos jogos e brincadeiras a criança vai 

interagindo, exercitando a imaginação e com isso vai experimentando uma 

série de papéis nas brincadeiras, nos jogos que podem ser considerados como 

um espelho de sua cultura. 

 

Uma criança brincando com uma boneca, por exemplo, repete 
quase exatamente o que sua mãe faz com ela. Isso significa 
que, na situação original, as regras operam sob uma forma 
condensada e comprimida. Há muito pouco de imaginário. É 
uma situação imaginária, mas é compreensível somente à luz 
de uma situação real que, de fato, tenha acontecido. O 
brinquedo é muito mais a lembrança de alguma coisa que 
realmente aconteceu do que imaginação. É mais a memória 
em ação do que uma situação imaginária nova (VYGOTSKY, 
1991; p.117) 

 
 

Nesta fase, além de exteriorizar sua realidade através das 

brincadeiras; a sua imaginação é viva e é frequente a confusão entre fantasia e 

realidade, evitamos assim que fiquem fabulando, dando-lhe oportunidade de 

encontrar os meios indicados para construir, isto é, para expressar seu modo 

imaginário, transportá-lo a condições visíveis e concretas, que a mesma possa 

reconsiderar e modificar. (SANTINI, 1998). 

A criança de 4 e 5 anos, não se importa com certos tipos de 

brinquedos, não faz discriminação quanto ao carrinho “ser do menino” e a 

boneca “ser da menina”, brincam todos juntos, e usam todos os brinquedos 

utilizando da imaginação para serem médicos, professores, mães, pais, 

bombeiros, super heróis entre outros. Para Kishimoto (1996, p. 18) “o 
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brinquedo supõe uma relação íntima com a criança e uma determinação 

quanto ao uso, ou seja, a ausência de um sistema de regras que organizam 

sua utilização.” 

Os brinquedos podem incorporar, também, um imaginário 
preexistente criado pelos desenhos animados, seriados 
televisivos, mundo da ficção cientifica com motores e robôs, 
mundo encantado dos contos de fada, estórias de piratas, 
índios e bandidos. [...] O brinquedo propõe um mundo 
imaginário da criança e do adulto, criador do objeto lúdico. No 
caso da criança, o imaginário varia conforme a idade: para o 
pré- escolar de 3 anos, está carregado de animismo; de 5 a 6 
anos, integra predominantemente elementos da realidade 
(KISHIMOTO, 1996, p. 18-19). 

 
Quando Kishimoto (1996) diz que aos 5 e 6 anos as 

brincadeiras das crianças estão carregados de elementos da realidade, pode-

se concordar plenamente pois, se observarmos as mesmas brincando, imitam 

com clareza e certeza as atividades que vivenciam no seu dia a dia. Se 

observarmos as crianças de 4, 5 e 6 anos numa sala de aula, num momento de 

brincadeira livre, as meninas geralmente estão com uma boneca na mão, 

brincando de mamãe e filhinho. Já os meninos, estão com carrinhos na mão, 

brincando de direção, de mecânico entre outros. Então brincam de coisas que 

veem no dia a dia. 

 

 

1.3 DEFININDO CONCEITOS (BRINCADEIRA, BRINQUEDO E JOGO) 

 

Trataremos nos parágrafos abaixo, de conceitos como 

ludicidade, papel dos jogos, brincadeiras e brinquedo. Para que fique mais 

claro vamos procurar definir o que seriam esses conceitos segundo alguns 

autores. Kishimoto (1994) sugere as seguintes definições: “o brinquedo como 

um objeto suporte da brincadeira; brincadeira como a descrição de uma 

conduta estruturada com regras, e jogo para designar tanto o objeto como as 

regras do jogo da criança”. Diante disso, pode-se colocar outra coisa em 

questão, a criança pode e deve brincar sem a presença de um brinquedo, pois 

ali simularão ambientes, condições, situações diferentes. 



16 

 

 Vygotsky (1984) diz que “[...] o brinquedo tem um papel 

importante, aquele de preencher uma atividade básica da criança, ou seja, ele 

é um motivo para ação”. 

Com o brinquedo em mãos, a criança pode um “start”, em que 

a mesma pode treinar usar a sua imaginação, usando vários tipos de 

brinquedos, pode ser médica (o), bombeiro (a), mamãe, papai dentre outras 

tantas possibilidades. 

De acordo com Kishimoto (2001) o brinquedo possui duas 

funções: 

1. Função lúdica: quando propicia diversão, prazer e até 
desprazer, quando escolhido voluntariamente e; 2. Função 
educativa o brinquedo ensina qualquer coisa que complete o 
indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão 
do mundo (p.37). 
 

O brinquedo estimula a representação e a expressão de 

imagens que evocam aspectos da realidade (KISHIMOTO, 2001).  

Kishimoto (1998, p. 63) relata que ao brincar toda criança: “[...] 

se comporta como um poeta, pelo fato de criar um mundo só seu, ou, mais 

exatamente, por transpor as coisas do mundo em que vive para um universo 

novo em acordo com suas conveniências”. 

As brincadeiras fazem parte da vivência das crianças, além de 

estimulá-las e incentivá-las ao aprendizado. Vygostky (1984) citado por Rego 

(2004): “(...) a brincadeira é uma atividade humana ora qual as crianças são 

introduzidas constituindo-se em um modo de assimilar e recriar a experiência 

sociocultural dos adultos”. 

A brincadeira pode ser tanto coletiva quanto individual, quando 

existem regras na brincadeira, não quer dizer que ela perde seu caráter lúdico, 

pois a criança pode mudar algumas coisas, pode acrescentar regras ou 

modificá-las, então as regras são extremamente importantes. 

Gilles Brougère (1998) diz que:  

 

o jogo da criança é fonte de alegria: quando não há mais 
prazer, não há mais jogo. O jogo espontâneo e não é uma 
perda de tempo. Trata-se de uma atividade séria marcada de 
verdade para a criança em um compromisso afetivo e 
intelectual que lhe demanda ás vezes muitos esforços. (p.183) 
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Os jogos servem para as crianças se apropriarem de 

conhecimentos importantes, além de auxiliar na autonomia, na socialização e 

na interação criança-criança. 

 

 

1.4  LUDICIDADE (CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS) 

 

Na sociedade contemporânea, a ludicidade tem sido foco de 

pesquisas e estudos. Isto acontece, pois vivendo em uma sociedade altamente 

tecnológica a ideia que existia de ludicidade (brincadeiras ao ar livre, jogos 

coletivos e etc.) vem sendo alterada.  

Assim, é necessário buscar o significado da palavra ludicidade 

utilizando-se tanto o dicionário da língua portuguesa quanto autores que falam 

sobre o lúdico e sobre a ludicidade. 

O termo lúdico, segundo o DICIONÁRIO UNIVERSAL DA 

LÍNGUA PORTUGUESA (2000) vem do latim ludus e significa jogo. E pode-se 

dizer nesse jogo, estão incluídos elementos tais como os brinquedos, o brincar 

em si e também os jogos. Estes elementos acima são uma forma de linguagem 

dos humanos, em que também há uma oportunização de aprendizagem. Como 

cita Gomes (2004), seria o lúdico: 

 

 Expressão humana de significados da/na cultura referenciada 
no brincar consigo, com o outro e com o contexto. Por essa 
razão, o lúdico reflete as tradições, os valores, os costumes e 
as contradições presentes em nossa sociedade. Assim, é 
construído culturalmente e cercado por vários fatores: normas 
políticas e sociais, princípios morais, regras educacionais, 
condições concretas de existência. Como expressão de 
significados que tem o brincar como referência, o lúdico 
representa uma oportunidade de (re) organizar a vivência e (re) 
elaborar valores, os quais se comprometem com determinado 
projeto de sociedade. (p. 145-146). 

 
 

Essa atividade lúdica pode-se dizer que são todas as 

atividades que proporcionam prazer àqueles que as praticam, sejam crianças 

ou não. Para Luckesi (1994):  
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O lúdico está no imaginário das pessoas, é totalmente 
subjetivo: O lúdico é o modo de ser do homem no transcurso 
da vida, o mágico, o sagrado, o artístico, o científico, o 
filosófico, o jurídico são expressões da experiência lúdica 
constitutiva da vida.  O lúdico significa a experiência de ‘ir e 
voltar’, ‘entrar e sair’, ‘expandir e contrair’, ‘contratar e romper 
contratos’, o lúdico significa a construção criativa da vida 
enquanto ela é vivida. O lúdico é um fazer o caminho enquanto 
se caminha, nem se espera que ele esteja pronto, nem se 
considera que ele ficou pronto, este caminho criativo foi feito e 
está sendo feito com a vida no seu ‘ir e vir’, no seu avançar e 
recuar. Mais: não há como pisar as pegadas feitas, pois que 
cada caminhante faz e fará novas pegadas.  O lúdico é a vida 
se construindo no seu movimento.(p.51) 

 
 

A ludicidade pode ser conceituada de forma mais ampla, pois é 

a vida se construindo no seu movimento, pode-se destacar que a cada 

atividade, a cada momento que as nossas crianças tem de prazer, de 

brincadeiras, de jogos, estão crescendo e construindo as suas vidas no 

movimento e no envolvimento. 

 

A atividade lúdica se caracteriza por uma articulação muito 
frouxa entre o fim e os meios. Isso não quer dizer que as 
crianças não tendam a um objetivo quando jogam e que não 
executem certos meios para atingi-lo, mas é frequente que 
modifiquem seus objetivos durante o percurso para se adaptar 
a novos meios ou vice-versa [...], portanto, o jogo não é 
somente um meio de exploração, mas também de invenção. 
(BRUNER, apud BROUGERE, 1998, p. 193). 

 
 

As crianças brincam, encenam, mostrando alegria na 

brincadeira seja essa uma invenção ou apenas uma imitação do mundo adulto. 

Conseguem transmitir com naturalidade aquilo que acontece no seu contexto 

social. 

Portanto, por meio dos jogos e brincadeiras, componentes 
lúdicos, poder-se-a não apenas incutir valores vigentes no 
contexto social, mas, inclusive, complementar a personalidade 
da criança, propiciando um espaço de vivência crítica, 
favorecendo transformações qualitativas em todos os seus 
aspectos, sociais, psicológicos, culturais. (SILVA, 2004, p. 
124). 

 
Pode se dizer que o brincar é a alma do lúdico, é uma série de 

características que estão ligadas a infância. Froebel citado por Kishimoto 

(2001) diz: 
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O brincar é a fase mais importante do desenvolvimento 
humano, por ser a auto-ativa representação do interno. A 
brincadeira é a atividade espiritual mais pura do homem e de 
todas as coisas. Ela dá alegria, contentamento, descanso 
externo e interno, paz com o mundo. A pessoa que brinca 
sempre, com determinação auto-ativa, perseverando, 
esquecendo sua fadiga física, pode certamente tornar-se um 
homem determinado, capaz de sacrifícios para a promoção de 
seu bem e de outros. (p.68) 

 

De acordo com Kishimoto (2001), através do brincar a criança, 

o adulto consegue se promover no bem estar próprio e de outros. Kishimoto  

(1998) relata  que  ao  brincar  toda  criança: 

 

 [...] se comporta como um poeta, pelo fato de criar um mundo 
só seu, ou, mais exatamente, por transpor as coisas do mundo 
em que vive para um universo novo em acordo com suas 
conveniências. (p.63) 

 
 

Cada criança tem sua maneira de ver o mundo que está ao seu 

redor, é através da ludicidade que ela transmite aos adultos o seu modo de 

interpretar o mundo exterior. “A brincadeira consiste em uma atividade de 

simulação que reforça o significado da vida cotidiana, enquanto processo 

assimilativo participa do conteúdo da inteligência, á semelhança da 

aprendizagem” (KISHIMOTO, 1996, p. 32). 

 

O lúdico permite um desenvolvimento global e uma visão de 
mundo mais real. Por meio das descobertas e da criatividade, a 
criança pode se expressar, analisar, criticar e transformar a 
realidade. Se bem aplicada e compreendida, a educação lúdica 
poderá contribuir para a melhoria do ensino, quer na 
qualificação ou formação crítica do educando, quer para 
redefinir valores e para melhorar o relacionamento das pessoas 
na sociedade. (DALLABONA; MENDES, 2004, p. 107). 

 

A brincadeira ajuda na socialização das pessoas sejam 

crianças ou adultos, promove a interação, ajuda no desenvolvimento da 

identidade, revela a visão de mundo que possui e ajuda na superação dos 

medos, vergonha, timidez e inibição. 
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Brincar é uma forma das atividades fundamentais para o 
desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de a 
criança, desde cedo poder se comunicar por meio de gestos, 
sons e mais tarde, representar determinado papel na 
brincadeira, faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas 
brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas 
capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a 
imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de 
socialização, por meio da interação, da utilização e da 
experimentação de regras e papéis sociais (LOPES, 2006, p. 
110 apud SALOMÃO; MARTINI, 2007, p. 3). 

 
 

Quando a criança tem contato com o lúdico, com os jogos, com 

as brincadeiras desde muito cedo, certamente quando adulta não terá muitos 

problemas de socialização, de interação, pois saberá desenvolver-se, saberá 

se comunicar, sendo que teve uma experiência estreita com o prazer de 

brincar, de aprender de forma lúdica. A criança necessita de momentos de 

brincadeiras. 

 

Se faz necessário respeitar o tempo da criança ser criança, sua 
maneira absolutamente original de ser e estar no mundo, de 
vivê-lo, de conhecê-lo tudo simultaneamente. É preciso quebrar 
alguns paradigmas que foram sendo criados. Brinquedo não é 
só um presente, um agrado que se faz a criança: é 
investimento em crianças sadias do ponto de vista psicossocial. 
Ele é a estrada que a criança percorre para chegar ao coração 
das coisas, para desvelar os segredos que lhe esconde um 
olhar surpreso ou acolhedor, para desfazer temores, 
explorando o desconhecido. (DALLABONA E MENDES, 2004, 
p. 109). 

 
 A criança é um sujeito social, histórico e faz parte de uma 

organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma 

determinada cultura em um determinado momento histórico. E sendo assim, é 

necessário que os educadores percebam suas expectativas e sejam sensíveis 

quanto à forma de ensinar. O lúdico é uma ponte que auxilia os educadores 

que tem o desejo de ver mudanças em suas formas de ensinar. 

 

O lúdico permite um desenvolvimento global e uma visão de 
mundo mais real. Por meio das descobertas e da criatividade, a 
criança pode se expressar, analisar, criticar e transformar a 
realidade. Se bem aplicada e compreendida, a educação lúdica 
poderá contribuir para a melhoria do ensino, quer na 
qualificação ou formação crítica do educando, quer para 
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redefinir valores e para melhorar o relacionamento das pessoas 
na sociedade (DALLABONA; MENDES, 2004, p. 107). 

 

 

                         Através dos autores acima citados, pode-se perceber que a 

ludicidade é a atividade mais significativa tanto na infância quanto na fase 

adulta. Onde há uma permissão para se divertir, para aprender e também para 

desenvolver algumas capacidades “adormecidas”. A atividade lúdica permite 

uma visão de mundo interior e exterior diferenciada, onde o adulto pode 

compreender melhor o mundo infantil. Então é preciso que a criança tenha 

plena liberdade para brincar e para se dedicar nas atividades que gosta. 
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2. A LUDICIDADE E O PROFESSOR DA INFÂNCIA 

 

 

É importante falar sobre a ludicidade, sobre a criança aprender 

tendo prazer na atividade. Mas é de suma importância ressaltar o papel do 

professor da infância, quem ele é; reconhecer seus medos, seus anseios, seus 

desejos e os incentivos que o mesmo possui para utilizar a ludicidade. 

A formação de professores como a atividade lúdica tem tido 

muito destaque nos últimos anos. Há muitas discussões em torno dos jogos e 

brincadeiras que proporcionam às crianças além de momentos de interação e 

socialização, aprendizagem. Kishimoto (2003 apud RAU; ROMANOWSKI; 

MARTINS, 2005, p. 655) diz que: “se desejarmos formar seres criativos, críticos 

e aptos para tomar decisões, um dos requisitos é o enriquecimento do 

cotidiano infantil com a inserção de contos, lendas, brinquedos e brincadeiras”. 

O professor está na centralidade porque a ele está designado à 

mediação entre conteúdo/conhecimento e a criança. O professor que organiza 

as atividades, o tempo, os espaços pensando em cada uma das dificuldades 

das crianças e enriquece o cotidiano dos alunos para que os mesmos adquiram 

o conhecimento de forma satisfatória e completa. 

Em muitos discursos de crianças e também de alguns 

professores, observa-se que a criança está cada vez mais sendo o centro, e o 

professor como mero “objeto”, mas de nada adianta ter recursos 

metodológicos, ter uma consciência de que através da ludicidade a 

aprendizagem pode ser mais proveitosa. É preciso ter o professor reconhecido 

e também com uma formação consistente e digna. 

Há alguns anos atrás o que se observava em creches e pré-

escolas, eram responsáveis que apenas trabalhavam ali por gostar de crianças. 

Vasconcellos (2001) ressalta que a legislação aponta algumas conquistas que 

ainda não se materializaram na prática das instituições de educação infantil, 

sendo uma delas, uma realidade que deixa a área da educação indignada é 

que quanto menor a idade da criança, a oportunidade de formação e a 

renumeração são menores também. Com a LDB 9394/96 o fator escolaridade 

passou a ser requisito básico para ingressar no trabalho nos Centros de 

Educação Infantil, assumindo cargos de professores. 
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É interessante que nos cursos de formação de professores, a 

vida, a realidade, a vivência de cada professora (o) seja revelada, tenha um 

momento todo especial, em que possa mostrar e revelar a sua verdadeira 

identidade, em que possa socializar as suas experiências de maneira 

prazerosa. O conteúdo teórico é de excelente valor para a formação, mas um 

momento onde podem abrir discussões e debates revelando suas experiências 

é enriquecedor. 

Segundo Ortiz (2007), o profissional da educação infantil: 

 

É aquele que sabe mediar as experiências da criança pequena 
de modo a contribuir positivamente para o seu 
desenvolvimento e aprendizagem. Ele auxilia a criança a 
utilizar suas diferentes linguagens para aprender sobre si 
mesma e sobre o mundo que a cerca, assim como simbolizar 
suas experiências e expressar o que sente sobre elas.(p. 11). 

 
Mas para que o professor consiga realizar essa mediação e 

com isso criar experiências que sejam marcantes para as crianças, o mesmo 

precisa de uma formação sólida.  

 

[...] o professor de educação infantil precisa de uma sólida 
formação básica. Não falo apenas da formação profissional, 
advinda dos cursos de magistério e pedagogia, mas daquela 
formação básica a que todos temos direito. São necessários 
conhecimentos de história, de filosofia, de antropologia, que 
ofereçam aos professores alicerces básicos e sólidos para que 
possam construir compreender e confrontar ideologias, uma 
vez que no mundo educacional é calcado em representações 
ideológicas (ORTIZ, 2007, p.12). 

 
 
É fato que não existe uma prática infalível e sem erros, mas é 

necessário refletir sobre a prática e sobre sua postura junto ás crianças, logo é 

preciso que os profissionais que formam esses professores saibam possibilitar 

essa reflexão aos estudantes em formação.  

 

Educar é ir além da transmissão de informações ou de colocar 
à disposição do educando apenas um caminho, limitando a 
escolha ao seu próprio conhecimento. É ajudar a pessoa a 
tomar consciência de si mesma, dos outros e da sociedade, 
oferecendo ferramentas para que o outro possa escolher entre 
muitos caminhos, aquele que for compatível com seus valores, 
sua visão de mundo e com as circunstâncias adversas que 
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cada um irá encontrar. (SANTOS, 1997, p. 11 apud RAU; 
ROMANOWSKI; MARTINS, 2005, p. 656). 
 
 

Atualmente ainda há a ideia dicotômica em que ao professor 

cabe o ensino, e ao aluno a aprendizagem. Por essa ótica é impossível um 

ensino realmente significativo. Para que o processo didático se expanda a ação 

docente necessita de quatro dimensões propriamente ditas: ensinar, aprender, 

pesquisar e avaliar. Entender esse processo pode ser algo complexo, mas 

professor e aluno precisam estreitar esses vínculos, onde esses vínculos 

precisam estar cheios de intencionalidades sejam elas sociopolíticas e 

pedagógicas. Para entender esse processo didático, observe a figura a seguir: 

 

Dimensões e Conexões do Processo Didático. Figura 1. 

 

 

 

A figura acima traz uma visualização da dinâmica e da 

interdependência entre todas as dimensões desse processo didático. É preciso 

haver uma integração entre todas as partes com o objetivo de se atingir a 
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unicidade do processo didático. As dimensões não existem por si só, mas 

existem na dinâmica interna de sala de aula se correlacionando.  Contreras 

(apud VEIGA, 2005) afirma que: “O ensino é um jogo de ‘práticas aninhadas’, 

onde fatores históricos, culturais, sociais, institucionais e trabalhos tomam 

parte, junto com os individuais” (p.75). 

Essas práticas aninhadas possibilitariam a correlação entre 

teoria e prática que são resultados do processo de ensinar, pesquisar, avaliar e 

aprender e por outro lado a aprendizagem do aluno mediante o nível de 

conhecimento do mesmo.  

O professor aparece sempre como o responsável maior pelo 

ensino, onde orienta, onde tem que estabelecer uma relação pedagógica com o 

aluno, mediando sempre o conhecimento. Sendo esse o responsável maior 

pelo ensino, nas instituições escolares, também é considerado como agente de 

transformação social.  

 

O ideário da reforma do sistema educacional atribui ao 
professor papel de agente de mudança. Delega a este, não só 
a responsabilidade em potencial pelas mazelas do ensino 
escolar, como também o poder de superá-las. Em resposta a 
essa expectativa, são sugeridas mudanças substanciais no 
processo de formação de tais profissionais. Na atualidade, tal 
processo é julgado como ineficaz, e, portanto, precisa ser 
repensado. (OLIVEIRA, 2006). 

 

Então de acordo com o pensamento de Oliveira (2006), o 

professor é um agente de transformação social, e lhe é atribuída às mazelas e 

também potencialidades, como se sozinho pudesse fazer uma transformação 

na atual sociedade.  

Diante disso, é preciso ter em mente que além da formação 

básica da graduação, é preciso que seja considerado a identidade, realidade 

que esse profissional vive, as suas experiências, suas interações com o mundo 

que o cerca, sua vida. Saber quem é esse profissional da educação; faz toda a 

diferença. De acordo com Cerisara: 

 

a identidade é um processo social, ou seja, processo social de 
construção da identidade profissional que está sempre 
relacionado à dinâmica presente no contexto em que esta 
construção tem lugar. (2002 apud SANTOS, 2005, p. 90). 
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É de suma importância ter um profissional atuante que seja 

ciente de sua identidade. Pois é ele quem ajuda na formação da identidade da 

criança. A identidade desse profissional de Educação Infantil, os saberes e 

fazeres necessários à docência constituem-se na busca “[...] individual e 

coletiva; atingem a dimensão pessoal, institucional e sindical; relacionam-se 

com o conhecimento científico, com o senso comum, com os saberes 

construídos ao longo do exercício profissional” (SANTOS 2005. p.94). 

O profissional da educação enfrenta muitos conflitos e dilemas, 

porém manter-se informado e atualizado e com práticas pedagógicas que 

sejam eficientes são grandes desafios para ele. Então o professor precisa 

continuar se informando, estudando e precisa da colaboração da escola, uma 

ajuda coletiva que depende necessariamente da experiência e da reflexão 

como instrumentos. Por isso o trabalho em equipe é rico. 

Sendo assim o profissional da Educação Infantil é aquele: 

 

[...] profissional que reflete sobre sua prática, um pesquisador, 
um co-construtor do conhecimento das crianças como dele 
próprio, sustentando as relações e a cultura da criança criando 
ambientes e situações desafiadoras, questionando 
constantemente suas próprias imagens de crianças e seu 
entendimento de aprendizagem infantil e outras atividades, 
apoiando a aprendizagem de cada criança, mas também 
aprendendo com elas. (MOSS, 2002, apud SANTOS, 2005, 
p.99). 

 
 

 É preciso que o professor seja capaz de refletir sobre a sua 

prática e de fazer com que ela seja direcionada para a sua realidade; para a 

realidade dos alunos.  

Esclarece-nos Kuhlmann (2000):  

 

Quando se indica a necessidade de tomar a criança como 
ponto de partida, quer-se enfatizar a importância da formação 
do profissional que irá educar essa criança nas instituições de 
educação infantil. Não é a criança que precisaria dominar 
conteúdos disciplinares, mas as pessoas que a educam. (p.65).  

 

Essa formação por parte do professor não deve ser vista 

apenas como uma acumulação de conhecimentos que ficarão estáticos e 
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estagnados, como os cursos, as diversas teorias que existem, técnicas 

diversas, e também a reconstrução diária da identidade desse professor, porém 

deve estar vinculada á valores, saberes e em algumas atitudes que podem ser 

encontradas nas experiências que cada educador possui, sendo assim, o 

conhecimento transmitido aos alunos será significativo. 

 

A formação de profissionais da educação infantil precisa 
ressaltar a dimensão cultural da vida das crianças e dos 
adultos com os quais convivem, apontando para a 
possibilidade de as crianças aprenderem com a história vivida 
e narrada pelos mais velhos, do mesmo modo que os adultos 
concebam a criança como sujeito histórico, social e cultural. 
Reconhecer a especificidade da infância – sua capacidade de 
criação e imaginação - requer que medidas concretas sejam 
tomadas, requer que posturas concretas sejam assumidas. A 
educação da criança de 0 a 6 anos tem o papel de valorizar os 
conhecimentos que as crianças possuem e garantir a aquisição 
de novos conhecimentos, mas, para tanto, requer um 
profissional que reconheça as características da infância. 
(KRAMER, 2005, p.129). 

 

A formação desses profissionais deve conter o respeito e a 

diferença fundamental que a ludicidade traz à vida das crianças, em que os 

conceitos de liberdade, prazer, alegria e brincar estão incutidos na condição 

básica da educação infantil. Segundo Feijó (1992, p.61 apud HONÓRIO, 2010, 

p.28) “o lúdico é uma necessidade básica da personalidade, do corpo e da 

mente, faz das atividades essenciais da dinâmica humana”. 

O desejo do professor é sempre fazer com que aquilo que ele 

ensina tenha significado para o aluno. Para isso é importante que o professor 

consiga criar condições favoráveis de aprendizagem; como trabalhos em grupo 

e também individuais. É através desses momentos de ludicidade que as 

crianças têm a oportunidade de conviver com as regras, normas, onde podem 

criar, recriar, transformar, redefinir, desenvolver seu raciocínio e aprender de 

forma muito satisfatória. 

 

[...] a formação lúdica se assenta em pressupostos que 
valorizam a criatividade, o cultivo da sensibilidade, a busca da 
afetividade, a nutrição da alma, proporcionando aos futuros 
educadores vivências lúdicas, experiências corporais, que se 
utilizam da ação, do pensamento e da linguagem, tendo no 
jogo sua fonte dinamizadora. (IGNACHEWSKI, 2003, p.81). 
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O professor como mediador do conhecimento, precisa 

reconhecer que a educação lúdica é primordial à vida da criança. Muitas vezes 

quando se referem à ludicidade, logo vem à mente de algumas pessoas, o 

brincar sem propósito. Esse brincar sem um “objetivo” estabelecido também é 

importante á vida das crianças, pois é onde elas podem se interar e socializar. 

E quando a ludicidade é usada em sala de aula, geralmente tem o papel 

didático, com “objetivos propostos” ou para distrair e descontrair as crianças.  

 

A educação lúdica integra uma teoria profunda e uma prática 
atuante. Seus objetivos, além de explicar as relações múltiplas 
do ser humano em seu contexto histórico, social, cultural, 
psicológico, enfatizam a liberação das relações passivas, 
técnicas para as relações reflexivas, criadoras, inteligentes, 
socializadoras, fazendo do ato de educar um compromisso 
consciente intencional, de esforço, sem perder o caráter de 
prazer, de satisfação individual e modificador da sociedade. 
(ALMEIDA, 1998, p.31-32). 

 
O professor consciente dessa educação lúdica, precisa 

vivenciar, aprimorar a sua prática pedagógica, onde pode trabalhar a ludicidade 

em suas múltiplas funções.  Precisa ter uma junção entre o brincar e o estudar, 

os dois podem “andar” juntos. Nas palavras de Winnicott (1982) “a brincadeira 

estabelece o elo entre a realidade interna e externa do sujeito, mantendo-o 

íntegro”. Com a brincadeira a criança pode perceber o outro como um ser 

independente e diferente.  
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3. LUDICIDADE E APRENDIZAGEM 
 
 

Atualmente a preocupação dos educadores se encontra em 

trabalhar com a criança de modo a valorizar o seu conhecimento e a sua 

realidade, não se preocupando com a transmissão dos conteúdos de forma 

“encaixada”, ou seja, a abordagem de cada conceito, aplicada em série e por 

faixa etária, limita alguns aspectos relevantes e torna o conhecimento 

fracionado, fragmentado, quando isso deveria ser o oposto. O inter-

relacionamento de conceitos cria uma percepção geral na criança então ela 

pode entender a relação do seu cotidiano e com o mundo.  

O professor precisa estar atento e trabalhar com a ideia da 

criança, sendo essa ideia de proveito para todo o grupo. Não é apenas 

“repassar” conteúdos as crianças sem nenhum significado, é preciso que se 

leve em consideração aquilo que a criança traz de casa, aquilo que ela sabe e 

quer socializar com a turma. Oliveira (1995) diz: “a promoção de atividades que 

favorecem o envolvimento da criança em brincadeiras, principalmente a criação 

de situações imaginárias, tem nítida função pedagógica”. 

As crianças gostam de “inventar”, “criar” situações imaginárias, 

importante é que o professor esteja disposto a trabalhar com aquilo que a 

criança diz claro que ele não deve esperar só que a criança “sugira”, “traga” 

conteúdos a serem trabalhados, mas que o professor precisa ser flexível a 

ponto de trabalhar com a ideia que a criança por ventura trouxer. 

 

Historicamente temos dirigido nosso olhar e nossa escuta mais 
para as falas das crianças, para sua linguagem oral. É 
interessante observar que dessa forma continuamos 
privilegiando aquelas manifestações das crianças que se 
assemelham ao modo como os adultos se expressam, 
desconsiderando suas outras linguagens. Compreendê-las na 
sua singularidade, nas suas diversidades, nos seus jeitos de 
ser, exige que nós encontremos novas formas de aproximação 
aos universos infantis presentes em nossas instituições, 
considerando que esses universos são compostos por todas as 
dimensões do humano, por todas as formas de produção e 
manifestações culturais. [...] uma aproximação aos universos 
infantis buscando estranhar o que parece familiar, pois todos 
os dias vemos as crianças brincando, chorando, dormindo, 
comendo, desenhando... E isto não tem ressonância, não tem 
eco na organização do trabalho pedagógico. 
Consequentemente, estes e tantos outros dos seus modos de 
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viver não têm sido considerados pontos relevantes para 
refletirmos sobre a organização do cotidiano das crianças e o 
viver da infância nas instituições de educação infantil. 
(BATISTA, CERISARA, OLIVEIRA E RIVERO, 2004, p.4). 

 
 

O professor precisa ter uma aproximação real com as crianças, 

conhecê-las de perto, ter um olhar atento as suas necessidades, seus medos, 

desejos, precisa-se romper aquela ideia de que a criança é um ser vir a ser, ela 

é um ser humano com especificidades, com medos, receios, desejos e isso 

devem ser respeitados. A criança possui muitas dificuldades assim como os 

adultos, então um contato direto, olhando no olho causa, tem uma 

consequência muito boa no trabalho de sala de aula.  

Veja a afirmação feita em 1529 por Erasmo (apud 

BROUGÈRE, 1998) 

 

Essa maneira doce de transmitir as informações às crianças 
fará com que se assemelhem a um jogo e não a um trabalho, 
pois, nessa idade, é necessário enganá-la com chamarizes 
sedutores, já que não podem compreender todo o fruto, todo o 
prazer que os estudos devem lhes proporcionar no futuro. 
(p.55). 

 
 

 Para a criança, os estudos, os conteúdos podem ser “chatos”, 

“maçantes”, mas quando lhe é mostrado que aprender pode ser doce, legal 

terá um significado maior. Dessa maneira o jogo, as brincadeiras servem de 

“sedutores” às crianças, pode-se ensinar sim utilizando das brincadeiras, da 

ludicidade.  

Esclarece Brougère (1998, p.55), nessa perspectiva o jogo em 

si mesmo “não possui um valor educativo, mas o estudo deve assumir o 

aspecto do jogo para interessar a criança, mantendo sua finalidade, suas 

virtudes educativas, que não são questionadas.”.  

Na interação em que a linguagem tem um papel fundamental 

realça a ideia do professor sendo o mediador do conhecimento. O professor 

não é aquele que detém o conhecimento, mas, ele é o condutor, o mediador 

entre esse conhecimento e a criança. Para que essa mediação aconteça de 

forma satisfatória faz-se necessário encontrar maneiras de transmitir o 
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conhecimento de forma significativa para que a criança consiga assimilar, 

consiga relacionar com a sua realidade esse conhecimento.  

É necessário trabalhar com a criança por meio da ludicidade, 

pois a criança conseguirá aprender de forma satisfatória aquele conteúdo que 

seria visto como desnecessário e maçante apenas na aula expositiva.  

Na faixa etária entre 4 e 5 anos  é importante que os 

professores estabeleçam regras com as crianças.Esse processo de construção 

do conhecimento é como uma teia que vai sendo construída dia após dia, com 

as vivências, com as experiências com outras pessoas e também com objetos 

distintos.   

A sala de aula também é lugar de brincar, de brincadeiras que 

estimulem a aprendizagem. Em muitas escolas, o brincar só é tido como 

permitido se “sobrar” tempo ou na hora do recreio, mas estes únicos momentos 

podem ser tirados se por ventura a criança cometer alguma falta, algum erro 

em sala de aula.  

 

A atividade lúdica se caracteriza por uma articulação muito 
frouxa entre o fim e os meios. Isso não quer dizer que as 
crianças não tendam a um objetivo quando jogam e que não 
executem certos meios para atingi-lo, mas é frequente que 
modifiquem seus objetivos durante o percurso para se adaptar 
a novos meios ou vice-versa [...], portanto, o jogo não é 
somente um meio de exploração, mas também de invenção. 
(Bruner, apud Brougère, 1998, p.193). 

 
 

Quando o professor consegue conciliar a ludicidade e a 

aprendizagem, consegue transmitir e construir conhecimentos de forma muito 

completa. O professor pode trabalhar por meio de uma aula lúdica, utilizando a 

imaginação, a criatividade, em que cada criança pode se expor de maneira 

particular, em que as características do brincar estão presentes. 

 De acordo com Vygotsky, (1984 apud SANTOS, 2010), 

 

É na interação com as atividades que envolvem simbologia e 
brinquedos que o educando aprende a agir numa esfera cognitiva. 
Na visão do autor a criança comporta-se de forma mais avançada do 
que nas atividades da vida real, tanto pela vivência de uma situação 
imaginária, quanto pela capacidade de subordinação às regras. 
(p.27) 
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As crianças não brincam apenas, mas se transformam. Os 

jogos e as brincadeiras estão carregados de simbologias que não ficam 

limitados apenas às imitações do mundo adulto, mas pode-se dizer que são 

como exercícios de uma (re) elaboração e uma construção de 

comportamentos.  

Ao vivenciar certos tipos de brincadeiras e jogos, a criança se 

desenvolve afetivamente, socialmente, interage com o mundo em que vive. 

Então é brincando que a mesma vai adquirindo certos aspectos de sua cultura, 

vai adquirindo experiências e conhecimentos. É importante buscar as 

condições para que o brincar tenha espaço privilegiado nas atividades 

docentes na escola de educação infantil (OLIVEIRA, 2002). 

Quando esse direito de brincar, é garantido na educação 

infantil, a aprendizagem ocorre de forma espontânea. Segundo Coelho (2002, 

p.11), “a aprendizagem é o resultado da estimulação do ambiente sobre o 

individuo já maturo, diante de uma situação – problema sob a forma de uma 

mudança de comportamento em função da experiência”. 

Por meio da ludicidade, a criança pode canalizar as suas 

energias, vencer as suas dificuldades e até mesmo modificar a sua realidade. 

Esta ludicidade não está atrelada apenas as brincadeiras em si, mas também 

no ato de folhear um livro, de escrever o seu nome, de conversas em roda em 

que ela possa desenvolver a linguagem e o raciocínio. Sendo utilizada como 

um meio de sondagem, o professor pode introduzir, transmitir os assuntos as 

crianças, levando-as a querer descobrir um caminho novo para se chegar a 

determinado assunto de outra forma.  

Precisa-se considerar que a ludicidade faz parte da vida dos 

seres humanos. E por intermédio dela a interação da criança com o ambiente 

em que vive se expressa na aprendizagem. Kishimoto diz: 

 

[...] no contexto cultural e biológico as atividades são livres, 
alegres e envolve uma significação. É de grande valor social, 
oferecendo possibilidades educacionais, pois, favorece o 
desenvolvimento corporal, estimula a vida psíquica e a 
inteligência, contribui para a adaptação ao grupo preparando 
para viver em sociedade, participando e questionando os 
pressupostos das relações sociais. (1994, p.13). 
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De acordo com a citação acima, o lúdico é um instrumento para 

desenvolver a imaginação e a linguagem. A ludicidade trabalhada em sala de 

aula coloca a criança como “escritora”, “protagonista” da sua história, 

construindo a sua identidade através das vivências, da socialização, da 

interação. 

 

O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para a 
saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os 
processos de socialização, comunicação, expressão e 
construção do conhecimento. (SANTOS, 1997, p. 12). 

 
 

Criar situações para que as crianças possam trabalhar em 

grupo ou individualmente facilita o seu desenvolvimento. Segundo Araújo 

(2003, apud SILVA; AGUIAR; OLIVEIRA, 2008, p. 75) “o elemento lúdico deve 

sempre estar presente durante o desenvolvimento de diferentes tipos de 

atividades, pois possibilita algo que, em muitos casos, nem mesmo a ciência 

pode explicar de forma categórica”. 

É por meio dessas atividades que a criança aprende a 

trabalhar em grupo, vivenciar regras, normas, de criar e recriar, de transformar 

e de desenvolver o raciocínio e a linguagem. Feijó aponta: 

 

Através do lúdico e de sua história são recuperados os modos 
e costumes das civilizações. As possibilidades que o ele 
oferece à criança são enormes: é capaz de revelar as 
contradições existentes entre a perspectiva adulta e a infantil 
quando da interpretação do brinquedo; travar contato com 
desafios, buscar saciar a curiosidade de tudo, conhecer; 
representar as práticas sociais, liberar riqueza do imaginário 
infantil; enfrentar e superar barreiras e condicionamentos, 
ofertar a criação, imaginação e fantasia, desenvolvimento 
afetivo e cognitivo. (1992, p.185). 

 
 

Uma aula lúdica não é apenas aquela que ensina conteúdos 

com jogos, mas aquela que contém aspectos lúdicos, em que  o professor sabe 

e reconhece a importância da ludicidade para a vida da criança e possui uma 

postura ativa frente ao ensino. E a criança é o sujeito da aprendizagem e a sua 

espontaneidade e criatividade são estimuladas sempre. Por meio da ludicidade 

a produtividade não possui um grande valor, mas o que se valoriza realmente é 
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a criatividade, sendo a criança estimulada a querer aprender mais, e a 

participar.  

É necessário que o professor tenha uma: 

 

postura atenta [...] frente à aprendizagem das crianças, como 
forma de potencializar as inúmeras estratégias possíveis, 
apoiando-as e as incentivando. Para isso, o professor deve ser 
observador e pesquisador das ideias e mensagens que as 
crianças expressam, devendo assumir uma atitude 
investigativa de suas práticas pedagógicas para aperfeiçoar o 
seu fazer e a sua formação. (MENDONÇA, 2007, p.67). 

 
A ludicidade tem um papel vital na aprendizagem como o 

prazer, a socialização, o respeito e também a individualidade. a ludicidade é 

uma forma de se apresentar os conteúdos fundamentados nos interesses que 

possam levar as crianças a sentirem uma satisfação em descobrir um caminho 

novo para a aprendizagem.  

 
O lúdico se baseia na atualidade, ocupa-se do aqui e do agora, 
não prepara para o futuro inexistente. Sendo o hoje a semente 
de qual germinará o amanhã, podemos dizer que o lúdico 
favorece a utopia, a construção do futuro a partir do presente. 
(1987, p.22) 

  
De acordo com Alves (1987), a ludicidade usada hoje é como 

uma preparação para o amanhã ainda inexistente. É um processo gradativo e 

contínuo, deve ser trabalhado com seriedade e consciência de que a 

construção da identidade e da cidadania estão sendo construídas juntamente 

com o conhecimento. 

Santin (1994, p. 03) salienta que a ludicidade promove “ações 

vividas e sentidas, não definíveis por palavras, mas compreendidas pela 

fruição, povoadas pela fantasia, pela imaginação e pelos sonhos que se 

articulam com materiais simbólicos”. 

A ludicidade está totalmente ligada a algo prazeroso, em que  

leva a pessoa, a criança a chegar a uma plenitude de experiências,  

valorizando a relação interpessoal, a socialização e os conhecimentos 

adquiridos. 

 

Para isso, é fundamental a prática de atividade que levem a 
criança a relacionar-se, ser e tornar-se, pensar, imaginar, 
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compreender, movimentar-se e expressar-se, participando e 
contribuindo na construção do conhecimento. As crianças 
aprofundam sua compreensão jogando, conversando, 
observando, planejando, perguntando, experimentando, 
testando, repetindo e refletindo. (MENDONÇA, 2007, p. 67). 

 
Uma prática que possibilite a criança o pensamento, o 

relacionamento com os outros de forma prazerosa, a imaginação é 

fundamental para um desenvolvimento, para se obter uma aprendizagem 

realmente satisfatória. A criança precisa experimentar certos tipos de 

atividades para que a sua compreensão seja total. A ludicidade vem então, 

como um meio de possibilitar a aprendizagem para as crianças da forma que 

se interessem por buscar um caminho de aprendizagem significativo e alegre.  

 

Educar é ir além da transmissão de informações ou de colocar 
à disposição do educando apenas um caminho, limitando a 
escolha ao seu próprio conhecimento. É ajudar a pessoa a 
tomar consciência de si mesma, dos outros e da sociedade, 
oferecendo ferramentas para que o outro possa escolher entre 
muitos caminhos, aquele que for compatível com seus valores, 
sua visão de mundo e com as circunstâncias adversas que 
cada um irá encontrar (SANTOS, 1997, p.11 apud RAU; 
ROMANOWSKI; MARTINS, 2005, p.656). 

 
Por meio de uma educação lúdica, os professores colocam a 

disposição das crianças vários caminhos, em que as mesmas  podem tomar 

consciência de si próprias e das pessoas que as cercam, em que  podem ter 

outra visão de mundo, buscando encontrar saídas frente às diversas 

dificuldades que haverão de encontrar por esses caminhos. 

De acordo com a Lei 9.394/96: 

 

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 
seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade (BRASIL, 1996, art., 29). 

 

Diante disso, é imprescindível que os professores da educação 

infantil se comprometam com a ludicidade, pois por meio dela as crianças 

poderão se desenvolver física, psicológico, intelectual e socialmente. É 

imprescindível que a educação infantil se torne um local de brincadeiras, de 

ludicidade e também de aprendizagens.  
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A educação lúdica integra uma teoria profunda e uma prática 
atuante. Seus objetivos, além de explicar as relações múltiplas 
do ser humano em seu contexto histórico, social, cultural, 
psicológico, enfatizam a liberação das relações pessoais 
passivas, técnicas para as relações reflexivas, criadoras, 
inteligentes, socializadoras, fazendo do ato de educar um 
compromisso consciente intencional, de esforço, sem perder o 
caráter de prazer, de satisfação individual e modificador da 
sociedade”(ALMEIDA, 1998, p.31-32). 

 
A prática atuante e uma teoria aprofundada, não se dissociam, 

porém se completam. O profissional da educação infantil necessita vivenciar a 

ludicidade dentro do seu contexto, descobrindo o como trabalhar o lúdico com 

as crianças, poderá resgatar em sua memória aspectos lúdicos da sua infância, 

podendo perceber uma grande influência para a aquisição de conhecimentos 

posteriores. 

A ludicidade propicia a criança momentos profundos de alegria, 

de prazer e de aprendizagem. O professor da infância que utiliza da ludicidade 

para promover a aprendizagem tem a oportunidade de provocar na criança as 

suas potencialidades, a sua criatividade, a interação, a socialização, o trabalhar 

em grupo, a afetividade, a sensibilização entre outros aspectos. 

Por meio da ludicidade, a criança é estimulada e provocada a 

pensar, a criar e recriar, a imaginar, a ser ativo e construtor do seu próprio 

conhecimento. E o interesse da criança é respeitado e aceito.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Durante este trabalho pode-se perceber que a ludicidade faz 

parte da vida de todo ser humano e que, através dela, o conhecimento, a 

aprendizagem, a socialização e a interação ocorrem de maneira bem singular e 

satisfatória. Sendo assim, ao trabalhar a ludicidade na sala de aula, o professor 

está concedendo à criança uma chance maior de desenvolvimento integral, 

desenvolvimento este que envolve o social, o emocional, o físico, o moral entre 

outros. 

Tendo em mente que a ludicidade não é algo que se faz, se 

pratica, por estar “sobrando” tempo nas atividades que envolvem elementos 

lúdicos, o professor precisa ter objetivos claros e precisos do que ele pretende 

com tal atividade. Essa ação será intencional, onde deverá conter os elementos 

da ludicidade mais adequados, sabendo que é subjetiva, prazerosa, 

espontânea e principalmente, individual. Toda a comunidade escolar precisa 

estar envolvida para que a aprendizagem ocorra de forma significativa e 

alcance a apreensão do saber pela criança. 

 Este estudo possibilitou uma maior clareza de como a 

ludicidade influencia na vida de cada ser humano, especialmente na vida da 

criança de 4 e 5 anos. A criança tem possibilidades de desenvolvimento global, 

desenvolvendo o social, a interação com seus pares, a socialização e a 

aprendizagem. 

Esse profissional que estará atuando com a criança, precisa 

estar ciente de que a ludicidade é um meio, um apoio para que a aprendizagem 

ocorra de forma integral. Quando o professor interage com a criança através de 

jogos, brincadeiras e brinquedos estão enriquecendo a sua prática. A criança 

percebe que o professor se interessa pelo que ela gosta, e fica com muito mais 

estímulo para “buscar” o conhecimento. Por meio desse brincar, a criança fica 

livre para criar o seu mundo simbólico e é constantemente estimulada a 

imaginação. 

Portanto, o papel do professor é mediar às diversas ações, 

atividades, conhecimentos, e precisa valorizar as atividades onde a criança 

esteja realizando individualmente, mas é preciso que o trabalho em equipe e 
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em grupo seja notado de forma especial, pois é em grupo que a socialização 

ocorrerá.  

No decorrer deste trabalho pretendeu-se apresentar alguns 

conceitos de ludicidade, também como o de jogo, brinquedo, brincadeiras. 

Pode-se salientar que a aprendizagem ocorrerá de forma satisfatória quando o 

professor se utilizar dessas ferramentas. O professor, planejando a sua aula, 

pensando nas competências, nas dificuldades de cada aluno, sendo que por 

intermédio de atividades lúdicas pode ser superada e explorada. De acordo 

com Leite e Silva (2010), 

 

Enquanto educadores é preciso estimular as crianças nas 
situações cotidianas, a manipular, explorar, imaginar, criar, 
reaproveitar objetos que podem se transformar em brinquedos, 
jogos, tudo isso por meio da ação desses sujeitos. Brincar, 
desenhar são atividades fundamentais para a criança. Ela 
brinca e desenha na rua, em casa, na escola. Pela brincadeira, 
pelo desenho e pelo jogo, a criança fala, pensa, elabora 
sentidos para o mundo, para as coisas e para as suas 
relações. Para tanto, é oportuno possibilitar situações e 
conhecimentos tanto nos cursos de formação de professores, 
quanto aos educadores que já estão atuando com a infância 
para que valorizem este momento único de desenvolvimento. 
Deixando que as crianças expereciem o brincar, criem 
situações para que estas explorem sua imaginação e seu 
universo de fantasia. (p.10) 

 

Concluímos que as atividades lúdicas são úteis e essenciais à 

vida humana, e uma prática voltada a ludicidade são indispensáveis para que a 

aprendizagem seja realizada com prazer, divertimento. Para que a ludicidade 

faça parte realmente do desenvolvimento infantil, é preciso que o professor se 

veja e se coloque como participante desse processo de construção do 

conhecimento. 

Deixo a minha gratidão pela oportunidade de experiência na 

Ludoteca- UEL durante três anos, e a instituição de ensino que abriu as portas 

para um estágio não obrigatório que enriqueceu a minha vida profissional. 
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