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1. RESUMO  

Este artigo tem como objetivo discutir a respeito do conceito do jogo, lúdico e 

brincadeira na Educação Infantil, construir um estudo bibliográfico sobre a temática 

buscando suporte teórico metodológico para proporcionar aos educadores de 

Educação Infantil uma proposta de ação pautada nos valores éticos, morais afetivos 

por meio dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras infantis. 
2. INTRODUÇÃO 

Através de jogos pedagógicos, o professor consegue transmitir o conteúdo de 

uma maneira mais fácil e dinâmica para os alunos, ocasionando uma aula 

diversificada, estimulando o interesse, a imaginação a participação, o trabalho em 

grupo, entre outras, tornando uma aprendizagem significativa. 
3. OBJETIVOS 

Auxiliar a criançaa alcançar um bom desenvolvimento na aprendizagem através 

de diferentes metodologias e formas recreativas e também entender o lúdico como 

forma de comunicação das crianças respeitando cada indivíduo.  

4. METODOLOGIA 

A metodologia fez-se mediante a pesquisa bibliográfica e por meio de textos 

eletrônicos, os dados coletados estão sendo analisados para um aprofundamento 

sobre o tema. 

5. DESENVOLVIMENTO 
5.1. Apontamentos sobre o lúdico na educação infantil 

Diante das transformações ocorridas no campo da Educação Infantil estão 

estritamente ligadas à visão que se tem da criança.  Faz-se necessário acompanhar 

as novas especificidades no tratamento destinado às crianças, originando um novo 

perfil de educador, que tem que se apropriar dos pressupostos pedagógicos 

necessários para o desenvolvimento de uma prática docente de qualidade. A 

educação aperfeiçoou-se para obter um ensino efetivo e de qualidade, desse modo 

surgiram novas técnicas e didáticas renovadoras para tornara aprendizagem em 

significativa e prazerosa. 

Para Malaquias; Ribeiro (2013),é sabido que o lúdico é um recurso didático mais 

utilizado para a educação,pois, faz parte do desenvolvimento da criança,é um dos 

meios de crescimento, a propósito o lúdico: 



(expande pensamentos;enriquece o ensino-aprendizagem;facilita o desempenhona 

aprendizagem do aluno; garante resultados eficazes na execução de uma atividade 

elaborada;através do lúdico a criançaconsegue se relacionar melhor;estimula a 

criatividade;a autoconfiança;adquire habilidades;gera maturação dos 

conhecimentos;desenvolve a linguagem; estimula a maneira de se 

expressar;aperfeiçoa o pensamento;e a concentração.) 

 No entanto, quanto mais a criança explora, mais ela apresenta a capacidade 

de associar ideias e tirar suas próprias conclusões. 

Outra autora que merece ser comentada é Roloff (2010),apresenta que o 

termo lúdico é derivado do Latim “Ludus”, refere-se aos jogos, brincadeiras, 

brinquedos, recreação, divertimento, tem como finalidade mostrar a realidade da 

criança, oportunizando a aprendizagem.  

Podemos reafirmar que o lúdico é uma importante ferramenta na construção 

do ensino-aprendizagem, pois tem como objetivo facilitar a construção do 

conhecimento, auxiliar a criança a obter um bom desempenho escolar, e oferecer 

uma aprendizagem concreta e prazerosa, não pode ser visto apenas como 

passatempo. 

Segundo Roloff( 2010,p.01): 

 

 
O indivíduo está sujeito às influências do meio no qual ele vive e na 
relação de causas e efeitos desenvolve, não apenas aquilo que 
possui no interior do seu ser, mas também absorve o que está fora. A 
criança vive num mundo de experiências e mutações constantes, 
entre aquilo que ainda é e o que poderá vir a ser. 
 
 

As atividades lúdicas é um auxílio que o docente possui para melhorar e 

facilitar o aprendizado do aluno, para incorporar valores, regras, e a sociabilidade, 

com isso, deverá ser pensado e planejado adequadamente para obter um resultado 

qualitativo, onde a criança terá satisfação em descobrir um caminho interessante no 

aprendizado. 

Smole;Diniz;Cândido (2000), comentam que a aprendizagem significativa 

apresenta uma característica dinâmica, assim determinando que as ações de ensino 

conduza os alunos a pesquisarem e aprofundarem mais sobre o 



assuntoapresentado, ou seja,  o docente orienta suas ações para que o aluno 

participe de tarefas e trabalhos para aproximar do assunto que a escola oferece. 

Entretanto, o lúdico contextualiza os conteúdos, desta forma a criança só 

aprende se o que estiver desempenhando for interessante e ao mesmo tempo 

desafiador para ter atitude de buscar mais sobre o conteúdo, se não, será apenas 

uma atividade tradicional e não haverá aprendizado significativo. 

A prática da ludicidade vai além do conteúdo programático, é considerada 

como uma atividade colaborativa do educando,proporciona um relacionamento mais 

próximo entre professor-aluno, traz um momento prazeroso, fazendo com que o 

educando se aproprie do conteúdo que foi transmitido, de forma significativa. 

É de extrema importância a escola de educação infantil, buscar estratégias de 

ensinoque propicieum ambiente prazeroso e lúdico, que possibilite o enriquecimento 

da capacidade da criança mediante o estímulo.  

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento da pesquisa foi desenvolvido o conceito de lúdico na educação 

infantil, ao refletirmos a respeito da forma como a escola está organizada e como a 

professora coloca o lúdico no seu cotidiano. Percebemos, na escola, que o lúdico 

está presente, existe um tempo dedicado à ele, mas falta a preocupação com as 

formas em que ele acontece e dos matérias disponíveis para isso, como se 

simplesmente deixar as crianças brincarem por um tempo diário determinado fosse 

suficiente. Observamos a importância do contexto da escola estar organizado de 

forma a incentivar a imaginação e as brincadeiras, assim como da educadora se 

colocar como também organizadora de um ambiente rico para novas aprendizagens. 
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