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 1. RESUMO 
 
O lúdico é grande ferramenta a ser utilizada como estimulo para o 
desenvolvimento de novas habilidades e no processo de construção de 
conhecimento. O Trabalho propõe-se a atrair olhares para as práticas lúdicas 
de jogos e brincadeiras, como processo de aprendizagem que influência para o 
bom desenvolvimento dos alunos no ensino infantil e fundamental, visando 
tornar o aprendizado mais atrativo e dinâmico. Para realização desse trabalho 
fez-se necessário uma análise sobre a questão levantada no campo 
bibliográfico, selecionado materiais e documentos já publicados sobre o tema. 
O foco principal do artigo fundamenta-se em trazer considerações a cerca da 
brincadeira e dos jogos. Considerando que a maneira como a criança brinca e 
desenha traz forma a sua personalidade. Ao finalizar podendo assim considerar 
e sugerir aos educadores a importância de que estejam atentos a algumas 
atitudes para que alcance seus objetivos pretendidos e para que saibam como 
avaliar os educandos aplicando adequadamente o lúdico como ferramenta 
didática ao processo ensino-aprendizagem. 
 

PALAVRAS- CHAVE: Lúdico; Ensino e Aprendizagem; Jogos e Brincadeiras. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A criança é um ser humano em processo de desenvolvimento e busca 

de maturidade física, psíquica e descoberta de suas potencialidades e 

habilidades, todas essas características devem ser levadas em consideração 

para compreender o processo de alfabetização das crianças, pois esse 

processo é algo novo que na maioria das vezes causa insegurança e medo. 

O lúdico é grande ferramenta a ser utilizada como estimulo para o 

desenvolvimento de novas habilidades e no processo de construção de 

conhecimento. 

 A finalidade deste trabalho é apontar a importância do lúdico como 

proposta pedagógica, pois a criança só aprende o que lhe dá prazer e 

aprofundar os estudos sobre as dificuldades de aprendizagem torna-se 

necessário para a discussão em referência. Assim, buscando compreender a 

função do lúdico como recurso pedagógico. 

Faz-se menção a importância do papel do educador “professor” como 

agente intermediário e potencializador das descobertas. Sua função deve ser 

ativa na pratica das atividades lúdicas contribuindo para diminuir o fracasso 

escolar e para construção de aprendizados inovadores com olhares focados no 



 
 

 
 

desenvolvimento não somente em partes, mas como todo, estimulando a 

2imaginação, criatividade, psicomotricidade, atenção.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Desse modo presente artigo foi desenvolvido com o objetivo mostrar a 

dinâmica dos jogos e brincadeiras como um dos métodos de ensino e 

aprendizagem, aplicados para crianças do desenvolvimento infantil, nos 

primeiros anos de alfabetização. 

 Empregar jogos e brincadeiras, como forma de estimular as crianças do 

ensino infantil a ler e escrever de forma que a prática não se torne 

indesejada pelos mesmos. 

 Estimular a prática da leitura e escrita; 

 Tornar o aprendizado algo prazeroso e divertido; 

 Explicitar os benefícios das atividades lúdicas na aprendizagem infantil. 

 Aumentar a prática de atividades lúdicas em sala de aula. 

 Criar oportunidades de diálogo e a interação entre as crianças. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, baseado em livros e 

artigos nacionais e internacionais sobre o tema. Para isso, foram utilizadas as 

seguintes bases de dados: SciELO, PePSIC. 

 
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 
elaborado, constituindo principalmente de livros e artigos científicos. 
Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de 
trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente 
a partir de fontes bibliográficas. (GIL, 1999, p. 65) 

 
Durante a realização do presente trabalho foi possível notar como é 

ampla a literatura nacional e internacional destacando a importância da 

introdução da vivência lúdica no contexto educacional, mostrando assim a 

pertinência da adequação da experiência de brincar dentro de diferentes 

espaços educativos. Estudos sobre a qualidade da educação, principalmente 

na infância, têm enfatizado a necessidade de programas de capacitação de 

docentes tendo como alvo, a introdução de atividades lúdicas, conscientizando-



 
 

 
 

os do papel fundamental dessa atividade para o efetivo desenvolvimento 

humano, capacitando-os, assim, para propiciar tanto educação quanto saúde 

mental. Logo, após a pesquisa sobre a utilização do lúdico e as suas possíveis 

contribuições para o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos conclui-se  

que a utilização do lúdico é pertinente e pode ser utilizada para facilitar a 

aprendizagem. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O Educador “professor” sabe que o desenvolvimento cria 

potencialidades, porém só a aprendizagem concretiza,  é o que se caracteriza 

como o dar condições para que os alunos desenvolvam e buscam intervir 

ativamente nesse processo de desenvolvimento.  

 
É importante ressaltar que esta perspectiva nos aponta para o 
resgate do papel ativo do professor em relação aos processos de 
aprendizagem e desenvolvimento de todos os seus alunos, 
especialmente aqueles que apresentam maiores dificuldades. É este 
professor que sabe que seus alunos se desenvolvem à medida em 
que os ensina e educa que poderá contribuir para a reversão dos 
processos de produção do fracasso escolar e para a construção de 
uma escola cidadã. (MEIRA, 1998, p, 66-67) 

 
Fundamentado nesse olhar sobre o espaço de sala de aula, o professor 

pode romper com a tradição de apontar os limites para justificar o fato de que 

determinados alunos não aprendem e apontar condições novas de 

desenvolvimento que possam impulsionar novas aprendizagens o que, por sua 

vez, gera novas e fecundas possibilidades de desenvolvimento. (Meira, 1998). 

O ensino não deve estar “a reboque” do desenvolvimento. Ao contrário, 

um processo de aprendizagem adequadamente organizado é capaz de ativar 

processos de desenvolvimento. O ensino deve orientar-se não ao ontem, mas 

sim ao amanhã do desenvolvimento infantil.  (VYGOTSKY, 1993, p.241-242). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

O aprendizado desperta vários processos internos de 
desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a 
criança interage com pessoas em seu ambiente em quando a 
cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados esses 
processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento 
independente da criança. Desse ponto de vista o aprendizado não é 
desenvolvimento; o aprendizado resulta em desenvolvimento mental 
e põe em movimento vários processos de desenvolvimento, que, de 
outra forma seriam possíveis de acontecer. Assim o aprendizado é 
um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento. 
(VIGOTSKI, 2000, p. 118). 

 
A educação pela ludicidade é um novo modelo de estimular a aprender 

brincando, modelo esse que consiste em uma educação que vá além da 

instrução formal. Desta forma, este novo modelo demonstra para educadores 

que é possível ensinar sem que a criança se sinta entediada, pois ela encontra 

no lúdico (jogos e brincadeiras), possibilidade de adquirir e construir 

conhecimento independente da idade cronológica do educando. (BISPO, 

2009). 

  Segundo Oliveira (1999), a infância apresenta características e 

necessidades muito particulares. A criança, espontânea, curiosa, autêntica, 

porém “imatura” física, motora, afetiva e emocional, social e cognitivamente, 

pode-se dizer, é um ser em formação que exige atenção e cuidados especiais. 

Assim é concebida a criança. O processo de desenvolvimento e de 

aprendizagem da criança depende dos vínculos que ela estabelece com outras 

pessoas, sejam elas adultas ou crianças, e dos recursos que ela (a criança) 

apresenta como é o caso do brincar. 

A brincadeira é a atividade principal da infância. Essa afirmativa se dá 

pela influencia que o brincar se exerce no universo infantil. 

Dessa forma segundo Cardazzo e Vieira ( 2007 apud VYGOTSKY, 1991, 

p. 94) a brincadeira proporciona um maior desenvolvimento vantagens  no 

desenvolvimento infantil e possibilita vantagens qualitativas no processo de 

aprendizagem. O brincar proporciona a crianças maior desenvolvimento da 

imaginação da criatividade, despertando para um aprendizado mais prazeroso 

e dinâmico.  

Pela brincadeira a criança estimula uma série de aspectos que 

contribuem tanto para o desenvolvimento individual quanto para o 

desenvolvimento social. Como relata Cardozzo e Vieira (2007), A brincadeira 

desenvolve aspectos físicos e sensoriais, auxiliam as crianças a desenvolver 



 
 

 
 

aspectos referentes à percepção, habilidade motora, na brincadeira pode se 

perceber também o desenvolvimento emocional e da personalidade.  

 
A brincadeira também é uma rica fonte de comunicação, pois até 
mesmo na brincadeira solitária a criança, pelo faz de conta, imagina 
que está conversando com alguém ou com os seus próprios 
brinquedos. Com isso, a linguagem é desenvolvida com a ampliação 
do vocabulário e o exercício da pronúncia das palavras e frases. A 
cognição e o desenvolvimento intelectual são exercidos em jogos 
onde a criança possa testar principalmente a relação causa – efeito.  
(CARDOZZO E VIEIRA, 2007, p. 94-95). 

 
Levando em consideração a dinâmica do brincar no contexto escolar 

Navarro e Prodocimo (2012) afirma que a brincadeira é uma atividade que não 

pode faltar na rotina das crianças dessa forma, é preciso pensar, também, no 

brincar no contexto escolar, na relevância da mediação para que a criança 

brinque com qualidade, uma vez que é necessário que não seja um brincar 

aleatório, mas tenha objetivos a serem alcançados nas brincadeiras escolhidas.  

De acordo com Cardozzo e Vierira (2007), uma das tendências que vem 

ganhando espaço no universo da educação é ludoeducação, uma técnica que 

se incentiva o aprender e educar através do brincar e da descontração. Santos 

(2010) define essa prática como sendo uma tendência que busca nas 

atividades lúdicas uma forma de planejar atividades, de forma que os alunos 

fiquem motivados para buscar o conhecimento pedagógico.  

Segundo (VOGOTSKI, 2000, p.122), a criança em idade pré-escolar 

envolve-se num mundo ilusório e imaginário, onde os desejos não realizáveis 

podem ser realizados, e esse mundo é o que chamamos de brinquedo.  

O brincar é a primeira conduta inteligente do ser humano, essa atividade 

trabalha com as emoções, é uma característica da infância que persiste na 

adolescência. (SANTOS, 2010, p. 12-13) 

  Concluímos que no brinquedo a criança cria uma situação imaginária,  

essa situação não é considerada como categoria que define o brinquedo, mas  

como um dos atributos específicos do brinquedo. (VOGOTSKI, 2000, p.122), 

Defender o jogo como elemento essencial no processo de formação e 
educação da criança e, assim, nos processos de ensino-
aprendizagem que se dão na escola, permite uma aproximação às 
propostas pedagógicas que veem no lúdico o elemento central da 
educação, especialmente na educação infantil. O jogo é um recurso 
largamente empregado na educação infantil, etapa escolar em que o 
lúdico ou a brincadeira é um meio bastante utilizado nos processos 
de educação e aprendizagem.  (NASCIMENTO, ARAUJO E 
MIGUEIS, 2009, p. 300) 



 
 

 
 

 De acordo com Alves e Bianchin,( 2010), afirma que o jogo promove a  

capacidade e potencialidade da criança, dessa formo o mesmo  não só pode 

como deve ocupar um lugar especial na prática pedagógica. Assim sendo 

deve-se estimular o jogo como prática e fonte de aprendizagem, uma vez que o 

mesmo favorece a concentração, a atenção, o engajamento e a imaginação. 

Como consequência a criança fica mais calma, relaxada, e aprende a pensar, 

estimulando sua inteligência. 

Segundo Kishimoto apud Marques (1997), o jogo permite potencializar a 

exploração e a construção de conhecimento por contar com a motivação 

interna, típica do lúdico. Esta afirmação confirma a seriedade do uso dos jogos 

na escola, proposta essa  reforçada pelo pensamento de Vygotsky (1988) em 

que a ludicidade objetiva um espaço para o sujeito brincar construindo, como 

forma de “reorganizar experiências”. 

Neste sentido, o jogo é uma forma didática de trabalhar com os 

conteúdos e conhecimentos específicos das diferentes “áreas do saber” 

(NASCIMENTO, ARAUJO E MIGUEIS, 2009, p. 300) 

 

6.  RESULTADOS 

 

A ligação da aprendizagem com a ludicidade é uma forma prazerosa que 

proporcionará ao aluno uma relação de experiências vivenciadas, bem como 

proporcioná-los compatível com a sua faixa etária. Melhorará a aprendizagem 

do aluno, bem como o seu comportamento. 

Através dos jogos, é possível a estimulação e a socialização dos alunos, 

pois com o lúdico é possível que se trabalhe em pequenos e grandes grupos. 

Os alunos serão desafiados e estimulados a pensar, desenvolvendo aspectos 

emocionais, afetivos e cognitivos. Através disso, eles passarão a ser 

cooperativos e responsáveis. Aprendem a perseguir seus objetivos, a agir de 

acordo com regras, o raciocínio fica mais rápido e aumenta sua criatividade.  

O professor trazendo o lúdico para a sala de aula, de forma 

contextualizada, com possibilidades de se trabalhar de forma significativa, 

enriquecendo a aprendizagem do aluno e o seu desenvolvimento, promoverá 

aos mesmos, auxílio em sua formação de seres pensantes, ativos e 

participativos na sociedade, capazes de transformar o meio em que vivem. 



 
 

 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio deste trabalho foi possível perceber a necessidade de que os 

docentes estejam preparados para a aplicação e incorporação da ludicidade 

como prática pedagógica, uma vez que é necessário que se tenha um objetivo 

definido para cada atividade.  

A pesquisa apresenta ainda as vantagens do lúdico no desenvolvimento 

infantil, uma vez que os alunos estão na fase inicial do seu desenvolvimento, 

essa prática adequa de maneira eficaz a realidade infantil das crianças a nova 

fase de aprender, podendo ainda facilitar o uso da criatividade das crianças e 

desenvolvimento da imaginação. 

A pesquisa sugere que haja uma conscientização das instituições de 

educação do ensino fundamental acerca do valor do elemento lúdico na 

formação integral do educando e que o educador reflita sobre sua postura em 

relação ao ensinar, aprender e ao avaliar seu educando dentro da metodologia 

lúdica.  
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