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RESUMO 

Este trabalho analisa o papel do lúdico na escola, como essa ferramenta é utilizada 

nas práticas docentes e como a ludicidade pode favorecer o processo de ensino e 

de aprendizagem. As observações foram feitas através das experiências e práticas 

das ações do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), em 

uma escola municipal da cidade de Jaboticabal- SP, sendo possível perceber que o 

lúdico pode propiciar à criança uma qualidade no seu desenvolvimento cognitivo, 

emocional, social e físico. Pois, quando trabalhada de maneira significativa, a 

ludicidade contribui para o desenvolvimento da criança, sendo alguns deles o 

raciocínio, a linguagem e a percepção, colaborando para uma boa saúde mental, 

facilitando os processos de socialização e de construção do conhecimento. 

Destacamos que o papel do professor mediador seja numa brincadeira, num jogo, 

ou em diversas situações lúdicas é fundamental, pois é ele quem cria um momento 

mágico para o aprendizado. Podemos dizer que jogar, brincar e aprender andam 

juntos, pois é através do lúdico que podemos observar os prazeres, as frustrações, 

os desejos, e principalmente que o professor faz do jogo ou da brincadeira um 

momento onde a criança terá um aprendizado significativo no decorrer de sua vida. 

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa surgiu a partir de questionamentos baseados nas 

fundamentações teóricas juntamente com as observações no PIBID sobre a prática 

docente em relação à ludicidade, seja na forma como ela é entendida como também 

de como é trabalhada pelos professores. Nela, salientamos a importância de discutir 

esse tema, pois suas contribuições para o desenvolvimento da criança são de 

extrema relevância no processo de ensino e de aprendizagem, no processo de 

socialização da criança como também em seus aspectos físicos, cognitivos, 

emocionais, afetivos e culturais. Principalmente quando o professor se faz mediador 

de todo esse processo, dando significado à cada atividade. 

OBJETIVOS 



A pesquisa tem como objetivo abordar a importância das atividades lúdicas para o 

desenvolvimento integral da criança e analisar suas contribuições e possibilidades 

no processo de ensino e aprendizagem do aluno. 

 

METODOLOGIA 

Para a construção deste trabalho, foi utilizada uma pesquisa bibliográfica através de 

livros, artigos, dissertações e teses. Para melhor compreensão do assunto estudado, 

também foi realizada uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa, a partir 

das experiências e participação no programa PIBID, que contou, ainda, com a 

elaboração de diários reflexivos.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Santis (1998) aponta que é fundamental reconhecermos a criança enquanto cidadã, 

portadora de direitos que de nenhuma maneira podem ser ignorados, sendo um 

dever de toda a sociedade assegura-los de seus direitos. Defende entre eles o 

direito da criança à brincadeira, ao brincar, sendo esses direitos de ser criança 

enfim.Ramos (2003) afirma que é crescente o reconhecimento pelas atividades 

lúdicas na perspectiva de que essas sejam elemento fundamental no processo de 

aprendizagem, desenvolvimento e constituição do ser humano e que estudar os 

conceitos de ludicidade, brincadeiras, jogos e brinquedos consiste num exercício 

amplo devido à variedade de experiências que aparecem com este nome. Aponta 

que os jogos e as brincadeiras promovem e estabelecem experiências fundamentais 

para a constituição do ego e da identidade da criança. Segundo Cardia (2007), é 

papel do educador observar e coletar informações sobre as brincadeiras das 

crianças para que em outro momento reflita e aproprie-se delas para enriquecê-las 

em futuras oportunidades. Ressalta também a importância do educador participar 

das brincadeiras com as crianças, questionando-as sobre algum assunto sempre 

que propício, fazendo-as refletirem sobre suas ações. Sendo a função do professor, 

de mediador do processo.Portanto, podemos dizer que por uma linha historicamente 

traçada a concepção do lúdico foi mudando até os dias atuais. Embasados em 



vários autores que discutem sobre esse tema, percebemos o quão amplo podem ser 

seus significados, visto que cada qual numa trajetória sócio, histórico e cultural 

distintas. Vale nos atentar também sobre a grande importância que o brincar tem 

para o desenvolvimento seja cognitivo, físico, social e emocional das crianças.   

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Fundamentados pela pesquisa bibliográfica como também pela pesquisa de campo, 

podemos salientar a importância que a ludicidade tem ao contribuir no 

desenvolvimento da criança e no processo de ensino e aprendizagem da mesma. 

Fica evidente que para que tais contribuições sejam relevantes é necessário e 

indispensável o papel do professor como mediador das atividades, sempre 

buscando alcançar significados e objetivos para o desenvolvimento da criança seja 

ele integral ou especifico para cada atividade. 
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