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RESUMO 

O presente estudo versa sobre o processo lúdico na Educação Infantil, assim delineando a sua 

importância a partir da utilização de jogos, brincadeiras, brinquedos e tantos outros recursos 

que facilitem a prática docente, sobretudo, a aprendizagem das crianças nessa etapa de ensino. 

O objetivo geral consiste em analisar o lúdico como recurso didático valoroso no processo 

ensino-aprendizagem das crianças da Educação Infantil.  Os objetivos específicos visam 

apontar a importância da ludicidade no processo ensino-aprendizagem da Educação Infantil, 

como também, descrever a concepção do lúdico ao longo do tempo, e por fim, identificar os 

variados tipos de brincadeiras, as metodologias voltadas para o brincar e seus benefícios.  O 

processo metodológico utilizado foi caracterizado por uma pesquisa bibliográfica que, por meio 

de estudos em fontes teóricas, como livros, artigos e revistas eletrônicas, dando assim subsídios 

para uma discussão acerca desse assunto. Os resultados podem ser observados mediante os 

apontamentos feitos pelos autores a respeito da importância da ludicidade e os efeitos que ela 

proporciona no processo ensino-aprendizagem. Portanto, ao longo dessa pesquisa científica foi 

possível perceber as contribuições dos recursos didáticos lúdicos voltados para o 

desenvolvimento das crianças, pois, ao brincar quando planejado, e devidamente organizado e 

promovido, a aprendizagem é facilmente adquirida pelos alunos, tendo professores 

comprometidos como mediadores desse processo.  
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This study deals with the playful process in Early Childhood Education, thus outlining its 

importance from the use of games, jokes, toys, and many other resources that facilitate the 

teaching practice, especially the learning of children in this teaching stage. The general 

objective is to analyze play as a valuable teaching resource in the teaching-learning process of 

children in kindergarten.  The specific objectives are to point out the importance of playfulness 

in the teaching-learning process in Kindergarten, to describe the concept of playfulness over 

time, and, finally, to identify the various types of play, the methodologies for play, and their 

benefits.  The methodological process used was characterized by a bibliographic research that, 

by means of studies in theoretical sources, such as books, articles, and electronic journals, gave 

subsidies for a discussion about this subject. The results can be observed through the points 

made by the authors about the importance of playfulness and the effects it has on the teaching-

learning process. Therefore, throughout this scientific research it was possible to notice the 

contributions of playful teaching resources aimed at the development of children, because when 

play is planned and properly organized and promoted, learning is easily acquired by students, 

with committed teachers as mediators of this process.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao discutir sobre a importância da ludicidade no processo ensino-aprendizagem, faz-se 

uma pesquisa científica que tem como base os subsídios teóricos e práticos que norteiam a 

prática de ensino voltada para as crianças da Educação Infantil, que cotidianamente precisam 

ser estimuladas a aprender a partir dos jogos e brincadeiras, sendo utilizados como ferramentas 

dos professores para dinamizar a aprendizagem. 

Para esse estudo o objetivo geral consiste em analisar o lúdico como recurso didático 

valoroso no processo ensino-aprendizagem das crianças da Educação Infantil.  Os objetivos 

específicos visam apontar a importância da ludicidade no processo ensino-aprendizagem da 

Educação Infantil, como também, descrever a concepção do lúdico ao longo do tempo, e por 

fim, identificar os variados tipos de brincadeiras, as metodologias voltadas para o brincar e seus 

benefícios. 

Sabe-se que os jogos e brincadeiras fazem parte do contexto sociocultural das crianças,  

sendo  vivenciados  desde  o  nascimento  e  cultivados  ao  longo  do  seu crescimento, por 



  

isso, tais atividades são essenciais para qualquer indivíduo, pois traz inúmeras representações, 

além de divertir, de ser uma forma de gerar prazer, gera relações entre a criança e os brinquedos, 

portanto, entre ela e a cultura, possibilitando também o desenvolvimento  das  suas  capacidades  

cognitivas,  afetivas,  sociais, culturais, entre outras.    

Partindo-se deste pressuposto, desenvolveu-se o estudo denominado o lúdico como 

recurso didático no processo de ensino-aprendizagem de crianças na Educação Infantil, tendo 

em vista subsidiar a prática pedagógica dos professores que atuam nessa etapa de ensino, por 

essa razão, apresenta-se a problemática que norteou toda essa pesquisa:  como acontece a 

utilização do lúdico como recurso didático no processo de ensino-aprendizagem de crianças no 

ensino infantil? O lúdico é um objeto de estudo que precisa ser evidenciado em pesquisas para 

que seja comprovado a sua relevância no desenvolvimento das crianças, como também um 

aliado na prática docente, sendo utilizado como uma ferramenta de ensino capaz de minimizar 

os conteúdos, tornar a aprendizagem ainda mais prazerosa e significativa. Por isso, faz-se 

necessário enfatizar sobre a importância da ludicidade no processo ensino-aprendizagem, dando 

ênfase aos variados tipos de jogos e brincadeiras, seus benefícios tanto para os alunos, como 

para os professores da Educação Infantil. 

Apresenta-se de forma sucinta o processo metodológico utilizado neste trabalho, o 

mesmo consiste em uma pesquisa organizada de cunho bibliográfico que contou com estudos 

em fontes teóricas, como livros, artigos, revistas eletrônicas, monografias, entre outros, que por 

meio das contribuições de autores, pesquisadores e estudiosos da temática em questão foi 

possível fundamentar essa investigação. Diante do exposto, apresenta-se a estrutura deste 

trabalho que está organizada em dois capítulos, o primeiro volta-se sobre um breve contexto 

histórico acerca do lúdico no processo educativo, o segundo, a respeito do aprender por meio 

das brincadeiras. 

2 BREVE HISTÓRICO SOBRE O LÚDICO NO PROCESSO EDUCATIVO 

 

Apresenta-se, nesse momento, uma abordagem no que tange as atividades lúdicas no 

processo educativo, entendidas como jogos e brincadeiras, essas que estão imersas no cotidiano 

das crianças de diferentes realidades culturais, para entender como o lúdico permeia-se, nessas 

culturas, faz-se necessário uma revisão do campo teórico que possibilitam um entendimento 

que nem sempre tais atividades lúdicas se fizeram presentes. Ao longo dessa abordagem, 

objetiva-se reconhecer a visão de diversos teóricos sobre o lúdico como recurso didático no 

processo de ensino-aprendizagem de crianças da Educação Infantil, destacando as 



  

características dos os jogos e brincadeiras como relevantes atividades educacionais para o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e cultural das crianças (SILVA, 2013) 

Ao descrever sobre a historicidade do lúdico na prática educativa na Antiguidade, o 

brincar ainda não era praticado, tampouco, os conhecimentos de forma lúdica não eram 

transmitidos, pois a humanidade não dominava a escrita. Com o passar do tempo, na Grécia, 

onde o ensino era destinado apenas aos cidadãos ideais (homens livres), os jogos olímpicos 

foram criados, para homenagear os deuses.  

Com os Romanos não há evidências que demonstrem o lúdico como cunho educacional. 

Nesse período era, exclusivamente, para a diversão e distração da população com as táticas do 

“pão e circo”. Conforme cita Modesto (2009, p. 18), “através de jogos, os romanos aprenderam 

a manter relações profundas entre si e a viverem em conjunto, pois o jogo não é uma atividade 

isolada e no decorrer desta atividade procuravam o equilíbrio emocional”. 

Já na Idade Média, a educação sob o controle da Igreja Católica, desenvolvia práticas 

de ensino reprodutoras, rígidas e restritas. Quanto às crianças, eram vistas como “adultos em 

miniatura”. De acordo com Niehues; Costa (2012) ao abordar a respeito da infância, diz o 

seguinte: 

 

As crianças eram representadas como adultos em miniatura, sendo vestidas e expostas 

aos mesmos costumes dos adultos. Elas não tinham um tratamento diferenciado, nem 

um mundo próprio, não existia neste período, o chamado sentimento de infância 

(NIEHUES; COSTA, 2012, p. 284). 

 

Nota-se que a formação atribuída às crianças era concebida como uma preparação para 

a vida adulta, negando a sua fase na infância, tendo que se comportar como um adulto, 

proibindo-as de brincar e se divertir. 

Na Idade Moderna, a partir dos intensos processos de transformação na sociedade, 

representadas pelo renascimento das ideias (iluminismo),  a partir do século XV alguns fatores 

sociais, culturais, políticos, econômicos mudaram, mas questões sobre a infância ainda ficaram 

presas a períodos anteriores, por isso, complementa-se “Tendo sua particularidade ignorada, a 

criança era incluída precocemente no mundo adulto, por volta dos sete anos misturando-se a 

toda e qualquer atividade realizada pelos mesmos e diminuindo a fase da infância” 

(MODESTO, 2009). 

E, por fim, na Idade Contemporânea, essa iniciada no século XVIII trouxe 

transformações ainda mais significativas, atreladas aos intensos processos de industrialização 

(Revolução Industrial), que culminaram na inserção das mulheres no mercado de trabalho e na 

necessidade de ter um lugar para deixar seus filhos pequenos enquanto trabalhavam. A 



  

ludicidade não se deu de forma rápida no processo educativo escolar, ou seja, predominou-se 

por um longo período a reprodução de práticas de ensino tradicionais. 

Em relação às transformações no contexto social, a escola passou a ser compreendida 

como um espaço de formação dos seres humanos, nos últimos séculos algumas concepções 

sobre a infância foram desenvolvidas: 

 

No final do século XIX e início do século XX houve a substituição do trabalho pela 

escola na ocupação da criança. A escola mudou sua postura em relação à educação 

das crianças, percebendo sua importância para seu desenvolvimento como ser humano 

(FOSTER, 2012, p. 17). 

 

Portanto, a escola vem se transformando enquanto um espaço de trocas de experiências, 

convívios e interações pelas crianças, dando-lhes oportunidades educacionais para desenvolver 

gradativamente suas habilidades e capacidades, dessa forma, o lúdico vem enriquecendo o 

processo educativo, tornando-o simultaneamente dinâmico e interativo. 

 

2.1 A importância do lúdico no processo ensino-aprendizagem 

 

O processo ensino-aprendizagem das crianças pequenas caracteriza-se pela mediação 

do professor para com os alunos, nessa relação pedagógica faz-se necessário a adoção de 

práticas educativas que favorecem o desenvolvimento da linguagem, a construção de variados 

conhecimentos e, consequentemente, a formação da identidade de forma autônoma e crítica, 

para isso, é preciso a utilização do lúdico como um recurso didático para a garantia do êxito 

educacional.  

Destaca-se o cenário que envolve a escolarização das crianças, iniciando-se na 

Educação Infantil com a promoção de atividades educativas que primam pelo desenvolvimento 

intelectual e social das crianças pequenas, seja pelo reconhecimento da própria realidade delas 

como um eixo formador ou considerando o contexto social, ambiental, cultural, econômico e 

político das crianças como um elemento indispensável na prática de ensino. Pois, de acordo 

com as orientações do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI, passa 

a recomendar que: 

 

A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a 

frequentam, indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem o seu 

desenvolvimento e inserção social. Cumpre um papel do socializador, propiciando o 

desenvolvimento da identidade das crianças, por meio de aprendizagens 

diversificadas, realizadas em situações de interação (BRASIL, 1998, p. 23). 

 

Vê-se, então, que trabalhar com uma aprendizagem diversificada, é uma das estratégias 

pedagógicas para oportunizar às crianças uma compreensão dos conhecimentos, bem como a 



  

apreensão dos elementos culturais à sua volta mediante a utilização das brincadeiras, 

explorando-as pelo seu caráter lúdico dentro do espaço escolar para que elas tenham reais 

condições de aprendizagens ao brincar com seus pares e com o professor. 

Vale destacar que a Educação Infantil como “a primeira etapa da Educação Básica deve 

consolidar uma base na formação das crianças, estabelecendo a construção da identidade 

infantil” (BRASIL, 1996). No entanto, é válido afirmar que esse primeiro contato no ensino 

infantil não deve se configurar como uma espécie de “preparatório” para o Ensino Fundamental 

(SILVA, 2015), assim, faz-se necessário oportunizar aos infantes um ensino dinâmico e 

reflexivo para que se tornem protagonistas na construção da ação educativa, primando pela 

valorização da sua cultura, fazendo com que ela tenha uma visão mais significativa do seu 

próprio mundo.  

Ainda recorrendo às orientações do RCNEI que traz uma atribuição significativa ao 

processo ensino-aprendizagem mediante o desenvolvimento da ludicidade no ensino infantil 

compreende-se que: 

 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com 

os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas 

crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Neste 

processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de 

apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, 

estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e 

saudáveis (BRASIL, 1998, p. 23). 

 

“O educar e cuidar são umas das atribuições do processo ensino-aprendizagem na 

Educação Infantil”, pois segundo Kramer (2005) aponta que, “não é possível educar sem 

cuidar”. Nesse sentido, o cuidado torna-se crucial para o desenvolvimento dos alunos com 

relação a interação e cooperação que se estabelece entre o professor e aluno, por essa razão o 

RCNEI sinaliza que “a base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se 

desenvolver como ser humano” (BRASIL, 1998). 

Ao considerar as contribuições da “cultura popular como elemento de formação, as 

brincadeiras na infância proporcionam novas descobertas e um crescimento sadio” 

(PIMENTEL, 2011), com isso, a escola deve se apropriar do contexto social do seu público, e 

na Educação Infantil a prática escolar deve ser permeada de ações que estimulem o 

desenvolvimento da personalidade dos alunos, isso implica dizer que as brincadeiras constituem 

um mecanismo pedagógico importante na construção do conhecimento.  

A escola constitui-se em um ambiente de socialização dos conhecimentos desenvolvidos 

e organizados pela humanidade, com isso, o processo ensino-aprendizagem da Educação 



  

Infantil deve favorecer o fortalecimento da identidade infantil, dando reais condições de tornar 

as crianças protagonistas no processo educativo e de suas vidas em sociedade, logo, faz-se 

imprescindível oportunizar  o brincar na instituição de ensino de forma educativa, instigando a 

imaginação e a ampliação da visão de mundo por meio das brincadeiras. Dessa forma, 

considera-se a importância da brincadeira enquanto uma proximidade com as relações 

socioculturais: 

Nessa perspectiva, conforme cita Koerich (2012) o brincar favorece às crianças um 

“ensaio” para a vida adulta e  para o enfrentamento das regras impostas, pelo reconhecimento 

dos limites e condições construídas coletivamente para um resultado satisfatório e organizado, 

pois  ao realizarem  uma determinada brincadeira, elas  criam as regras para os diferentes tipos 

de jogos lúdicos, discutindo questões importantes, desde os conflitos que são comumente 

vivenciados, como também, os acordos feitos para que ocorra conforme o consentimento de 

todos. Assim, o desenvolvimento do brincar precisa ser vivenciado no cotidiano escolar, na sala 

de aula, no pátio, nos intervalos e nos demais espaços da escola, com o propósito de facilitar a 

aprendizagem, pelas trocas e experiências estabelecidas entre as crianças. 

 

2.2 O uso do lúdico no processo metodológico na sala de aula 

 

Sabe-se que o lúdico resulta como um conjunto de atividades recreativas que podem ser 

utilizadas no processo ensino-aprendizagem, por ter sua importância e uma variedade de 

recursos didáticos que viabilizem o desenvolvimento de metodologias específicas, garantindo 

assim, uma aprendizagem dinamizada, interativa e cada vez mais significativa para os alunos, 

certamente, eles conseguem aprender durante uma brincadeira. 

O primeiro contato das crianças na instituição de ensino não deve ser caracterizado pela 

ruptura da realidade com práticas escolares que não contemplem as especificidades do contexto 

sociocultural, como também pelo desenvolvimento de práticas de ensino monótonas e 

enfadonhas, fazendo com que elas não tenham interesse pelos conteúdos, impedindo-as de 

aprender, pois não foram motivadas para isso, desse modo, as atividades educativas devem 

favorecer ao seu público as condições para a compreensão da sua própria realidade de forma 

concreta e significativa, e esse processo dar-se mediante a ludicidade por meio de atividades 

diversificadas, atraentes e dinamizadas.  

Como salientado anteriormente sobre a Educação Infantil, sendo o contato inicial no 

processo de escolarização, ela não deve ser uma fase preparatória para o Ensino Fundamental, 

as aulas de Educação Infantil devem aflorar o pensamento, as ações e dentre outras 



  

manifestações socioculturais de forma contínua, com o contato com a realidade, mediante o 

desenvolvimento das atividades lúdicas no âmbito escolar, como também pelo desenvolvimento 

entre os demais sujeitos envolvidos. Cabe ao educador no cumprimento de suas atribuições 

educacionais estabelecer diferentes abordagens metodológicas em sua aula: 

 

Ao dar aulas para qualquer nível de ensino, o professor escolhe sua fala, seu discurso, 

define abordagens, enfoques, tempos de fala, tempos de silêncio, encaminha 

atividades, utiliza-se de recursos, que têm influência direta nos resultados dos 

processos de aprendizagem dos alunos. De alguma maneira, consciente ou 

inconscientemente, o trabalho do professor está ligado a um projeto de formação, a 

um projeto de sociedade, a um projeto de humanidade (CAVALCANTI, 2010, p. 2). 

 

O processo ensino-aprendizagem deve viabilizar metodologias que possibilitem aos 

alunos o afloramento do pensamento pelas dinâmicas estabelecidas em sala de aula, seja através 

de gincanas com jogos da memória, quebra-cabeça, trilhas, entre outros recursos. Através do 

quebra-cabeça, por exemplo, é possível apresentar uma imagem que tenha significado para as 

crianças (uma bicicleta, bola ou boneca), depois essa ilustração pode ser recortada em cinco ou 

seis partes, o desafio consiste na sua reconstituição.  

Ainda explorando o processo metodológico, com a utilização do jogo da memória, 

quebra-cabeça, trilhas, é possível por exemplo, a demonstração de uma trilha com o percurso 

de cada criança até chegar à escola, o propósito consiste em demonstrar o seu trajeto diário 

(saída da casa para a escola), ela pode ir percorrendo com um risco de um lápis colorido os 

pontos de referência até o percurso final, a escola.  

Através da contação de histórias na sala de aula, além de estimular as crianças para a 

leitura e escrita, há inúmeros outros benefícios que a literatura infantil possibilita, por isso, essa 

prática metodológica deve ser realizada constantemente. Para alcançar uma perspectiva lúdica 

na realização de leituras de contos literários, esses podem ser desenvolvidos através de teatro 

com marionetes, como também, pela dramatização pelos próprios alunos. E mais, após as 

leituras, interpretações das histórias outras atividades podem surgir, como da dinâmica do jogo 

da memória (uso dos personagens). 

Evidencia-se que a prática pedagógica no ensino infantil precisa buscar o cumprimento 

do currículo escolar, este sendo vinculado ao contexto social em que as crianças estão inseridas, 

para isso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil – DCNEI (2010) apontam 

que “os conjuntos de práticas que buscam articular as experiências e saberes das crianças com 

os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 

tecnológico”, em outras palavras, compreende-se que as atividades docentes precisam estar 

vinculadas à realidade local das crianças.  



  

Diante do exposto, como recomenda as diretrizes quanto à prática pedagógica no ensino 

infantil, tais procedimentos pedagógicos precisam estar estreitamente relacionados com o 

contexto sociocultural das crianças, para tornar essa determinação viável ao uso de canções, 

brincadeiras de rodas, adivinhas e tantos outros recursos podem ser explorados no processo 

ensino-aprendizagem.  

Segundo Tenreiro (2015) às diretrizes voltadas para a este nível de ensino devem primar 

pelo desenvolvimento das diferentes habilidades e possibilidades das crianças pequenas, com 

isso: 

 

Baseada nessas diretrizes, o processo educativo se consolida pela interação com os 

outros indivíduos. Nas suas interações e práticas cotidianas que vivencia, a criança 

constrói sua identidade pessoal e coletiva. Ela brinca, imagina, fantasia, deseja, 

aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentidos e significados sobre 

a natureza e a sociedade. Seus desejos, vontades, opiniões, capacidades de decidir, 

maneiras de pensar, expressar e as formas de compreender o mundo são construídas 

historicamente na cultura do meio social em que vive (TENREIRO, 2015, p. 109). 

 

A partir desse prisma, é oportuno destacar os desafios da prática escolar que deve iniciar 

o processo de alfabetização e letramento das crianças em que as atividades educacionais 

precisam ir além do ensino do “bê-á-bá”, mas, que as aulas possam ser ministradas de forma 

diversificada, atenta às especificidades e reais necessidades dos alunos: 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento das atividades pedagógicas no ensino infantil 

consiste na melhoria da prática de ensino, bem como na aprendizagem dos alunos, colocando-

os como protagonistas deste cenário, sendo sujeitos capazes de construir mais conhecimentos 

através de suas curiosidades, de seus desejos e certezas. Por tudo isso, é preciso que os 

estudantes sejam estimulados na sala de aula, e nos demais espaços a desenvolverem suas 

aprendizagens de forma significativa. 

Como aponta Tenreiro (2015), quando dialoga que “é fundamental que os espaços 

educativos sejam promotores de novas descobertas, e que o trabalho coletivo favoreça a 

construção dos saberes”. Portanto, aponta-se a notoriedade do processo ensino-aprendizagem 

numa perspectiva contemporânea, em que o ambiente escolar (sala de aula, pátio, jardim ou 

qualquer outra dependência escolar) seja um espaço oportuno para a promoção do brincar, 

jogar, e de tantas outras manifestações culturais, assim aflorando nas crianças uma 

aprendizagem pautada na emancipação humana, na construção de identidades e representações 

sociais que condizem com os direitos e deveres da criança enquanto sujeito social e histórico 

(CAMPOS, 2012). 



  

3 O APRENDER ATRAVÉS DAS BRINCADEIRAS 

 

Ao dar continuidade à discussão sobre o lúdico como recurso didático no processo 

ensino-aprendizagem da Educação Infantil, é preciso apresentar as principais características das 

brincadeiras, por isso, evidencia-se o propósito deste capítulo que visa descrever os variados 

tipos de brincadeiras, as metodologias voltadas para o brincar e seus benefícios. 

Sabe-se que as brincadeiras dentro e fora da escola são fundamentais na promoção da 

aprendizagem das crianças, dessa forma, torna-se necessário incentivá-las a brincarem e ao 

mesmo tempo, acompanhá-las enquanto elas se divertem e aprendem. Para sintetizar essa 

compreensão sobre a observação do brincar, principalmente, em sala de aula, as brincadeiras 

assumem um caráter formativo, pois possibilitam inúmeros benefícios aos alunos.  

Conforme cita Guterres e Moreira (2015, p. 86) ao conceituar às brincadeiras, “brincar, 

para as crianças, é viver bem. Quantos avanços há no que se refere ao desenvolvimento 

cognitivo, emocional e social da criança quando ela brinca”, ou seja, as brincadeiras das 

crianças lhes possibilitam a diversão para além do prazer e da autoestima, implica no 

desenvolvimento do pensamento, sentimentos e dos valores que vão adquirindo pelas interações 

com as demais pessoas à sua volta. 

É notório a importância de observar os alunos enquanto eles brincam na sala de aula, 

sendo necessário estar atento a cada atitude, as regras e acordos estabelecidos, como também, 

as formas como encaram uma simples brincadeira como algo sério, válido para eles.  

De acordo com Guterres e Moreira (2015, p. 86) que orientam quanto ao processo de 

observação das crianças durante as brincadeiras, “basta observar crianças brincando, totalmente 

concentradas, para perceber que algo de grande importância está acontecendo”, com isso, 

acrescenta-se nas vantagens desse olhar atencioso que detecta como elas aprendem brincando, 

“quando brincam, as crianças desenvolvem a imaginação, constroem relações entre elas e 

elaboram regras de convivência”. 

O aprender através das brincadeiras torna-se uma importante ferramenta metodológica 

no qual o professor e os alunos conseguem estabelecer uma relação ainda mais próxima, 

confiável e produtiva. Ao introduzir diferentes tipos de brincadeiras na sala de aula, explorando-

as metodologicamente é possível atingir inúmeros objetivos educacionais, como a imaginação, 

concentração, criatividade e tantos outros aspectos cognitivos, como também motores, entre 

eles, o equilíbrio, movimentos lentos e agitados. 

Diante do exposto, o reconhecimento da legitimidade das brincadeiras na Educação 

Infantil se faz no espaço escolar, a sala de aula, por exemplo, torna-se um palco de 



  

possibilidades educacionais pelo brincar e os alunos como atores do espetáculo lúdico que a 

Educação Infantil proporciona, tendo os professores como diretores que viabilizam as 

oportunidades de brincarem, expressarem seus sentimentos, atitudes e valores. 

 

3.1 Os tipos de brincadeiras e as metodologias utilizadas para dinamizar a aprendizagem 

 

As brincadeiras, brinquedos e jogos são praticados pelas crianças dentro e fora da escola 

como se fosse algo natural, mesmo sendo uma invenção humana, portanto, culturalmente 

elaboradas pelo homem. Conforme Silva e Chahini (2015) ao afirmarem sobre as brincadeiras, 

“é no brincar que a criança se socializa, ganha, perde, compartilha e, finalmente, aprende”, isso 

implica dizer que, quando brincam em casa, no parque ou na escola, as crianças conseguem 

aprender diante das situações vivenciadas. No processo ensino-aprendizagem da Educação 

Infantil, as brincadeiras assumem um caráter ainda mais educativo: 

 

Na educação, os jogos, as brincadeiras e os brinquedos atuam como facilitadores no 

processo de aprendizagem e do desenvolvimento infantil; objetivam que a criança 

aprende de forma descontraída, sem rigidez; e são utilizados por meio do ato de 

brincar, promovendo, assim, a interação com o outro, o aprendizado de regras, a 

vivência de situações de conflito, etc (SILVA; CHAHINI, 2015, p. 18-19). 

 

Ao incorporar os jogos, brincadeiras e brinquedos no processo educativo enquanto 

recursos pedagógicos para garantir a aprendizagem das crianças, pois sabe-se que a prática 

lúdica possui seus benefícios, entre eles, a aprendizagem de forma descontraída e sem rigidez.  

Apresentam-se, neste momento, os mais variados tipos de brincadeiras utilizadas no 

processo ensino-aprendizagem da Educação Infantil e, posteriormente, algumas sugestões 

metodológicas de como explorá-las pedagogicamente tais como: jogo de extrair-fabricar 

superfícies contínuas; o jogo de relação continente e conteúdo e, ainda, o desaparecimento 

simbolizado. Esses três tipos de jogos significam na sua respectiva ordem o brincar pela 

exploração das superfícies (conhecendo o próprio corpo), em seguida, pela brincadeira de 

encaixes, com figuras geométricas e conjuntos e por último, as brincadeiras de esconde-

esconde, dentre outras. 

Os diferentes tipos de brincadeiras, brinquedos e jogos são criados em diferentes 

contextos socioculturais, desse modo, essas criações são compreendidas a partir do olhar de 

Barbosa (2015) que as relacionam com as mais variadas culturas, como as indígenas e 

europeias, como exemplo, por isso, se destaca a primeira, dos povos indígenas (peteca, perna-

de-pau), os europeus (amarelinha, ciranda) os africanos (mancala) e os asiáticos (pipa, 



  

jankenpon ou pedra-papel-tesoura). Tais influências internacionais afetaram a cultura brasileira, 

originando outros tipos de brincadeiras: 

 

A cultura brasileira é marcada pelas cantigas de roda, brincadeiras com corda, versos, 

parlendas, bolinha de gude, esconde-esconde e pega-pega. Há uma grande riqueza 

neste sentido, as crianças são incentivadas desde a tenra idade e geralmente aprendem 

com os mais velhos (BARBOSA, 2015, p. 30). 

 

No Brasil há inúmeras brincadeiras praticadas em todas as regiões, entre elas, as cantigas 

de roda, brincadeiras de corda, bolinha de gude, esconde-esconde e pega-pega (BARBOSA, 

2015). Cada uma dessas brincadeiras apresentadas acima é praticada conforme a faixa etária de 

cada criança, para aquelas que possuem entre 1 a 3 anos, por exemplo, são comumente praticado 

o uso de brinquedos de encaixe, com boneca, bichinhos de pelúcia, carrinhos e bolas. As que 

possuem a faixa etária de 4 e 5 anos: brincadeiras com areia, massa ou argila de modelar, com 

objetos domésticos, fantoches, máscaras e capas (fantasias), jogos de tabuleiro, jogos de cartas, 

dentre outros (BARBOSA, 2015). 

Tais objetos são fundamentais para o desenvolvimento da ludicidade na sala de aula, 

cada um possui seus benefícios que contribuem significativamente na aprendizagem das 

crianças. Outros brinquedos podem ser criados pelos professores para tornar o processo 

educativo ainda mais dinâmico, como por exemplo, com a confecção de fantasias, fantoches, 

painéis, fichas e jogos pedagógicos.



  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da discussão sobre o processo lúdico na Educação Infantil foi possível 

estabelecer uma análise profunda sobre as concepções das brincadeiras no processo 

ensino-aprendizagem, tendo como base um estudo e pesquisas que permitiram descrever 

o histórico dos jogos e brincadeiras no processo educativo, assim percorrendo pelos 

diferentes momentos, a começar pela Antiguidade até a Modernidade.  

Vale ressaltar com notoriedade a importância do lúdico no processo ensino-

aprendizagem levando em conta as orientações do Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil, como também de autores e estudiosos que voltam suas pesquisas e 

áreas de atuação para a formação das crianças, tendo como pilar a inserção dos jogos, 

brincadeiras e demais atividades lúdicas no ambiente escolar. 

Ainda ressaltando a questão do lúdico no processo educativo na Educação Infantil, 

o uso dos jogos e brincadeiras pode ser desenvolvido com metodologias diversificadas 

para que as crianças se desenvolvam, se relacionem com seus pares e com os demais à 

sua volta. A promoção de atividades lúdicas em sala de aula permite que as crianças 

protagonizem suas próprias experiências, sendo mediadas por crianças mais experientes 

e pelas professoras. 

Quanto ao aprender através das brincadeiras, sabe-se que quando as crianças são 

oportunizadas com atividades lúdicas em sala de aula são desenvolvidas inúmeras 

capacidades e habilidades, entre elas, os aspectos cognitivos e motores, como a 

imaginação, criatividade, concentração, equilíbrio, movimentos lentos e agitados e tantos 

outros. Tais aspectos podem ser compreendidos como benefícios no cenário infantil, 

assim evidenciando a interação entre as crianças, as trocas de experiências e ainda, a 

compreensão da própria realidade a partir das regras e acordos estabelecidos 

coletivamente. Os variados tipos de brincadeiras dinamizam o processo ensino-

aprendizagem, cabendo aos professores estabelecer metodologias e recursos adequados 

para que possam ser desenvolvidas em sala de aula. 

Portanto, a análise do lúdico enquanto um recurso didático no processo ensino-

aprendizagem na educação das crianças no Ensino Infantil, é imprescindível para que 

aconteça de fato uma formação prazerosa e eficiente nessa etapa escolar. 
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