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RESUMO- O eixo principal deste artigo objetiva em analisar e compreender o desenvolvimento das 
crianças com o lúdico na Educação Infantil. Levando em conta quais são os benefícios da ludicidade 
na vida da criança e seu desenvolvimento, observando que o lúdico traz para as crianças um ensino e 
aprendizagem de qualidade no qual estes tem o interesse, foco e prazer em participar das atividades 
aplicadas. Para tanto, se tratou de uma pesquisa de natureza bibliográfica elencou - se assuntos 
pertinentes para entendimento do assunto, embasando a metodologia nos(as) autores(as): Almeida 
(1995); Bacelar (2009); Bettelheim (1988); Fantacholi (s/d); Friedmann (1996); Kishimoto (2001) e 
(1996); Moyles (2012); Piaget (1998) e (1971); Redin (2000); Ribeiro (2013); Rizzo (2001); Santos 
(2002); Vigotisky (1984), (1989) e (2003) A partir das ideias dos autores, compreendemos a 
necessidade do lúdico para o desenvolvimento das funções motoras e cognitivas das crianças na 
Educação Infantil, ajudando também estas se tornarem sujeitos mais conscientes para compreender 
qual o seu papel no mundo. para termos uma reputação alta das crianças é preciso trazer a ludicidade, 
pois sabemos que quando uma criança está brincando, pulando ou correndo, ela não está somente se 
divertindo, e sim, obtendo oportunidades de conhecimento de suma importância que são, o 
desenvolvimento das estruturações das funções motoras, cognitiva e social sendo estas fundamentais 
para o decorrer de sua vida. 
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INTRODUÇÃO 

 

Podemos levar em conta que, para termos uma reputação alta das crianças é 

preciso trazer a ludicidade, pois sabemos que quando uma criança está brincando, 

pulando ou correndo, ela não está somente se divertindo, e sim, obtendo 

oportunidades de conhecimento de suma importância que são, o desenvolvimento das 

estruturações das funções motoras, cognitiva e social sendo estas fundamentais para 

o decorrer de sua vida.  

O lúdico serve como inúmeros benefícios para o desenvolvimento cognitivo e 

afetivo, aprimorando também suas habilidades motoras. Através do lúdico a criança 

se abre um espaço para demonstrar e expressar seus sentimentos, gerando a 

afetividade para gerar em si assimilação de novos conhecimentos. Conseguimos 

trabalha e estimular a inteligência, imaginação, a criatividade, concentração e 

atenção, tendo através do lúdico a formação da motricidade infantil. 

O ser humano nasceu para aprender, descobrir, conhecer e obter novos 

conhecimentos do mundo em que se vive, observando como funciona a interação das 

pessoas para assim se colocar dentro da sociedade e se desenvolver como cidadão 

trabalhador e com suas qualidades de vida. 

Trazendo neste cenário a interação do professor, mediador e da escola com as 

crianças da educação infantil, em busca de aproximação da ludicidade com as 

crianças. Obtendo também, um funcionamento no desenvolvimento e conhecimento 

de aprendizagem, gerando um grande interesse pelas crianças ali presentes com as 

aulas lúdicas.  

Partindo deste principio, esse artigo tem como objetivo, demonstrar o 

desenvolvimento das crianças da educação infantil com o lúdico e mostrar como é 

importante o lúdico na Educação Infantil. 

Conceitua-se em entender sobre o lúdico na educação infantil e compreender quais 

os benefícios que nos traz para ajudar no desenvolvimento e consciência de seu papel 

no mundo. 

Relata-se a relevância desta pesquisa na compreensão da importância que o lúdico 

nos traz para o desenvolvimento da criança na Educação Infantil, sabendo o 

professor, mediador desenvolver as suas atividades lúdicas com as possibilidades de 

cada criança ali presente. 



 

 

 

O lúdico na educação infantil tem sido utilizado para o desenvolvimento das 

crianças, pois através das brincadeiras, jogos, corridas entre outras formas de 

diversão podemos ter a visão de que estão somente brincando ou se divertindo, mas 

não, estão desenvolvendo suas funções motoras, cognitivas e obtendo um 

conhecimento e aprendizado com o mundo em que vive. 

Na perspectiva da criança com o lúdico ela interage por prazer, e não por algumas 

consequências eventualmente positivas ou aquelas que lhe prepara para algo. Trazer 

a ludicidade é algo sério para as crianças da educação infantil, pois supõe a atenção 

e concentração da criança em aprendizagem. 

Segundo Ribeiro (2013), o lúdico é algo integrante na vida e no mundo infantil, 

não devemos ter um olhar somente de diversão, mas sim, um olhar de suma 

importância no processo de ensino aprendizagem da criança na sua infância. 

Ao brincar a criança tem um grande prazer e age simultaneamente de se projetar 

no mundo se desenvolvendo através das brincadeiras, do lúdico, obtendo até então 

evoluções para sua vida para assim conseguir se desenvolver e compreender a 

conviver com o próximo no mundo. 

Para Vigotisky (1984), o ato de brincar é de suma importância, pois a criança 

aprender e se desenvolve através do brincar, correr, jogar e nos revela os seus 

estados cognitivo e motor, no qual aprende a crescer no mundo e se desenvolver 

como cidadão. 

O autor Fantacholi ([s/d], p. 5), explica que por meio do lúdico é observado que a 

criança consegue se expressar com facilidade, ouvindo, respeitando e discordando 

de opiniões, momento em que exerce a sua liderança, sendo livres e assim 

compartilham sua alegria de brincar com o próximo.  

Tendo em vista que, através do lúdico temos mais interação e interesse em 

participação pelas nossas crianças. Conforme o autor Redin (2000) complementa que, 

o lúdico é mediação universal, para desenvolver e construir habilidades humanas.  

Temos vários elementos que ajuda no desenvolvimento das crianças, mas o que 

se torna importante é o lúdico, pois ajuda no raciocínio lógico, desenvolvimento físico, 

motor, social e cognitivo. Portanto, é preciso aulas diversificadas, não somente 

teóricas, pois as crianças se cansam e acabam perdendo o foco, momento no qual o 

interesse pelas aulas vai diminuindo e prejudicando em seu desenvolvimento e 

aprendizagem. 



 

 

 

Mas, como Vygotsky (1989) diz, que o lúdico somente se torna considerado 

educativo quando o professor, mediador consegue despertar o interesse do aluno pela 

disciplina, sabendo que é despertador os jogos e brincadeiras para as crianças 

Ao trabalhar com o lúdico na educação infantil é oferecido varias formas e lugares 

para ser desenvolvido a afetividade e assimilação de novos conhecimentos ativos, 

trazendo consigo função simbólica e linguagem, trabalha os limites da imaginação e 

realidade das crianças. 

Com as aulas lúdicas o desenvolvimento da imaginação da criança na qual 

também evidenciam várias formas de situações diversas de compreendem o seu redor 

crescer a cada dia que se passa, a cada momento em que esta criança brinca, se 

diverte ela está gerando um novo conhecimento sobre o como viver em seu mundo. 

Até então, podemos referir-se que permitindo a manifestação do imaginário infantil, 

com objetos simbólicos dispostos, é gerado a função pedagógica que subsidia o 

desenvolvimento integral da criança. Portanto, desde que respeite a natureza do ato 

lúdico, apresenta caráter educativo e pode receber também a denominação geral de 

jogo educativo. (KISHIMOTO, 2001, p. 83). 

Bacelar (2009), traz uma ampliação sobre a ludicidade, tendo como validade uma 

possibilidade de vivência bem mais plena com o mundo em que se vive, seja lá onde 

for, como no trabalho, escola, família ou em círculos de amizade. 

Temos o lúdico como instrumento pedagógico significativo, sendo uma atividade 

livre, alegre que sempre irá englobar uma significação. Portanto, Kishimoto (1996, p 

26) relata que, é grande o valor social, no qual o jogo e o lúdico oferece muitas 

possibilidades educacionais, favorecendo no desenvolvimento corporal, estimulando 

a vida psíquica e a inteligência, contribuindo na adaptação de grupos, prepara assim 

a criança para viver e conviver dentro de uma sociedade, com participações e 

questionamentos com as relações sociais. 

Através das atividades lúdicas além de ser de suma importância para o 

desenvolvimento como temos dito no decorrer do trabalho, temos como aprendizado 

no qual as crianças aprendem a respeitar as regras, favorecendo na sua autonomia e 

ajudando o seu próximo com mais facilidade, aprendendo também o momento de 

ganhar e perder. 

Temos como fala de Vygotsky (2003) que, a brincadeira serve para provar 

experiências, múltiplos movimentos e sensações, que viabilizam a vivência de 



 

 

 

determinadas situações com segurança, sendo um simulacro da realidade (Vygotsky, 

2003, p. 63).  

Se tornando algo significativo por desenvolver a atenção, memória, sensações, 

percepções, entre outros aspectos básicos referentes a aprendizagem. Podemos 

compreender que, a educação lúdica está longe de ser só uma brincadeira ou um 

jogo, pois com ela também obtemos o conhecimento, interação e desenvolvimento do 

caráter da criança. 

Para Almeida (1995) nos diz que, 

A educação lúdica é uma ação inerente na criança e aparece sempre como 
uma forma transacional em direção a algum conhecimento o, que se redefine 
na elaboração constante do pensamento individual em permutações 
constantes com o pensamento coletivo. [...] (ALMEIDA, 1995, p.11) 

Portanto, para se desenvolver uma aula lúdica o professor, mediador necessita 

estar com um olhar amplo, com fundamentações bem estruturadas, e atenções para 

entender as subjetividades de cada criança e o momento certo de cada atividade a 

ser desenvolvida. Sendo este mediador atencioso, disponível para perceber muitas 

possibilidades de expressões geradas pelas crianças no momento lúdico.  

Diante disso, Moyles (2012) defende que, em situações educacionais o brincar 

não é proporcional somente ao meio real da aprendizagem da criança, ele permite 

além, o momento em que os professores, mediadores, pais ou responsável consegue 

aprendem quais as necessidades de cada criança. Portanto, Moyles (2012) cita que, 

Dentro do contexto escolar, isso significa professores capazes de 
compreender onde as crianças “estão” em sua aprendizagem e 
desenvolvimento geral, o que, por sua vez, dá aos educadores o ponto de 
partida para promover novas aprendizagens nos domínios cognitivo e afetivo. 
(MOYLES, 2012, p.12)  

É interessante que uma aula lúdica seja planejada e sistematizada para que haja 

participação de todos(as) crianças, para assim haver a interação e aprender a se 

desenvolver brincando em coletividade, contribuindo significativamente para o 

desenvolvimento da criança com o próximo. 

Segundo Bettheim (1988) nos diz que, o brincar é muito importante porque 

enquanto estimula o desenvolvimento intelectual da criança também ensina os hábitos 

necessários ao seu crescimento” (BETTELHEIM, 1988, p. 168). 

Sendo aplicado o lúdico integralmente com a realidade do ambiente escolar das 

crianças da Educação Infantil, pois é o momento em que as crianças se desenvolvem 

de uma forma prazerosa, com facilidade, entusiasmo em querer aprender algo novo. 

Como diz Piaget (1971) que, o brincar da criança deve ser algo que gere uma 

diversão, juntamente com prazeres em brincar de acordo com cada criança, e não se 



 

 

 

tornar uma atividade, pois o brincar e o lúdico é algo indispensável na vida cotidiana 

da criança em desenvolvimento. 

Podemos, até então, confirmar a importância do lúdico na vida da criança da 

educação infantil, pois através do mesmo, não somente brincam e se divertem, como 

também desenvolvem a estimulação da linguagem, criando o contato com diversas 

situações que resultam em grandes benefícios para sua vida. 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Paulo Nunes de. Educação lúdica: técnicas e jogos 

pedagógicos. São Paulo: Loyola, 1995. 

 

BACELAR, Vera Lúcia da Encarnação. Ludicidade e educação infantil. 

Salvador: EDUFBA, 2009. 

 

BETTELHEIM, Bruno - Uma vida para seu filho. Rio de Janeiro: Campus, 

1988. 

 

FANTACHOLI, Fabiane Das Neves. O Brincar na Educação Infantil: Jogos, 

Brinquedos e Brincadeiras – Um Olhar Psicopedagógico. Disponível em: 

http://revista.fundacaoaprender.org.br/?p=78 acesso em: 08 outubro de 2020. 

 

KISHIMOTO, Tisuko Morshida. (Org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e 

educação. 5.ed. São Paulo: Cortez. 2001. 

 

KISHIMOTO, Tizuco Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e a 

educação. 7 ed. São Paulo: Cortez, 1996. 

 

MOYLES Janet R.; Só Brincar? O papel do Brincar na educação/;Editora 

artmed 2002. 

 



 

 

 

PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança: Imitação, jogo, imagem, 

e representação. RJ: Jahar, 1971. 

 

REDIN, Euclides. O espaço e o tempo da criança: se der tempo a gente 

brinca. Porto Alegre: Mediação, 2000. 

 

RIBEIRO, Suely de Souza. A Importância do Lúdico no Processo de 

Ensino-Aprendizagem no Desenvolvimento da Infância. 2013. Disponível em: 

https://psicologado.com/atuacao/psicologia-escolar/a-importancia-do-ludico-no-

processo-de-ensino-aprendizagem-no-desenvolvimento-da-infancia Acesso em 08 de 

outubro de 2020. 

 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 

1984. WAJSHOP, Gisela. Brincar na pré-escola. São Paulo: Cortez, 1995. 

 

VYGOTSKY, Lev Semenovitch. A Formação social da mente. São Paulo: 

Martins Fontes, 1989. 

 

VYGOTSKY, L. Psicologia pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

 

 

 


