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RESUMO 

 

Este artigo tem o objetivo de analisar a prática educativa por meio da ludicidade como ferramenta 
facilitadora do ensino e a aprendizagem na educação infantil. Propõe ainda estudar sobre a 
importância da ludicidade no ensino das crianças devendo ser trabalhado em todas as atividades, 
pois é uma maneira de aprender/ensinar, despertar o prazer e dessa forma a aprendizagem se 
realiza. O lúdico se apresenta como ferramenta de ensino para o desempenho e o desenvolvimento 
integral das crianças, proporcionando momentos de alegria, aprendizado e comprometimento com o 
aprender. Na educação infantil o lúdico propicia as crianças uma série de desenvolvimentos 
favoráveis, que vai desencadeando seu aprendizado. Portanto, para realizar este trabalho, utilizamos 
a pesquisa bibliográfica, fundamentada na reflexão de leitura de livros, artigos, revistas e sites, bem 
como pesquisa de grandes autores como: Almeida e Juliasz (2014), Rizzi e Haydt (2006), Lajolo e 
Zilberman (2007), Piaget (2010), Freire (2008), Vygotski (1987) que trazem grandes contribuições 
referentes a este tema. Desta forma, este estudo proporcionará uma leitura mais consciente acerca 
da importância da ludicidade no aprendizado infantil, e, em especial na vida de uma criança. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ludicidade. Educação Infantil. Ensino e aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This article aims to analyze the educational practice through playfulness as a facilitating tool for 
teaching and learning in early childhood education. It also proposes to study the importance of 
playfulness in the teaching of children, and should be worked on in all activities, as it is a way of 
learning / teaching, arousing pleasure and, in this way, learning takes place. The playfulness presents 
itself as a teaching and learning tool for the integral development and development of children, 
providing moments of joy, learning and commitment to learning. In children's education, playfulness 
gives children a series of favorable developments that will trigger their learning. In order to carry out 
this work, we used bibliographical research, based on the reflection of readings of books, articles, 
magazines and websites, as well as the research of great authors such as: Almeida and Juliasz 
(2014), Rizzi and Haydt (2006) ), Lajolo and Zilberman (2007), Piaget (2010), Freire (2008), Vygotski 
(1987), bringing great contributions to the theme in question and thus providing a more conscious 
reading about the importance of playfulness in child learning and especially in the life of the child. 
 
KEY WORDS: Ludicidade. Child education. Teaching and learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino na Educação Infantil é de fundamental importância na vida do 

educando, por isso, percebe-se que é interessante que se trabalhe de maneira 

alternativa para atender os modos possíveis que possa levar o educando a 

aprender, desenvolver seus conhecimentos de mundo, de maneira que venha a 

contribuir com seu desenvolvimento intelectual e cognitivo. Diante do exposto acima, 

a referida pesquisa busca entender como a ludicidade contribui para o processo 

ensino aprendizagem da Educação Infantil, pois a ludicidade vai além do simples 

brincar, jogar e bem definida, planejada e executada, pode desenvolver saberes 

para a vida pessoal, acadêmica e profissional. A ludicidade trabalha no intuito de 

que a criança interaja, intervindo no meio social de forma prazerosa, significativa e 

contextualizada que a permita refletir. 

 As contribuições da ludicidade no processo ensino aprendizagem são muitas. 

Acredita-se que a mesma auxilia as concepções pedagógicas e psicológicas dos 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem tendo a ludicidade como 

elementos constituintes do processo. Reconhecer a grande importância da 

ludicidade como elemento agregador à aprendizagem na Educação Infantil é 

essencial, pois traz sentimentos de liberdade, espontaneidade de ação, abrange 

atividade despretensiosa, descontraída e desobrigada de toda e qualquer 

intencionalidade ou vontade alheia. Permite ainda o estreitamento de laços entre 

educadores e educandos, sendo assim, ajuda a compreender o conceito de 

ludicidade. 

Com isso, o uso contínuo do lúdico pode proporcionar um processo de ensino 

e aprendizagem mais prazeroso e agradável de modo que acaba por contribuir para 

o crescimento e desenvolvimento intelectual da criança. Parte daí a importância de 

refletir sobre quais as contribuições da ludicidade no processo ensino aprendizagem 

e compreender a relação entre ludicidade e Educação Infantil, no entanto o 

educador ao levar para sala de aula os jogos, brinquedos e brincadeiras estará 

contribuindo para uma melhor assimilação do conhecimento por parte do aluno.  

É possível pensar que o lúdico é um elemento pedagógico que os professores 

podem utilizar em sala de aula para facilitar o ensino e a aprendizagem, sendo que 

deste modo, a ludicidade pode ajudar os alunos a aprender de forma mais prazerosa 

concreta, significativa, culminando assim em uma educação de qualidade. 
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A escolha desse tema em questão se deu através do Estágio Supervisionado 

na Educação Infantil, através desta experiência pode-se perceber que o lúdico era 

trabalhado de forma insatisfatória na sala de aula, por isso a necessidade de se 

pesquisar e investigar sobre o assunto. Desta forma, houve a necessidade de 

buscar autores que dessem suporte teórico e que viesse a contribuir com esta 

pesquisa sobre a importância da ludicidade na Educação Infantil. 

Foram utilizados para a pesquisa bibliográfica autores como: Almeida e 

Juliasz (2014), Rizzi e Haydt (2006), Lajolo e Zilberman (2007), Piaget (2010), Freire 

(2008) e Vygotsky (1987). São autores que trouxeram suas contribuições teóricas e 

permitiram uma reflexão e diálogo com vários autores para que fosse possível 

compreender as diversas formas e o conceito do tema em questão, desta forma 

proporcionou um olhar mais apurado e crítico sobre o assunto.   

Com esta pesquisa pretende-se reafirmar ao educador sobre importância do 

lúdico no processo ensino aprendizagem, tendo em vista que a criança aprende de 

forma mais prazerosa através da ludicidade. Acredita-se que a pesquisa sobre a 

ludicidade pode ajudar a muitos outros profissionais que tenham interesse sobre o 

tema no desenvolvimento da prática pedagógica. Para tanto serão utilizados os 

referenciais teóricos partindo dos autores citados acima. 

A ludicidade tem propostas de se trabalhar conteúdos de maneira mais 

agradável e eficiente. Desta forma, a metodologia do referido projeto tem como base 

uma pesquisa bibliográfica, visando auxiliar e compartilhar novos conhecimentos 

sobre as contribuições da ludicidade na Educação Infantil. Portanto, este estudo tem 

como estratégia metodológica, a revisão bibliográfica – optando-se por utilizar a 

opção narrativa que é um dos tipos de revisão de literatura, pela possibilidade de 

acesso a experiências de autores que já pesquisaram sobre o assunto. Sendo 

assim, a fundamentação teórica deste artigo se subdivide em três tópicos que são 

eles: Conceito de Ludicidade, Relação entre Ludicidade e Educação Infantil e 

Contribuições da Ludicidade na Educação Infantil.  

 

1 CONCEITUANDO A LUDICIDADE 

 

A ludicidade é um substantivo feminino que se refere a qualidade do que é 

lúdico, que o lúdico por sua vez tem sua origem no latim ludus que remete  a jogos e 
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brincadeiras. No entanto ludicidade é a forma de desenvolver a criatividade, os 

conhecimentos, através de jogos, música e dança se fazendo presente na maioria 

das manifestações do homem  bem como em outras espécies animais. Na educação 

infantil o intuito é educar, ensinar, se divertindo e interagindo com os outros. A 

credita-se que a ludicidade é a maneira encontrada para prender a atenção do 

público infantil as atividades realizadas em sala de aula.  

De acordo com a perspectiva de Piaget (1987), a atividade lúdica é um 

princípio fundamental para o desenvolvimento das atividades intelectuais da criança, 

sendo assim indispensável a prática educativa. É de suma importância que o 

professor esteja preparado para propor atividades lúdicas, para assim permitirem o 

desenvolvimento cognitivo da criança, possibilitando a assimilação da criança, do 

lúdico a sua realidade concreta e suas relações com o mundo. 

Com a evolução semântica da palavra, o lúdico passou a ser reconhecido 

como parte essencial do desenvolvimento humano com dinamismo, espontaneidade 

e satisfação, assim o lúdico é uma ferramenta de ajuda no aprendizado, 

promovendo momentos de encontro consigo mesmo, possibilitando 

autoconhecimento, passando a ter maior consciência de si. 

O processo educacional é bastante complexo. Assim, educadores devem 

buscar sempre novas metodologias e dinâmicas capazes de aguçar o interesse dos 

educandos, estando atento a desenvolver um aprendizado de qualidade. 

Segundo Piaget, “O brinquedo não pode ser visto apenas como divertimento 

ou brincadeira para gastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, 

cognitivo, afetivo e moral”. (PIAGET, 2010, p. 62). 

Ao professor compete ser o principal mediador e facilitador de aprendizagens, 

compete ao profissional ainda, refletir suas práticas, visando compreender a 

capacidade e interesse das crianças que atende. Organizar e propiciar situações em 

que o lúdico seja explorado como elemento de aprendizagem. 

“A ludicidade poderia ser a ponte facilitadora da aprendizagem se o professor 

pudesse pensar e questionar sobre sua forma de ensinar, relacionando a utilização 

do lúdico como fator motivacional de qualquer tipo de aula”. (CAMPOS, 1986, p. 

111). 

Atualmente observa-se a necessidade da ludicidade estar presente no 

cotidiano escolar e isso vem contribuindo com as concepções psicológicas e 

pedagógicas do desenvolvimento infantil. Sendo assim, acredita-se que as crianças 
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se sentem com mais motivação para usarem a inteligência, superar obstáculos, 

problemas emotivos e cognitivos, fazendo uso da ludicidade. O brincar e a 

brincadeira são ferramentas de suma importância para o desenvolvimento de 

afetividade na infância, e posteriormente, na vida adulta. 

Através de jogos a criança cria, inventa descobre o mundo a sua volta, desta 

forma entende-se que a utilização dos brinquedos, jogos e brincadeiras é importante 

na pratica pedagógica. Dessa forma, Vygotsky (1987) coloca que:  

 

A brincadeira cria para as crianças uma “zona de desenvolvimento 
proximal” que não é coisa outra senão a distância entre um nível 
atual de desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver 
independentemente de um problema em nível atual de 
desenvolvimento potencial, determinando através de resolução de 
um problema sob orientação de um adulto ou com a colaboração de 
um companheiro mais capaz. (VYGOTSKY, 1987, p. 97). 
 
 

Concordando com o que diz Vygotsky, a criança quando está inserida na 

brincadeira, ela é capaz de aproximar sua realidade cotidiana com seu mundo de 

fantasias, desta maneira ela vai construindo seu mundo de criança com a realidade 

dos adultos seja no espaço escolar ou no seu contexto social. 

Porém, é preciso compreender que a ludicidade é auxilio na contextualização 

da aprendizagem, nas disciplinas como português, matemática, ciências e história, 

entre outras. 

Nesse sentido, Freire (2008) argumenta que: 

 

A educação infantil capacita o professor o desenvolvimento da 
criança. Isso contribui para reforçar a ideia de que a escola, na 
primeira infância deve ser considerar as estruturas corporais 
intelectuais de que se dispõem as crianças, Compreender a 
atualidade utilizando o jogo simbólico e as demais atividades motoras 
próprias da criança nesse período, (FREIRE, 2008, p. 44). 
 
 

Portanto, podemos dizer que as atividades lúdicas, como jogos, brincadeiras 

tendem a permitir liberdade de ação, pulsação interior, emoções raramente 

encontradas em atitudes, em espaços escolares capazes de promover interação 

professor aluno. 

Além disso, segundo Vygotsky (1987apud BORBA, 2006): 
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O brincar é uma atividade humana criadora, na qual a imaginação, 
fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades 
de interpretação, expressão, e de ação pelas crianças, assim como 
de novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, 
crianças e adultos. Para tanto é necessário que o profissional esteja 
capacitado para tal situação, sendo ele responsável por criar 
elementos de motivação ao aprendizado individual de cada criança. 
(VYGOTSKY apud BORBA, 1987, 2006). 
 
 

Alguns escritores abordam em seus livros sua inquietação ao perceber que 

algumas crianças aprendem com maior facilidade do que outras e em sua busca 

incansável de respostas, revela que o lúdico é um elemento facilitador da 

aprendizagem, promovendo uma maneira prazerosa de aprender, levando a criança 

a ser feliz no espaço escolar disponibilizando uma peça importante para o 

desenvolvimento cognitivo afetivo e social da criança. 

Para Holtz (1998), a aprendizagem para as crianças pequenas é inevitável. 

 

Pois, o brincar deve ser valorizado por aqueles envolvidos na 
educação e na criação das crianças pequenas, fazendo a escolha 
dos materiais lúdicos que são reservados no brincar, cujo objetivo 
deve ter seu efeito sobre o desenvolvimento da criança. Porque 
muitas crianças chegam à escola maternal incapazes de envolver-se 
no brincar, em virtude de uma educação passiva que via o brincar 
como uma atividade barulhenta, desorganizada e desnecessária. 
(HOLTZ, 1998, p. 12). 
 
 

Sendo assim, o educador não pode ficar inerte diante de suas práticas e 

procurar no lúdico a satisfação e o prazer no aprendizado dos seus alunos. 

Conforme Vygotsky (1993, p.226) é muito importante, pois criar possibilidades de 

aprender de um modo menos dramático. Ao elaborar uma brincadeira sempre deve 

se agregar a ela elementos pedagógicos, podendo usar brinquedos para o ensino da 

matemática, português e demais fundamentos. Destaca que por mais que o 

professor e os materiais pedagógicos contribuam para que a aprendizagem se 

realize nada pode se sobre pôr a atuação do próprio aluno na tarefa de construir 

significados sobre os conteúdos aprendidos, a partir de seu senso investigativo, sua 

curiosidade e busca constante pelo conhecimento. 

Nesse processo de aprendizado o professor é mediador e instigador do 

conhecimento, por meio da sua prática de ensino, por outra vertente se o aluno não 

tiver o interesse em aprender, o professor nada pode fazer.  O processo de inserção 

da ludicidade no cotidiano escolar da Educação Infantil busca obter uma 
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contribuição qualitativa no dia a dia, permitindo uma melhor interação dos educando 

e educadores, com auxilio de ferramentas que conduzam de forma significativa ao 

aprendizado, incorporando a ludicidade ao processo de aprendizagem individual de 

cada sujeito. 

A ludicidade traz contribuições significativas ao aprendizado já que de forma 

espontânea e prazerosa o lúdico também se faz presente. Almeida e Juliasz (2010, 

p. 20) dizem que: “[...] é através dos jogos e brincadeiras que as crianças imaginam, 

criam, fantasiam e faz relação com a realidade.”  

 Wallon (1995, p.60) afirma que a afetividade possui papel fundamental no 

desenvolvimento da pessoa, pois é por meio dela que o ser humano demostra seus 

interesses e vontades. As transformações fisiológicas de uma criança revelam 

importantes pontos de caráter e personalidades. Sendo assim é preciso motivar, e 

motivar é de acordo com a psicologia uma força propulsora que leva o individuo as 

suas ações. Desta maneira a afetividade conduz o individuo a desenvolver o 

cognitivo através do lúdico o tornando bom e agradável, e assim as crianças se 

sentem motivadas a explorar seu mundo, tomando para si conhecimentos que 

jamais serão esquecidos. 

A atividade lúdica educativa exercita o sensório motor e as conduz ao 

aprendizado. O exercício lúdico tem valor exploratório porque a criança realiza e 

explora os movimentos do próprio corpo e da mente. Assim Rizzi e Haydt (1987) diz 

que Froebel em 1782 a 1852 pregava uma pedagogia totalmente lúdica através de 

jogos e dizia que a criança para se desenvolver não deve apenas olhar e escutar, 

mas precisa agir e produzir. Desta maneira, nota-se que mesmo sendo criança, o 

individuo deve ser ativo e não apenas passivo no processo de ensino aprendizagem. 

 

2 RELAÇÃO ENTRE LUDICIDADE E EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Atualmente, se analisa a necessidade da ludicidade estar presente no 

cotidiano e no espaço escolar e isso vem contribuindo com as concepções 

pedagógicas e psicológicas no desenvolvimento infantil. Sendo assim, as atividades 

lúdicas ajudam a vivenciar fatos e favorece aspectos da cognição, assim considera-

se que é possível construir uma visão integral da ludicidade numa perspectiva 

individual e coletiva, já que alguns autores como Piaget (2010), consideram os jogos 
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como atividades lúdicas fundamentais na organização interna da cognição, nas 

sucessivas fases de desenvolvimento individual infantil. 

Existem variadas formas de contribuição da atividade lúdica na aprendizagem 

da Educação Infantil, pois nota-se a sensação de prazer que envolve as crianças em 

suas atividades lúdicas, que por sua vez desenvolvem maior interação com o outro, 

sabendo que o maior aprendizado vai ocorrer através da socialização. Por esse 

motivo, não se deve deixar as crianças “presas” em suas carteiras, deve-se 

incentivar os trabalhos em grupo que os permitirão trocar ideias e trabalhar o senso 

de cooperação entre si, pois se sabe que um dos principais objetivos da escola é 

proporcionar a socialização. 

Segundo Moyles, (2002, p. 106). “Para brincar de modo efetivo, as crianças 

precisam de companheiros de brincadeiras, materiais, áreas, oportunidade, espaço, 

tempo, entre outros”. 

O lúdico estimula a inteligência porque faz com que a criança solte a sua 

imaginação e desenvolva a sua criatividade. Ao mesmo tempo, possibilita o 

exercício da concentração, da atenção e engajamento. Sem falar que o contato com 

diferentes objetos e situações estimula a linguagem interna e o aumento do 

vocabulário da criança.   

Na Educação Infantil a criança começa a pensar com inteligência e com 

lógica, passando a entender o mundo mais objetivamente e a ter consciência de 

suas ações discernindo assim, o certo do errado, daí a importância de se 

proporcionar à criança a vivência de situações concretas com jogos diversos e 

múltiplas atividades que favoreçam a construção de um ambiente acolhedor. 

Portanto, é na Educação Infantil que a criança necessita obter contato com o 

aprendizado por meio da ludicidade para que possa usufruir dos benefícios da 

aprendizagem, pois o aprender brincando faz seu raciocínio se desenvolver cada 

vez mais, além de desenvolver a intelectualidade, a autoconfiança, a curiosidade, a 

imaginação, a emoção, os sentimentos, a motricidade entre outras habilidades 

próprias da infância, sendo assim o lúdico é indispensável ao ensino aprendizagem 

na Educação Infantil. 

Não é necessariamente obrigatório haver brinquedos em sala de aula para 

que se haja uma aula lúdica já que o uso da ludicidade está na forma em que o 

professor conduz sua aula, no envolvimento dos seus alunos, na construção do 

conhecimento. E dessa maneira, a valorização da criatividade e o conteúdo 
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programado os conduzirão a uma aprendizagem significativa que usa a ludicidade 

como um elo de aprendizagem entre o educador e o educando.  

Segundo Kamii (1992): 

 

[...] a essência da autonomia é que as crianças se tornem capazes 
de tomar decisões por elas mesmas. A autonomia não é a mesma 
coisa de liberdade completa. Autonomia significa ser capaz de 
considerar os fatores relevantes para decidir qual deve ser o melhor 
caminho da ação, decidir e agir da melhor forma para todos. (KAMI, 
1992, p. 72). 
 
 
 

Acredita-se que através da ludicidade a criança desenvolve sua autonomia 

com espontaneidade, demostrando prazer em desemprenhar às atividades a que lhe 

foi proposta, autonomia esta que irá lhe acompanhar ao logo da sua vida. 

De acordo com o RCNEI (1988): 

 

[...] cabe ao professor propiciar situações de conversa, brincadeiras 
ou de aprendizagens orientadas que garantam a troca entre as 
crianças, de forma a que possam comunicar-se e expressar-se, 
demonstrando seus modos de agir, de pensar e de sentir, em um 
ambiente acolhedor e que propicie a confiança e a autoestima. 
(RCNEI, 1988, p. 23). 
 
 

 Diante disso, percebe-se que a aprendizagem infantil se fundamenta na 

organização de conteúdos que explorem o uso da atividade lúdica, pois o brincar 

ajuda a produzir, reproduzir, criar e recriar momentos do cotidiano da criança, 

ajudando-a a alcançar progresso em seu desenvolvimento. 

 

3 QUAIS AS CONTRIBUIÇÕES DA LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

 
A ludicidade traz contribuições significativas ao aprendizado infantil, com 

propostas que visam trabalhar conteúdos de maneira agradável e eficiente ao 

processo de ensino e aprendizagem, possibilitando que se instaure o estado de 

inteireza e entrega das atividades individuais e coletivas desde o trabalhar com uma 

simples colagem, massa de modelar, o canto, a dança entre outras atividades. 

Com isso, a ludicidade permite flexibilizar os conteúdos no trabalhar de 

maneira lúdica e criar uma ruptura com os métodos ultrapassados do ensino, sendo 

importante a realização de atividades na adaptação infantil, buscando sempre 
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caminhos que facilitem o processo. Considera-se que as práticas lúdicas no contexto 

pedagógico, são recursos de formação e autodesenvolvimento do ser humano já 

que a mesma contribui de maneira significativa ao aprendizado.   

A brincadeira é universal e própria da saúde: o brincar facilita o crescimento e, 

portanto, a saúde. O brincar conduz aos relacionamentos grupais, podendo ser uma 

forma de comunicação. Portanto, a brincadeira traz a oportunidade para o exercício 

da simbolização e é também uma característica humana. (WINNICOTT, 1979). 

Através de exercício preparatório, que desenvolve nas crianças suas 

percepções, sua inteligência, suas experimentações e instintos sociais nos quais 

estão diretamente ligadas ao mundo real por meio do inconsciente como fantasias 

imaginárias, brincadeiras que se direcionam a realidade da mesma e nesta visão, é 

a forma dela integrar o seu mundo interno com o externo, sendo fundamental para o 

seu desenvolvimento psíquico saudável. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96 traz em seu art. 29: 

  

[...] a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, 
tem como finalidades o desenvolvimento integral da criança até os 
seis anos de idade em seus aspectos físico, psicológicos, intelectual 
e social, complementando a ação da família e da comunidade 
(BRASIL-LDB, 1996). 

 

O educar com a ludicidade não pode apenas estar presente no âmbito escolar 

e direcionado as práticas pedagógicas, mas também deve se fazer presente no meio 

familiar, na construção de uma atmosfera acolhedora, de aceitação e respeito com o 

outro no desempenho de atividades corriqueiras do dia-a-dia, promovendo essas 

atividades com auxilio da ludicidade propiciando prazer em fazê-las. Trazer para o 

seio familiar o engajamento educativo que na maioria das vezes se é destinado 

somente ao espaço educativo e muitas vezes a criança traz consigo essas 

dificuldades de interação com o meio que ali será inserido, e assim, contribuir na 

qualidade do ensino da Educação Infantil. 
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4 METODOLOGIA                   

 

O presente artigo tem como base uma pesquisa bibliográfica, visando auxiliar 

e compartilhar novos conhecimentos sobre as contribuições da ludicidade na 

educação infantil.   

Deste modo, utilizou-se como fonte de pesquisa livros, artigos, revistas, sites 

com intuito de aguçar ainda mais o conhecimento em torno da temática aqui 

contextualizada, assim a pesquisa bibliográfica não é apenas uma mera repetição do 

que já foi dito ou escrito sobre determinado assunto, mas sim, proporciona o exame 

de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras. 

Para Fonseca (2002, p.32) A pesquisa bibliográfica é feita a partir de 

levantamentos de referencias teóricos já analisados, e publicados por meios escritos 

e eletrônicos, como livros, artigos científicos, pagina de web sites. Qualquer trabalho 

cientifico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer oque já se estudou sobre o assunto. 

         Neste estudo, como estratégia metodológica foi à revisão bibliográfica, optou-

se por utilizar à opção narrativa que é uma dos tipos de revisão de literatura.     

Neste sentido alguns autores que defendem a pesquisa bibliográfica traz um amplo 

conhecimento na área, possibilitando que o individuo conheça as teorias e práticas 

vivenciadas no tema em questão e assim avaliá-las e analisá-las quanto as suas 

contribuições para uma melhor compreensão do problema e objeto de investigação 

a ser pesquisado. 

         Compreende-se que a referência bibliográfica é tão importante quanto 

necessária em uma pesquisa acadêmica, principalmente quando falamos das 

pesquisas voltadas para o campo educacional, traçando um conjunto de elementos 

descritivos que possibilita uma identificação individualizada da citação no corpo do 

texto. Possibilidade de acesso às experiências de autores que já pesquisaram sobre 

o assunto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao concluir o presente estudo, compreende- se que a ludicidade deve ser 

aplicada como um agente facilitador do desenvolvimento da criança. Pode-se 

perceber através dos teóricos analisados, que o desenvolvimento ocorre com maior 
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facilidade se houver incentivos externos que podem ser ofertados pelo professor 

como um instrumento de aprendizagem. 

Deste modo, a pesquisa tratou da ludicidade na aprendizagem de crianças da 

Educação Infantil e teve o objetivo de compreender o ensino lúdico e o uso de 

brincadeiras no processo da aprendizagem, verificou-se como a ludicidade ajuda na 

contribuição e na assimilação de conhecimentos do dia a dia e no contexto escolar.  

Foi nítido perceber que as contribuições da ludicidade vão além do simples brincar, 

sendo ela uma forma de linguagem que permite a criança se comunicar com os 

outros, possibilitando não só a liberdade de expressão, mas a autonomia criativa, 

ampliando o seu conhecimento sobre o mundo e proporcionando seu 

desenvolvimento emocional e social. 

Buscou-se com este trabalho, ampliar e reunir conhecimentos que incentive a 

utilização da ludicidade, ressaltando sua importância para a construção do indivíduo 

no universo escolar, usada como recurso para transformação de um trabalho até 

então meramente pedagógico e assim, transformar a prática em um trabalho 

prazeroso, consciente e transformador. Cabe ressaltar que os teóricos já citados 

acima foram de suma importância para a conclusão deste trabalho e que o tema 

proposto não se esgota aqui, o campo de pesquisa é vasto e desafiador.
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