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RESUMO 

O presente artigo intitulado O lúdico na Educação Infantil, evidencia a ludicidade como intermédio 
para a incorporação de valores morais e culturais no desenvolvimento infantil. Dessa maneira a 
inclusão do lúdico no processo de ensino aprendizagem na Educação Infantil, torna-se mais dinâmico 
e reflexivo. O designo desta pesquisa é mostrar um universo onde o lúdico se faz presente nas ações 
pedagógicas, a intenção é fundear a ludicidade como uma alternativa de recursos e estratégias na 
Educação Infantil, com o objetivo de Conhecer sobre o conceito de ludicidade, refletindo sobre a 
contribuição do lúdico na Educação Infantil e Compreender a relação entre a ludicidade e o ensino 
aprendizagem. A pesquisa foi alicerçada com base em levantamentos e seleção de dados 
bibliográficos, fundamentada em autores que defendem essa proposta pedagógica, como: Piaget 
(1998), Vygotsky (2004), Oliveira (2010), Kishimoto (1999, 2003, 2010), entre outros, com o objetivo 
de refletir sobre a contribuição do lúdico na Educação Infantil, e seu conceito, fazendo um paralelo da 
relação entre o lúdico e o ensino aprendizagem. É relevante argumentar que a ludicidade não se 
limita apenas em jogos e brincadeiras, vai muito além de uma simples diversão, não pode se 
esquecer, que toda atividade livre e prazerosa acompanhado da aprendizagem reflete a momentos 
de ludicidade. Nessa perspectiva, o lúdico torna-se ferramenta fundamental para formação da criança 
na Educação Infantil. 
 
 
Palavras-chave: Ludicidade. Educação Infantil. Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This article entitled The ludic in Early Childhood Education, evidences playfulness as an intermediary 
for the incorporation of moral and cultural values in child development. In this way the inclusion of the 
playful in the process of teaching learning in Childhood Education, becomes more dynamic and 
reflective. The purpose of this research is to show a universe where play is present in the pedagogical 
actions, the intention is to fund playability as an alternative of resources and strategies in Early 
Childhood Education, with the objective of Knowing about the concept of playfulness, reflecting on the 
contribution of the playful in Early Childhood Education and Understand the relationship between 
playfulness and teaching learning. The research was based on surveys and selection of bibliographic 
data, based on authors who defend this pedagogical proposal, such as; Piaget : Piaget (1998), 
Vygotsky (2004), Oliveira (2010), Kishimoto (1999,2003,2010), among others, with the objective of 
reflecting on the contribution of the playful in Childhood Education, and its concept, making a parallel 
of the relationship between playful and teaching learning. It is relevant to argue that playfulness is not 
limited only in games and games, goes beyond a simple diversion, can not forget, that all free and 
enjoyable activity accompanied by learning reflects moments of playfulness. In this perspective, 
playfulness becomes a fundamental tool for the formation of children in Early Childhood Education. 
 
Keywords: Ludicidade. Child education. Learning.
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INTRODUÇÃO 

A educação no Brasil passou por reformulações por ocasiões da promulgação 

da nova Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDB Lei nº 9.394/96 (LDB, 

1996), e a consequente divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PNCs. 

Neste repensar ficou muito evidente o uso das atividades lúdicas como estratégia 

para a construção do conhecimento. Não basta no momento atual se pensar apenas 

em projetos voltados para a ludicidade, é preciso redimensionar seu valor cultural, 

como também impregnar esses projetos de maneira que ajude a compreender 

melhor os efeitos que a atividade lúdica provoca no comportamento humano. 

Em concernência com o tema escolhido: O lúdico na Educação Infantil vale 

ressaltar que por meio dessa ação, o ser humano desenvolve suas potencialidades, 

como também trabalha suas limitações, com as habilidades sociais, afetivas, 

cognitivas e físicas, a ludicidade é ainda uma forma de expressão e comunicação. 

Dentro desse cenário, a reflexão sobre a inserção do lúdico no processo de 

ensino e aprendizagem na Educação Infantil, se fez através de ferramentas que 

despertam o conhecimento e a apredizagem do aluno. Assim delineiam-se os 

seguintes objetivos da pesquisa: Analisar sobre o conceito de ludicidade; Refletir 

sobre a contribuição do lúdico na Educação Infantil; Compreender a relação entre 

ludicidade e o ensino aprendizagem na Educação Infantil. Dessa forma, a discursão 

sobre o lúdico é de suma importância, pois não pode ser vista e entendida como 

uma simples prática, e sim como princípio pedagógico no processo educacional, 

também na construção do conhecimento, proporcionando assim um ambiente de 

troca de experiências, aprendizagem, cooperação, socialização e interação com o 

meio, formando sujeitos conscientes de suas ações, criando e recriando seus 

próprios conhecimentos sobre o mundo em que vive e sua realidade social. 

Faz-se necessário refletir sobre a importância das atividades lúdicas no 

processo de ensino aprendizagem na Educação Infantil, nessa perspectiva a 

ludicidade se conceitua como um substantivo feminino que se refere à qualidade do 

que é lúdico, não é apenas uma brincadeira, mais sim, a liberdade de expressão 

física e emocional, é a abertura para novos conhecimentos, pois através dela a 

criança se liberta de situações difíceis, expressando sua personalidade. 
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A pesquisa teve início com o levantamento e seleção de algumas 

dissertações, teses e artigos, e também foram coletados nomes e autores de alguns 

livros que relatam e defendem o tema proposto. Dessa forma, o trabalho foi 

realizado através de uma pesquisa bibliográfica, que consiste na etapa inicial de 

todo trabalho científico ou acadêmico, com o objetivo de reunir as informações e 

dados que servirão de base para a construção da investigação citada a partir do 

tema. 

O trabalho de conclusão de curso estruturou-se em três subtítulos, 

apresentando-se no primeiro o conceito de ludicidade baseado em alguns autores, 

no segundo será estudada a relação entre a ludicidade e o processo de ensino e 

aprendizagem na Educação Infantil, utilizando algumas pesquisas bibliográficas, o 

terceiro caracteriza-se com base nas contribuições das vivencias lúdicas para o 

desenvolvimento da educação infantil. 

Para apoiar essa pesquisa serão utilizadas algumas teorias, como a de 

Vygotsky (2003, 1984,1998), Piaget (1975), Kishimoto (2003, 1997, 2002,1999), 

Oliveira (2010) dentre outros, que ressaltam a importância da atividade lúdica para 

desenvolvimento da inteligência e da capacidade de criar, imaginar e construir da 

criança, dando-lhe diversas possibilidades de ações no meio em que está inserida. 

 

1 CONCEITUANDO A LUDICIDADE 

 

O termo ludicidade vem sendo bastante utilizado por várias áreas do 

conhecimento, e em especial no contexto educacional, e tem conquistado espaço no 

panorama nacional. Segundo o Dicionário on-line de Português, Ludicidade é 

característica ou propriedade do que é lúdico, do que é feito por meio de jogos, 

brincadeiras e atividades criativas, dessa forma, é preciso entender que o brinquedo 

ou brincadeira também é serio, e que de acordo com Vygotsky, um dos principais 

representantes dessa visão “O brincar é uma atividade humana, criadora, na qual 

imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades de 

interpretação de expressão, e ação pelas crianças.” (VYGOTSKY, 1987, p. 35), cuja 

função principal seria facilitar o processo de socialização da criança e sua interação 

social, compreendendo que ela reproduz e representa o mundo por meio das 
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situações criadas nas atividades de brincadeira, o sujeito conhece e vivencia este 

ato e envolve múltiplas aprendizagens. 

O lúdico ocupa um lugar significativo em nossa cultura e desenvolvimento 

humano. A necessidade de resgatar e valorizar o lúdico na vida, na escola e nos 

processos formativos, para a viabilização epistemológica social critica reflexiva do 

ser humano, requer um esforço coletivo, embora existam diversas distinções entre o 

lúdico e suas manifestações. Segundo Haetinger (2004, p. 6), "[...] as atividades 

lúdicas são aquelas que promovem a imaginação e principalmente as 

transformações do sujeito em relação ao seu objeto de aprendizagem. Provocando a 

interação do aluno com o objeto do ensino [...]" e ainda segundo Campos (1986, p. 

78) "[...] a ludicidade poderia ser a ponte facilitadora da aprendizagem se o professor 

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

utilização do lúdico como fator motivante de qualquer tipo de aula”. 

Atualmente a ludicidade vem crescendo de forma positiva, onde a utilização 

do lúdico faz-se necessário em toda área do conhecimento. Vygotsky (1998, p.252) 

partiu do principio que “[...] o sujeito se constitui nas relações com os outros por 

meio de atividades caracteristicamente humanas que são medidas por ferramentas 

técnicas e semióticas”, nessa perspectiva a ludicidade assumi uma posição 

privilegiada para analise do processo de construção do sujeito. 

Destaca-se que, para cada época e sociedade o termo lúdico teve um 

entendimento diferenciado. Os povos primitivos valorizavam a educação física, 

estudos mostram que eles já brincavam e construíam seus próprios brinquedos, 

para Platão, os jogos eram visto como uma ferramenta na aprendizagem, Rebelais 

no século XV, defendia que o ensinamento precisava ser através dos jogos. Para 

Froebel (1782-1852), pedagogo e criador do jardim da infância, a brincadeira é a 

fase mais alta do desenvolvimento da criança, pois ela é representação do interno, 

da necessidade e do impulso do interno. Jean William Piaget, biólogo, psicólogo e 

epistemológo, propôs a divisão do desenvolvimento psicológico em estágios, os 

quais a criança percorre, para adquirir e desenvolver seus conhecimentos, sobre si e 

o mundo. Lev Seminobitch Vygotsky (1896-1934), psicólogo, proponente da 

psicologia histórico cultural, para ele a criança, por meio da brincadeira, reproduz o 

discurso externo e o internaliza, construindo seu próprio pensamento. A teoria de 

Henri Paul Hyacinther Wallon (1879-1962), filósofo, médico, psicólogo e político, se 
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desencadeiam em volta do afeto, emoção e linguagem, para ele, a construção do 

aprendizado pode ser dividida nessas três características, é por meio do brincar que 

a criança inicia uma relação com o meio, à interação e a socialização. 

A ludicidade é uma atividade que despertam prazer. Segundo Santos (2007), 

é uma necessidade do ser humano em qualquer idade, e não pode ser vista apenas 

como diversão, vê-se que a atividade lúdica se assemelha a atividade artística, 

como um elemento integrador dos vários aspectos da personalidade. Dessa forma, 

buscam-se alternativas e sugestões que colaborem para o aperfeiçoamento de uma 

prática de ensino voltada para o aprendizado espontâneo do indivíduo, utilizando 

estratégias compensatórias, nas quais os alunos aprendam de maneira mais fácil e 

de forma criativa e divertida. 

De acordo o pensamento de Pereira (2005, p. 19-20), “As atividades lúdicas 

são muito mais que momentos divertidos ou simples passatempo, e sim, momentos 

de descoberta, construção e compreensão de si; estímulos à autonomia, a 

criatividade, a expressão pessoal”. Dessa forma as atividades lúdicas correspondem 

a um impulso natural, e neste sentido, satisfazem uma necessidade interior, 

possibilitando a aquisição e o desenvolvimento de aspectos importantes para a 

construção da aprendizagem. 

Para que a educação lúdica caminhe efetivamente, é preciso refletir sobre sua 

importância no processo ensino aprendizagem, para ampliar, e qualificar a formação 

crítica do educando, quer para redefinir valores e para melhorar o relacionamento 

das pessoas na sociedade. 

É importante ressaltar que nem todo brincar é lúdico, podemos muito bem 

dançar, correr, jogar e não estar executando a ludicidade, porém, segundo os 

estudos de Vygotsky , revelam que o brincar permite e favorece a aproximação que 

existe entre o nível de desenvolvimento real e potencial da criança, tudo se 

transforma em lúdico para o aluno. Por esse motivo é importante que o professor 

seja um despertador de interesses, de forma que venha aguçar a curiosidade do seu 

aluno para o novo, de maneira prazerosa e bem descontraída, assim, a criança 

aprende e desenvolve com maior desenvoltura as atividades propostas. 

A ideia do ensino lúdico torna a realidade em um objeto mais alcançável e 

acessível pelos alunos, algo que esteja presente no mundo deles, é uma forma mais 

prática e viável, quando se é utilizado o palpável e concreto, por isso o lúdico é uma 
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técnica utilizada no ensino para facilitar o aprendizado, trazendo a criança para seu 

cotidiano. 

 

2 RELAÇÃO ENTRE A LUDICIDADE E O PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96), em conformidade com a 

Declaração Mundial de Educação para Todos - criada na reunião realizada em 

Jomtien, na Tailândia, em 1993, pela UNESCO -, reforça esta perspectiva ao 

enfatizar, para a Educação Infantil as dimensões de cuidar e educar, tendo o brincar 

como um dos processos de suporte. Segundo o Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil, “[…] brincar é uma das atividades mais importantes para o 

desenvolvimento da identidade e da autonomia das crianças […]”, além de “[…] 

desenvolver habilidades importantes como a atenção, a imitação, a memória e a 

imaginação, o aluno também amadurece a capacidade de socialização por meio da 

interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais.” (1998, p. 22). 

A brincadeira permite experimentar, pensar, construir, sentir emoções, decidir, é 

brincando que as crianças enfrentam situações de conflito, alegria, limites e 

conquistas. 

Com base nos estudos realizados e de acordo o tema proposto, percebe-se 

que o lúdico não é apenas uma diversão, mais sim a liberdade de expressão física e 

emocional, é a abertura para novos conhecimentos,  

Segundo Vygotsky, 

 

Brincar é coisa séria, também, por que na brincadeira não há trapaça, há 
sinceridade engajamento voluntário e doação. Brincando nos 
reequilibramos, reciclamos nossas emoções e nossa necessidade de 
conhecer e reinventar. E tudo isso desenvolvendo atenção, concentração e 
muitas habilidades. É brincando que acriança mergulha na vida, sentindo-a 
na dimensão de possibilidades. No espaço criado pelo brincar nessa 
aparente fantasia, acontece à expressão de uma realidade interior que pode 
estar bloqueada pela necessidade de ajustamento às expectativas sociais e 
familiares (VIGOTSKY, 1994, p. 67). 
 
 

A mesma serve como estratégia metodológica, que se utilizado habitualmente 

ajuda a desenvolver atitudes a hábitos baseados nas normas de convivência social. 
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Através dessa prática pedagógica podem-se conhecer as expressões da 

personalidade do aluno, porque assim a criança se liberta de situações difíceis, e 

demostra atitudes do seu interior. 

Para que essa relação aconteça de forma saudável, é importante que o 

educador esteja em colaboração com esse processo, pois, essa junção é de 

extrema importância, por que é a partir daí que a ludicidade ganha um espaço como 

ferramenta ideal na aprendizagem. 

Trabalhar com o lúdico é bom e necessário, pois o professor pode utiliza-lo 

como instrumento para prevenir, diagnosticar, mediar e intervir no desenvolvimento 

integral da criança, utilizando diferentes recursos como: conto, poesias, cantigas, 

jogos e brincadeiras. Muitos pesquisadores como Piaget, Vygotsky, Kishimoto, entre 

outros, denominam o século XXI como o século da ludicidade, viver ludicamente 

significa uma forma de intervenção no mundo educativo, indica que não apenas 

estamos inseridos no mundo, mas sobre tudo, que somos ele, o lúdico refere-se a 

uma dimensão humana que evoca os sentimentos de liberdade e espontaneidade de 

ação. 

As novas descobertas vão se construindo de acordo se desenvolve a 

personalidade, o professor passa a ser um condutor, estimulador e também 

avaliador da aprendizagem. Sabe- se que quando a criança chega à escola ela trás 

consigo uma bagagem que foi construída a partir das suas vivências, o professor 

precisa reaproveitar toda essa “pré-história” e trabalhar na construção de uma 

proposta pedagógica. 

É preciso reconhecer que o lúdico contribui e conspira para uma formação 

mais prazerosa, e é fundamental para a construção do conhecimento, segundo 

Rousseau (1968, 252), “[...] as crianças têm maneira de ver, sentir e pensar que lhes 

são próprias e só aprendem através da conquista ativa, ou seja, quando elas 

participam de um processo que corresponde á sua alegria natural”. Por isso, vale 

ressaltar a importância da participação dos mesmos em sala de aula, como agente 

participativo e construtivo no processo educacional. 

Na época atual, observa-se a importância das atividades lúdicas no cotidiano 

escolar, favorecendo assim, concepções psicológicas e pedagógicas do 

desenvolvimento na Educação Infantil. Dessa forma a ludicidade favorece os 

aspectos cognitivos e ajuda a vivenciar fatos. 
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Jogos e brincadeiras podem e devem ser aplicados como uma importante 

ferramenta para o ensino aprendizagem, bem como para estruturar conceitos de 

cooperação e interação, onde as crianças interagem entre si, desenvolvendo sua 

capacidade de abstração, como relata Kishimoto: 

 

O jogo sempre inclui uma intenção lúdica do jogador”, por isso, ajuda a 
criança a trabalhar o raciocínio, organizar os pensamentos, e fazer suas 
descobertas, desenvolvendo habilidades e adquirindo novos 
conhecimentos, dessa forma, pensa, sente, agi e aprende. (KISHIMOTO, 
2010, p. 28). 
 
 

A conduta lúdica oferece oportunidades para experimentar comportamentos 

que, em situações normais, jamais seriam tentados pelo medo do erro ou punição. 

(KISHIMOTO, 2003, p.140), nesse aspecto as atividades lúdicas incluem momentos 

de interação, prazer e integração.  

Oliveira (2010) ressalta que a atividade lúdica abre caminhos para as crianças 

se comunicarem, dando- lhe diversas possibilidades de ações no meio em que está 

inserida. O lugar que a criança ocupa num contexto social especifica a educação a 

que está submetida e o conjunto de relações sociais que mantém com personagens 

do seu mundo, tudo isso permite compreender melhor o cotidiano infantil, e é assim 

que se forma a imagem da criança e do seu brincar.  

 

3 AS CONTRIBUIÇÕES DAS VIVÊNCIAS LÚDICAS NO DESEMVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil definem 

princípios norteadores que permitam o processo de formação ética, política e 

estética da criança, em que a ludicidade é prescrita como um dos fatores para a 

integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e 

sociais desta. As instituições de Educação Infantil deverão regular suas Propostas 

Pedagógicas, práticas de educação e cuidados, tendo em vista as disposições deste 

documento. 

Dessa forma, buscam-se alternativas e sugestões que colaborem para o 

aperfeiçoamento de uma prática escolar voltada para o aprendizado espontâneo da 

criança, utilizando estratégias compensatórias, nas quais os alunos aprendam de 
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maneira mais fácil e de forma criativa e divertida, aprendendo a importância do 

brincar para aprender, valorizando o bem estar e a coletividade infantil, juntamente 

com o ensino aprendizagem. 

Com tudo isso, pode-se dizer que é a educação é transformadora, a criança 

ao participar de atividades lúdicas constrói e estrutura suas habilidades cognitivas. 

Carvalho e Pontes mencionam que: 

 

A brincadeira é uma atividade psicológica de grande complexidade, é uma 
atividade lúdica que desencadeia o uso da imaginação criadora[...],a 
brincadeira enriquece a identidade da criança, porque ela experimenta  
outra forma de ser e de o faz desempenhar vários papéis sociais ao 
representar diferentes personagens. (CARVALHO E PONTES, 2003, p. 48). 

 

 Nesse sentido, o lúdico torna-se fundamental e indispensável para a 

formação da criança e sua aprendizagem, é através dessas atividades que as 

crianças se libertam, fantasiam e desenvolvem competências que multiplicam seus 

saberes. 

É relevante salientar que o lúdico se enquadra em todas as etapas que são 

ofertadas na educação infantil, e todo aprendizado se torna mais agradável quando 

se envolve essa prática que vai muito além do simples ato de brincar. 

O lúdico é como se fosse uma parte inerente do ser humano, utilizado como 

recurso pedagógico em várias áreas de estudo oportunizando a aprendizagem do 

individuo. Dessa forma, percebe-se as diversas razões que levam os educadores a 

trabalharem no âmbito escolar as atividades lúdicas como afirma Rizzo (2001, p. 40) 

“A atividade lúdica pode ser, por tanto, um eficiente recurso aliado do educador, 

interessado no desenvolvimento da inteligência de seus alunos, quando mobiliza sua 

ação intelectual.”, dessa forma, o lúdico é um método para ser trabalhado na prática 

pedagógica, contribuindo para o aprendizado do alunado, possibilitando o educador 

o preparo de aulas dinâmicas, pois cresce assim, a vontade de aprender, seu 

interesse ao conteúdo e, dessa maneira, estimula o ser pensador e questionador. 

Muitos estudos tem demostrado o quanto o lúdico ocupa um lugar importante 

na educação do desenvolvimento humano, abrangendo tanto a atividade individual e 

livre, quanto à coletiva e regrada. A partir do lúdico, o educando vivencia suas 

experiências e a função emocional da fantasia organiza as formas do ambiente que 

permitem que a criança desenvolva e exercite suas inclinações naturais. 
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É de extrema necessidade que os professores se conscientizem que a 

ludicidade é uma prática pedagógica que trás grande beneficio para o ensino 

aprendizagem na Educação Infantil. É de praxe que quando se oferece essa 

proposta lúdica, é comum se deparar com algumas questões relevantes na 

concretização de diferentes atividades: como será utilizado, qual o objetivo ou 

finalidade e sempre trabalhar ludicidade como um conteúdo educativo. 

Portanto, faz-se necessário desenvolver técnicas pedagógicas voltadas para 

a construção do conhecimento, de forma dinâmica e divertida. Assim, o lúdico vem 

como elemento norteador para facilitar o trabalho do educador. Segundo Piaget “O 

professor não ensina, mas arranja modos do próprio indivíduo descobrir e criar 

situações problemas.” (PIAGET, 1982, p. 389). Dessa forma, o profissional precisa 

reconhecer que existem técnicas essenciais para desenvolver as habilidades e 

competências necessárias, que transforme o ensino aprendizagem do educando em 

momentos de interação e diversão, envolvendo o conteúdo aplicado. 

Conforme Maluf (2003, p. 31): “Toda criança que brinca tem uma infância 

feliz, além de torna-se um adulto muito mais equilibrado física e emocionalmente, 

conseguirá superar com mais facilidade os problemas que possam surgir no seu dia 

a dia”, assim, é através da ludicidade que a criança poderá ampliar sua liberdade, 

elaborando e reelaborando sua criatividade, formando suas expressões futuras. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Esse trabalho está pautado na investigação a respeito do tema proposto, de 

forma a atingir o objetivo traçado no processo de conhecimento da problemática a 

ser estudada. O trabalho examinará com um olhar investigatório as fontes referentes 

ao tema. 

A pesquisa teve início com o levantamento, seleção e documentação de 

algumas bibliografias já publicadas sobre o assunto, também foram coletados nomes 

e autores de livros que relatam e defendem o tema, com o objetivo de reunir as 

informações e dados que servirão de base para a construção da investigação 

proposta, tendo como subsídios livros, revistas, jornais, artigos, dissertações, teses, 

monografias, entre outras. “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no 
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fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” (GIL, 2008, p. 69). 

Como afirma Bruyne, “[...] a metodologia deve ajudar a explicar não apenas 

os produtos da investigação científica, mas principalmente seu próprio processo, 

pois suas exigências não são de submissão estrita a procedimentos rígidos, mas 

antes da fecundidade na produção dos resultados”. (BRUYNE, 1991 p. 29). 

Dessa forma, buscamos durante a pesquisa, estabelecer uma relação crítica 

e criativa com tudo que foi pensado, trazendo contribuições para repensar e 

melhorar a prática pedagógica. 

O estudo visa abordar o conhecimento a respeito da ludicidade na Educação 

Infantil, para isso se faz necessário direcionar a abordagem em base da utilização 

de material teórico, estabelecendo uma linha de investigação pela qual será 

conduzido o trabalho, para que seja levantado todo o material necessário com o 

intuito de estabelecer uma avaliação do que propõem o estudo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse trabalho nortearam-se as ideias que a ludicidade é de total importância 

para o desenvolvimento da aprendizagem na Educação Infantil, como afirma Carlos 

Drummond “Brincar com criança não é perder tempo é ganha-lo; se é triste vê 

meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em sala de 

aula sem ar, com exercícios estéreos, sem valor para a formação do homem”, o que 

se espera é que o lúdico seja compreendido como estratégia metodológica na 

Educação Infantil. 

O designo dessa pesquisa foi mostrar um universo no qual o lúdico se faz 

presente nas ações pedagógicas, a intenção foi fundear a ludicidade como uma 

alternativa de recurso, de maneira e métodos diferenciados, que venha perpetuar o 

conhecimento da criança na Educação Infantil.  

Discorre com base nesse estudo, que toda criança possui a necessidade de 

descobrir o mundo, através de atividades de liberdade que favorece o prazer, como 

as brincadeiras e os jogos, que proporcionam imaginação, fantasia, emoção e 

desejos. 
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Vygotsky (2002, p. 06) enfatiza que “A brincadeira e á aprendizagem” não 

pode ser consideradas como ações com objetivos distintos [...]’’, nessa perspectiva a 

educação se encontra em continuo desenvolvimento, buscando subsídios para torna 

esse ato de aprender prazeroso e significativo, assim, como defende o eixo 

epistemológico do construtivismo. 

Em um mundo globalizado e tecnológico, atribuem-se as crianças uma 

responsabilidade antecipada, a qual ocasionará uma carga psicológica, 

possivelmente com dificuldades futura na aprendizagem, dessa maneira, capta-se 

que a ludicidade é indispensável na Educação Infantil, por propiciar momentos de 

socialização. 

Em concordância com a pesquisa realizada, pode-se perceber que o uso do 

lúdico na prática pedagógica infantil, favorece a troca de conhecimento e viabiliza a 

interação em sala de aula, constituindo o sócio-interacionalismo. Estabelecendo um 

paralelo entre a metodologia conservadora e a atual, constata-se que a educação 

evolui ao longo dos anos, na atualidade, o construtivismo segue uma linha de 

ensino, que nos leva a uma educação libertadora. 
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