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Introdução

Desde o começo do mundo que o homem sente 
necessidade de brincar. O jogo simbólico ou a brincadeira 
de faz-de-conta propiciam a fantasia, permitindo o acesso 
à autonomia à criatividade, à imaginação e à 
representação e conhecimento do mundo. O lúdico, 
expresso na forma de brincadeiras, mobiliza o afeto 
infantil, desenvolvendo a linguagem e a motricidade, 
aguçando a percepção do mundo, exercitando a memória 
e outras funções cognitivas. O lúdico “não está nas coisas, 
nos brinquedos ou nas técnicas, mas nas crianças, ou 
melhor dizendo, no homem que as imagina, organiza e 
constrói” (Oliveira, 2000, p.10) [1].

A presente pesquisa pretende, a partir de um estudo 
bibliográfico, Leis, Diretrizes e questionário, aplicado por 
professoras do ensino infantil, compreender a importância 
do lúdico na educação infantil.

A proposta primária desta pesquisa buscou estudar a 
importância do lúdico para a educação infantil, 
considerando o lúdico como atividade livre, espontâneas 
sem fim delimitado. Os objetivos específicos foram:
compreender a importância do corpo como instrumento 
essencial na brincadeira, bem como a importância do 
brincar, dos jogos e das brincadeiras para o 
desenvolvimento infantil.

O interesse pelo tema surgiu por observar sua 
importância dentro da pedagogia e pela relevância para 
diversas disciplinas. Espera-se que os achados desse 
estudo possam estimular outros pesquisadores a 
aprofundarem a temática.

Material e métodos

O presente estudo foi conduzido através de pesquisa 
exploratória, em que o principal objetivo é proporcionar 
maior compreensão ao fenômeno em estudo. A pesquisa 
exploratória geralmente é a primeira etapa de uma 
investigação maior que também abrangerá outros níveis 
de pesquisa e não formula hipóteses, uma vez que é ao 
final desta que as hipóteses serão geradas (ACEVEDO e 
NOHARA, 2007) [2].

A estratégia de pesquisa utilizada foi a do levantamento 
bibliográfico que “consiste  na busca   de estudos 
anteriores que já foram produzidos por outros cientistas e
que   geralmente  são  publicados   em   livros ou   artigos
científicos” (ACEVEDO e NOHARA, 2007, p. 48). 

Acrescentando a essa estratégia coletamos dados 
através de um questionário com cinco professoras da 
Educação Infantil e analisamos suas respostas, buscando 
uma maior compreensão do objeto de estudo.

O questionário para coleta de dados foi aplicado com 
cinco professoras do Ensino Infantil de uma escola da 
rede municipal da região metropolitana do Recife. O 
referido questionário foi elaborado por nós e teve cinco
questões abertas. Vale salientar que para responderem as 
perguntas às educadoras tiveram um tempo estimado em 
trinta minutos. Além disso, para que as respostas não 
sofressem nenhum tipo de influência e assim pudéssemos 
analisar e comparar o entendimento das docentes a 
respeito do assunto pesquisado as respostas foram dadas 
sem consulta.

 As respostas obtidas serviram também para analisar a 
concepção teoria e a sua coerência com o que as 
professoras compreendem sobre a Importância do Lúdico 
na Educação Infantil, objeto da nossa pesquisa.

Como apoio para a análise da coleta de dados, a partir 
do questionário, fizemos uso dos referenciais teóricos 
relacionados com a temática. Os referenciais serviram 
não só para compreender os aspectos relativos à posição 
das professoras, como também para análise das opiniões 
implícitas ou explícitas nas suas afirmativas.

Sendo assim, o estudo bibliográfico subsidiou e 
favoreceu todo o caminho da pesquisa; coletamos dados 
através de um questionário com as educadoras de 
Educação Infantil e analisamos suas falas, buscando uma 
maior compreensão do objeto de estudo.

O questionário aplicado as docentes teve as seguintes 
questões: Qual a importância do brincar na Educação 
Infantil? A brincadeira deve ser utilizada para fins 
pedagógicos? Por quê? A escola deve dar espaço às 
atividades lúdicas sem fins pedagógicos? Por que? O que 
a Pedagogia vem considerando com relação ao jogo e a 
brincadeira? A brincadeira é uma atividade inata ou 
aprendida socialmente? Comente.

Resultados e discussão

A pesquisa mostrou que as educadoras, por 
unanimidade, concebiam a importância vital do lúdico na 
Educação, considerando esta atividade de grande 
importância para o desenvolvimento da criança em todos 
os sentidos e também para o processo de ensino-
aprendizagem.



A seu modo  cada uma expôs seus  pontos de vistas.
“o brincar na Educação Infantil é prioridade, pois as 
crianças são pequenas e o lúdico faz parte do seu 
desenvolvimento”.   
“brincar na Educação Infantil é fundamental. A criança 
nesta idade aprende através do lúdico”.   
“a brincadeira propicia à criança o aprendizado de 
conteúdo e de várias regras de convivência social”.

Nota-se que a preocupação com o momento do brincar 
é reconhecido pelas profissionais e valorizado como 
momento de aprendizado dentro e fora da sala de aula, 
fazendo parte do desenvolvimento das crianças em 
diversas áreas e funções específicas para cada fase do 
processo de maturação.

As docentes também consideram importantes que a 
brincadeira deva ser utilizada para fins pedagógicos. As 
respostas se resumem em:
“porque é um instrumento de apoio didático e 
metodológico para iniciar ou finalizar um tema proposto”.
“com certeza. Uma vez que, a memorização funciona 
melhor através de atividades lúdicas...”.                                           
“Acho que as brincadeiras devem ter regras, mas também 
devem ser livres para que a criatividade da criança seja 
estimulada”.
     Nesse sentido Kishimoto [3] defende a idéia de que “a 
brincadeira é o lúdico em ação”. Estimular a brincadeira 
deixa de ser “coisa de criança” e passa a se constituir em 
“coisa séria”, digna de estar presente entre recursos 
didáticos.

Sobre a questão levantada em relação à escola fornecer 
espaço às atividades sem fins pedagógicos, a resposta foi 
unânime. As docentes acreditam que as escolas devem 
propiciar este espaço para o desenvolvimento físico, 
cognitivo, social e afetivo.

Porém, acrescenta uma professora ao responder a 
pergunta colocando que:
“o ideal seria que toda escola tivesse um espaço para a 
criança brincar.... entretanto, nossas escolas deixam muito 
a desejar, pois na sua maioria não têm nenhum espaço 
livre onde as crianças possam ser crianças”.

Nesse sentido a LDB nº 9.394/96 [4] ao contemplar a 
importância do brincar nas pré-escolas, deixa de forma 
indireta a idéia de que deve haver espaço para o brincar, 
para os jogos e para as brincadeiras. 

Ao responderem sobre o que a Pedagogia vem 
considerando com relação ao jogo e à brincadeira as 
docentes acreditam que esta relação é indispensável, mas 
que jogo tem uma função e a brincadeira, outra finalidade 
como demonstra a resposta dada por uma das docentes:
“na pedagogia atual, a consideração em relação ao brincar 
e ao jogar sempre tem um diferencial, pois na brincadeira 
a criança é mais espontânea, mais livre e mais criativa e 
no jogo ela tem que utilizar sua capacidade de raciocinar e 
seguir determinadas regras”.

Entendemos assim, que no trabalho lúdico a ser 
desenvolvido dentro da escola deve haver uma dosagem 
entre a utilização do brincar, como forma de obtenção dos 
objetivos escolares, e também a forma de brincar 
espontaneamente, onde não há regras nem objetivos 
previamente estabelecidos.

A pesquisa indica também que as docentes acreditam 
que a brincadeira é uma atividade inata e admitem que, na 
medida em que a criança vai crescendo, ela vai 
aprendendo a brincar socialmente.

A partir das respostas das docentes, podemos inferir 
que as atividades lúdicas, a criança e o papel do professor 
não devem ser realizados sob a ótica de um planejamento, 
com uma finalidade dirigida tendo o momento de brincar 
por brincar e o brincar com objetivos específicos, ambos 
devem visar à contribuição do desenvolvimento das 
crianças.

O presente estudo buscou demonstrar a importância do 
lúdico na educação infantil. Sabe-se que no processo da 
Educação Infantil o papel do professor é de grande 
relevância, pois é ele quem cria os espaços, 
disponibilizando materiais, participando das brincadeiras, 
fazendo a mediação da construção do conhecimento. Para 
que isso ocorra de forma produtiva, é importante que não 
se desvalorize o movimento natural e espontâneo da 
criança em favor do conhecimento estruturado e 
formalizado, ignorando as dimensões educativas da 
brincadeira e do jogo como formas indispensáveis na 
estimulação da atividade construtiva da criança.

Nesse sentido, o professor precisa ampliar cada vez 
mais as vivências da criança com o ambiente físico, com 
brinquedos, brincadeiras e com outras crianças.

Os autores que nortearam o estudo são unânimes acerca 
da importância do brincar para o desenvolvimento 
infantil. O lúdico, expresso por meio do brincar livre e 
exploratório deve estar presente na educação infantil, não 
só dentro do contexto familiar, mas também dentro da 
escola e dos espaços que a criança costuma frequentar. 
Através deste, as crianças aprendem alguma coisa sobre o 
mundo que a cerca, representando-o por meio de suas 
experiências.

Acreditamos que o objetivo do estudo proposto foi 
atingido e que não há dúvidas sobre a Importância do 
Lúdico na Educação Infantil.
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