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RESUMO 

 
Este estudo trata-se de uma pesquisa de levantamento bibliográfico, feito 

através de uma revisão de literatura de periódicos no banco de dados do 
Google Acadêmico com as palavras: Educação Infantil, brincadeiras lúdicas e 

desenvolvimento infantil, de abordagem qualitativa. Foram selecionados 20 
artigos para análise, com o objetivo geral de verificar as contribuições do lúdico 
nas Educação Infantil, além de destacar como o lúdico auxilia no 

desenvolvimento motor, apontar o lúdico como conteúdo pedagógico e relatar o 
lúdico como ferramenta de socialização. O lúdico torna-se fundamental para o 
desenvolvimento da pessoa, sendo que o brincar é um fenômeno social que 

reflete os valores, as atitudes e opiniões da sociedade em que é praticada. 
Conclui-se que o lúdico tem uma grande importância nas aulas de Educação 

Infantil e que ajuda no desenvolvimento motor dos alunos de forma 
significativa. Quando desenvolvido de maneira pedagógica pode estimular de 
maneira positiva as áreas motoras, cognitivas e sociais do desenvolvimento do 

aluno, mas para isso faz se necessário buscar novas metodologias que atraiam 
os alunos e que fiquem mais perto possíveis da realidade dos mesmos. O 

professor tem o dever de ensinar de maneira horizontal a todos e para isso 
deve-se buscar uma maneira em que todos serão incluídos dentro das aulas, 
respeitando as potencialidades de cada criança. 

 

Palavras chave: Educação Infantil. Lúdico. Desenvolvimento motor.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A palavra lúdico vem do latim Ludus, o qual o significado é brincar, e no 

brincar são inseridos jogos, brinquedos e brincadeiras, e que influenciam nos 

comportamentos dos que o pratica. O lúdico possui uma grande importância na 
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construção da criança e um aliado como recurso nas práticas pedagógicas, 

como o desenvolver a coordenação motora (KISHIMOTO, 2011). 

Há vários fatores que dificulta com que os alunos desenvolvam a 

coordenação motora, como o medo e a timidez, e é através do lúdico a partir 

da educação infantil que deve ser trabalhadas as brincadeiras e os jogos para 

estimular a coordenação motora das crianças, já que o estágio maduro com 

desempenhos mecânicos eficientes  pode ser atingidos nessa fase da 

educação infantil se as condições do ambiente e da maturação forem 

adequadas (GALLAHUE; OZMUN, 2018). 

A coordenação motora mal desenvolvida pode atrapalhar o indivíduo na 

sua fase adulta, como por exemplo, em academias e esportes em geral ou nas 

simples tarefas diárias, devemos sempre estar se movimentando para a nossa 

saúde, ter um bom professor que trabalhe a parte motora da criança na infância 

subsidiará para um desenvolvimento motor adequado do aluno. 

O papel do professor na Educação Infantil é o de criar desafios para a 

criança, fazendo com que utilize os recursos lúdicos que possui para 

desenvolver a coordenação motora, provocando novos conhecimentos, e é na 

educação infantil que deve-se  introduzir  brincadeiras e jogos, pois é quando a 

criança observa, através de imitações, copiando movimentos que lhe permitem 

trabalhar a coordenação motora. 

Diante desse cenário surge a seguinte pergunta: De que maneira o 

lúdico na escola pode contribuir no desenvolvimento dos alunos do ensino 

infantil? 

A educação infantil contribui para a base formação sócio educacional 

de todo cidadão, o lúdico se constitui num recurso pedagógico eficaz que 

envolve o aluno nas atividades, permitindo a criança desenvolver a parte 

motora (NETO, 2019). 

O educador tem o papel de proporcionar a melhor forma de aprendizado 

para seus alunos, assim o professor deve buscar um roteiro de atividades para 

que a criança descubra e estimule seus movimentos. Valorizando o trabalho 
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com jogos e brinquedos, os professores terão uma ferramenta indispensável 

para o trabalho cotidiano na aprendizagem de seus alunos. 

Este estudo foi feito através de uma revisão de literatura de periódicos 

publicados e pesquisados nos bancos de dados do Google Acadêmico com as 

palavras: Lúdico, Educação Infantil, desenvolvimento motor na educação 

infantil. Com o objetivo geral de verificar as contribuições do lúdico nas aulas 

de Educação Física na educação infantil, além de destacar como o lúdico 

auxilia no desenvolvimento motor, apontar o lúdico como conteúdo pedagógico 

e relatar o lúdico como ferramenta de socialização. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 O LÚDICO COMO FORMA PEDAGÓGICA 

A palavra lúdico tem por significado brincar, este nome ganhou maior 

relevância a partir de estudos voltados a psicomotricidade, dessa forma 

abrangeu outras formas não sendo apenas relacionado ao sentido jogos. A 

ludicidade está presente em nosso meio desde da antiguidade e segundo 

Nallin (2005) revelam que o jogo surgiu no século XVI, e que os primeiros 

estudos foram em Roma e Grécia, com propósito de ensinar letras. 

 As brincadeiras estão presentes no dia a dia das pessoas trazendo um 

jeito simples além de funcional dando a satisfação àqueles que o praticam. 

Segundo Brougére (2004) o lúdico na antiguidade era apenas algo fútil e 

somente servia para distração e diversão daqueles que praticavam não tendo 

nenhum sentido pedagógico, atualmente o lúdico é usado de maneira 

educativa voltada para o desenvolvimento da pessoa. 

O lúdico exerce uma persuasão no indivíduo e de acordo com Cintra 

(2010, p.226): 

Por se tratar de atividades prazerosas, o lúdico não está 
pautado numa postura de educador que deixa a criança brincar 
apenas para passar o tempo, sem nenhum objetivo. Ao 
contrário, o lúdico é um recurso pedagógico que envolve a 
brincadeira de maneira séria, pois deve ser visto como um fator 
de aprendizagem significativa para o educando, possibilitando 

o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social.  
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Assim na prática o lúdico visa não apenas o resultado gerado, mas 

também o ato, a ação, a experiência por elas oferecidas, durante uma 

brincadeira a criança desenvolve diversas habilidades, por exemplo, em uma 

brincadeira de esconde-esconde, durante o processo do brincar, ela descobre 

estratégias para que consiga encontrar aquele que se escondeu e correr até o 

pique, desenvolvendo: velocidade, tempo, espaço, distância. Dando base, para 

que futuramente sejam adultos bem desenvolvidos motora e cognitivamente 

(MATTOS E NEIRA, 2004). 

Segundo Rodrigues (2009) a função principal da brincadeira é de facilitar 

o processo de socialização da criança e a sua integração com a sociedade. A 

recreação pode contribuir fundamentalmente na formação motora, dando 

possibilidades para que a criança possa, através dela, expressar seus 

sentimentos livres, espontâneos e naturais, desenvolvendo, não somente 

aspectos motores como também cognitivos (AWAD, 2012). 

A recreação segundo Castro (2007, p.7) “contempla um conjunto de atividades 

de caráter lúdico e recreativo, que se destinam a promover o entretenimento e 

o divertimento”. Não pode ser camuflada na fase da vida que mais lhe 

pertence. Na infância é importante o resgate primordial da ludicidade e da 

descontração neste período de formação do ser humano. 

Segundo Kishimoto (2011) a recreação não é apenas aquele jogo que 

acontece nas ruas sem compromisso, mas tem sentido de atividade orientada 

na busca de objetivos, relacionados ao desenvolvimento físico, cognitivo e 

social. 

Corroborando a isso Garcia (2012, p.6) considera que: 

Por meio das brincadeiras, as crianças estão em contato físico 
e social com os outros, adquirem confiança em suas 
habilidades e praticam usando a imaginação. As brincadeiras 
oferecem modos socialmente aceitáveis de competir, 
despender energia e agir de modo agressivo. O declínio do 
egocentrismo e o crescimento das habilidades cognitivas 
permitem que as crianças em idade escolar interajam de modo 

mais significativo com os amigos. 

O professor ao trabalhar o lúdico como conteúdo deve estar ciente de 

que a brincadeira funciona de forma pedagógica trabalhando com os alunos 
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vários campos como o equilíbrio, a socialização além da coordenação motora, 

acredita-se que com o lúdico a criança possa ter uma aprendizagem 

significativa em relação a esses campos (DE PAULA, 2020). 

2.2 O LÚDICO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO 
DESENVOLVIMENTO MOTOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

A coordenação motora refere-se ao desempenho de qualidades o qual o 

indivíduo possa realizar em uma ampla gama de exercícios motores, e também 

o controle de movimento de maneira coordenada com um resultado definido, 

de forma resumida a coordenação motora é a capacidade que uma pessoa tem 

de desenvolver um movimento. Ações como pular, correr, dançar, bater 

palmas, segurar um lápis, todos esses movimentos requerem coordenação 

motora (SEGOVIA, 2019). 

Dos Santos Sousa, (2016, p 12), afirma:  

O indivíduo não é feito de uma só vez, mas se constrói, 
paulatinamente, através da interação com o meio e de suas 
próprias realizações e a psicomotricidade desempenha aí um 

papel fundamental. 

Segundo a LDB a educação física infantil é a primeira etapa da 

educação básica e tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança, 

tanto em aspectos físico, psicológico, entre outros. Segundo Gallahue, Ozmun 

(2018, p.189).  

O brincar das crianças é o modo primário pelo qual aprendem sobre 
seus corpos e potencialidades de movimento. Também é um 
importante facilitador do crescimento cognitivo e afetivo da criança 

mais nova. 

De acordo com Gallahue, Ozmun (2018), desde nascimento a criança 

tem os movimentos próprios, e à medida que vai crescendo esses movimentos 

começam a ter uma evolução tornando-se gestos mais precisos, esses 

movimentos requer vários fatores como ouso da musculatura e sua rapidez, e 

tudo isso com o objetivo de maturar a individualidade de cada criança. 

Gallahue, Ozmun (2018) frisa que o desenvolvimento motor se refere a 

continua alteração no comportamento do ser ao longo do ciclo da vida, 

envolvendo as necessidades da tarefa biológica e as condições ambientais que 

se encontra o indivíduo. 
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De acordo com Araujo, et al. (2016) a atividade lúdica é importante para 

o crescimento do aluno da educação infantil concernente ao desenvolvimento 

motor sendo que na educação infantil é uma fase ideal de trabalhar o lúdico 

através de brincadeiras e jogos que estimule a conduta relacionada ao corpo, 

mas respeitando a individualidade de cada aluno, conduzindo os mesmos a 

ganhar uma autonomia em criar e executar certas atividades. 

Niles, Socha (2014), destaca que o lúdico é uma das principais 

atividades que é feita pelas crianças e que se exercita fisicamente e aprimora 

habilidades motoras, sobretudo a coordenação motora grossa, e reconhece a 

importância dos professores trabalharem o lúdico como conteúdo, não apenas 

só com uma recreação , assim sendo o educador deverá criar espaços para o 

lúdico e fazerem com que os alunos aprendam brincando. 

De Moraes (2020) constatou em sua pesquisa, que o lúdico mostra o 

caminho de maneira mais fácil às crianças de acordo com suas experiências e 

necessidades e acaba por aprender brincando e não mais esquecem esse 

aprendizado e que isso facilita o desenvolvimento motor da criança. 

Santos (2020) comprovou que o lúdico facilita o desenvolvimento da 

coordenação motora fina, além de estimular a criatividade, e estimula a criança 

a fazer escolha de maneira própria através das regras que são inseridas nas 

brincadeiras o que faz com que o aluno desenvolva a capacidade de agir, 

assim o professor tem a função de mediar essas atividades de maneira que os 

educandos desenvolva a parte motora de maneira adequada. 

O professor é imprescindível para o desenvolvimento da criança, seja 

ela motora, social ou cognitiva, assim o profissional tem que ter ciência da sua 

função dentro da educação infantil, pois irá guiar os alunos, respeitando suas 

individualidades, na aquisição de conhecimentos, despertando o interesses das 

crianças (CASTELLANI FILHO et al., 2014). 

Há várias crianças em que as suas habilidades motoras estão menos 

desenvolvidas se comparadas com outras crianças, e nessa parte o professor 

contribuem pra a melhora do desenvolvimento motor dessa criança, com as 

aulas elaboradas para essa melhora, é com a evolução dos alunos pode 
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desenvolver estratégias para um maior desenvolvimento dos mesmos (SILVA, 

2019). 

Os alunos da educação infantil estão em um começo de aprendizagem, 

nos quais estão desenvolvendo suas habilidades e exploram o mundo a sua 

volta, e nisso relacionam-se física e socialmente com outras crianças e através 

dessa interação acabam por aprenderem novas habilidades, e vale frisar que 

aqui os olhares atentos dos professores serão primordiais para o 

desenvolvimento dos alunos, pois a mediação dos professores nessa interação 

é muito importante e as crianças veem como ponto de referência a orientação 

do educador (FREIRE, 2016).  

2.3 A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO ENSINO-APRENDIZAGEM. 

De acordo com Maria, et al. (2009), o lúdico enquanto conteúdo 

possibilita que os alunos destaquem suas experiências, e a da cultura dos 

mesmos, e que acaba por trazer novas descobertas a partir dessa interação 

com o brincar  terão a oportunidade der desenvolver a capacidade afetiva e 

motora, mas o professor que irá promover esse desenvolvimento de acordo 

com o nível da criança. 

Segundo Dias (2013), o Lúdico é um grande laboratório para 

desenvolver diversas áreas da criança, como o cognitivo e o motor e que 

através das situações vivenciadas por meio do lúdico pode contribuir no 

desenvolvimento global e aprimorar as habilidades motoras básicas da criança 

e através do brincar ele se inventa e adquire novas habilidades.  

Em uma pesquisa realizada por De Arruda, Silva (2014), feita com 21 

alunos de 04 (quatro) a 06 (seis) anos, onde foram aplicados 30 (trinta) 

horas/aula utilizando atividades lúdicas, percebeu-se uma tendência de 

melhoria nos aspectos psicomotores e social do grupo ficando comprovado que 

o lúdico é um conteúdo aliado para se desenvolver várias áreas de 

aprendizado  dos alunos. 

Lira, Rubio (2014), constataram que o lúdico media o processo-ensino 

aprendizagem e que é uma ferramenta que auxilia de maneira relevante no 

desenvolvimento motor, além do social, psicológico, cognitivo e que estimulam 
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a relação da criança com o mundo, e que o professor deve buscar estratégias 

para que permitam que a criança desenvolva suas habilidades motoras. 

Já para Orth, Brandt (2016), o brincar além de desenvolver a 

coordenação motora auxilia os educandos a desenvolver a cultura corporal e 

oral contribuindo para o bem estar dos mesmos, e que através do lúdico o 

aluno desenvolve também o imaginário e acaba por construir conhecimentos a 

compreender melhor o processo da aprendizagem. 

Da Silveira, Cardoso, De Souza (2014) feita em uma pesquisa 

neuropsicomotora com crianças na idade da educação infantil, constatou que 

as crianças na que vivenciavam as brincadeiras lúdicas tiveram um índice 

satisfatórios de desenvolvimento motor comparado com crianças que não se 

exercitavam nas brincadeiras o qual tiveram uma performance motora inferior. 

De acordo com Guedes et al. (2014), o lúdico é indispensável nas aulas 

de Educação Infantil e se os professores trabalharem como conteúdo 

alcançarão melhores resultados no desenvolvimento das crianças de maneira 

geral, não só com a parte motora, mas também as áreas sociais e cognitivas. 

Dessa forma é essencial sua utilização nas aulas, pois através das brincadeiras 

o professor poderá se aproximar mais do aluno contribuindo para a construção 

de conhecimento dos mesmos. 

Já de acordo Freitas (2020), em estudo verificou que o lúdico estimula o 

aluno ao aprendizado, pois desperta o desejo por descobrir novos 

conhecimentos que ainda não foram vivenciados pelas crianças, e o autor 

segue dizendo que é de extrema importância que os professores trabalharem o 

lúdico na educação infantil. 

Santos, Pereira (2020), concluíram que o lúdico é um importante 

facilitador para a aprendizagem dos alunos e que contribui para o 

desenvolvimento integral, nos aspectos motor, cultural e cognitivo das crianças 

e que o lúdico deve ser usado como uma ferramenta que possibilite estratégias 

que facilitem a evolução da criança dentro do aspecto motor. 

Altino Filho, Braga (2020), chegaram à conclusão que o lúdico pode 

auxiliar o professor no desenvolvimento das crianças, seja ela motor, social ou 
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de raciocínio, de maneira divertida e prazerosa, sendo uma ferramenta que tem 

um grande potencial para estimularem os alunos, alia o brincar e o aprender 

juntos. 

Baretta et al. (2020), vivenciou dentro de uma pesquisa feita com alunos 

que através do lúdico os alunos tiveram um enriquecimento do repertório motor 

desenvolvendo a coordenação motora, tais como a coordenação motora fina e 

ampla concentração o que se tem como um desenvolvimento essencial nessa 

fase. 

Em uma pesquisa Malaquias, De Souza Ribeiro (2013) comprovou que o  

com o lúdico a criança começa a entender o meio em que  vive, e a partir deste 

meio começa a relacionar com outras crianças, socializar com elas e adaptar-

se as condições que a rodeia, aprendendo e cooperando como uma pessoa 

social. 

Já de acordo com Canton, Oliveira, Torres (2019), o lúdico ensina 

valores a criança  através de brincadeiras que contenham regras, isso faz com 

que o aluno comece a entender a vivência em sociedade e a pensar de 

maneira coletiva, dessa maneira começa a se desenvolver socialmente com o 

auxílio do colega. 

Em um estudo feito por Leite (2013), constatou que o lúdico além de 

ajudar no desenvolvimento motor das crianças, também oferece condições 

para que a criança possa se socializar, integrando-se ao meio em que vive  

através das brincadeiras em que participa, desenvolvendo dessa forma a parte 

inclusiva nas aulas. 

Santos (2015), comprovou que o lúdico favorece para a sociabilidade da 

criança e também contribui para que a criança se torne um sujeito criativo, pois 

o lúdico desperta o imaginário da criança e através das brincadeiras começa 

por se tornar uma criança autônoma, assim se envolvem com a brincadeira 

contribuindo para o desenvolvimento pessoal e cooperativo do aluno 

favorecendo a sociabilidade das crianças. 

De acordo com Eickhoff (2014), o lúdico tem sido uma grande 

ferramenta para a aprendizagem das crianças, principalmente nas áreas 
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motoras, cognitivas e sociais, porque com o lúdico a criança tem a liberdade de 

desenvolver essas áreas de forma descontraída e prazerosa, adquirindo assim 

um maior conhecimento para ela mesma fazer a compreensão do mundo em 

que vive. 

3. CONCLUSÃO 

Esta pesquisa de revisão bibliográfica demonstra a importância do lúdico 

para Educação Infantil, contribui para o desenvolvimento motor dos alunos de 

forma relevante. 

A presente revisão bibliográfica demonstra que o lúdico é uma ótima 

ferramenta para se trabalhar o desenvolvimento da criança de maneira integral, 

porém existem muito a se falar sobre esse assunto e cabe aos profissionais da 

área trazer mais discussões sobre o tema. 

O lúdico quando usado de maneira pedagógica pode estimular de 

maneira positiva as áreas motoras, cognitivas e sociais do desenvolvimento do 

aluno para isso faz se necessário buscar novas metodologias que atraiam os 

alunos e que fiquem mais perto possíveis da realidade dos mesmos. 

Contudo pode-se concluir a confirmação através desta temática 

estudada que o lúdico na fase da infância traz grande importância no 

desenvolvimento das crianças, mas para que esse desenvolvimento seja 

completo o professor tem de ensinar de maneira horizontal a todos e para isso 

deve-se buscar uma maneira em que os alunos sejam incluídos dentro das 

aulas, respeitando as potencialidades de cada criança. 
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