
 
 

Uma breve História do Lúdico na Educação. 

Sheila Vasconcellos
1
 

 

Enquanto profissionais da Educação, sempre é urgente buscar novas Metodologias para empregar em 

sala de aula, de modo a promover um efetivo aprendizado a nossos alunos. A partir do trabalho 

desenvolvido pelo GDP “Brincadeira é Coisa Séria”, o Lúdico passou a ser uma ferramenta constante em 

nossa prática docente. Mas, afinal, o que é Lúdico? Por que usar o Lúdico na Educação? 

Segundo o Dicionário Michaelis 
2
 Lúdico é tudo que se refere a jogos e brincadeiras, portanto, 

quando brincamos ou aplicamos um jogo, seja dentro ou fora da sala de aula, estamos praticando uma ação 

lúdica.  

O Lúdico na Educação é importante na medida em que tomamos consciência de que “jogar – e 

viver – é uma oportunidade criativa para encontrar com a gente mesmo, com os outros e com o todo” 

(Brotto, 2001), ou seja, através do Lúdico o aluno, além de aprender um determinado conteúdo, tem uma 

oportunidade de conhecer o outro, a si mesmo e a junção dele com os outros. Kischimoto (1993) completa 

 
Brincando (...) as crianças aprendem (...) a cooperar com os companheiros (...), a obedecer às regras do jogo 
(...), a respeitar os direitos dos outros (...), a acatar a autoridade (...), a assumir responsabilidades, a aceitar 
penalidades que lhe são impostas (...), a dar oportunidades aos demais(...), enfim, a viver em sociedade. 

 

 Ainda segundo Brotto, o jogo em sala de aula pode ser utilizado de duas maneiras - dependendo de 

quais metas o Profissional da Educação queira atingir – o Jogo Competitivo e o Jogo Cooperativo: 

 

Jogos Competitivos Jogos Cooperativos 

São divertidos apenas para alguns. São divertidos para todos. 

A maioria tem um sentimento de derrota. Todos têm um sentimento de vitória. 

Alguns são excluídos por sua falta de habilidade. Há uma mistura de grupos que brincam juntos 

criando alto nível de aceitação mútua. 

Aprende-se a ser desconfiado. Todos participam e ninguém é rejeitado ou 

excluído. 

Os perdedores ficam de fora do jogo e simplesmente se 

tornam observadores. 

Os jogadores aprendem a ter bom senso de 

unidade e compartilhar sucesso. 

Os jogadores não se solidarizam e ficam felizes quando 

alguma coisa “ruim” acontece aos outros. 

Desenvolvem autoconfiança porque todos são 

bem aceitos. 

Pouca tolerância à derrota desenvolve em alguns jogadores 

um sentimento de desistência face a dificuldades. 

A habilidade de perseverar face as dificuldades 

é fortalecida. 

Poucos se tornam bem sucedidos.  Para cada um o jogo é um caminho de co-

evolução. 

 

Utilizando a experiência de Brotto, aplicamos em sala de aula tanto os Jogos Competitivos quanto os 

Cooperativos, e percebemos que a Competitividade é válida na medida em que desejamos que nossos alunos 

sejam instigados a estudar determinado conteúdo ou avaliar o nível de aprendizagem da turma. Já os 

Cooperativos quando queremos trabalhar certos valores, como a solidariedade, amizade ou autoconfiança. 

 

Quando os Jogos passaram a ser utilizados na sala de aula? 
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 O Jogo como Metodologia de Ensino é utilizado desde a Antiguidade Clássica e defendido pelos 

filósofos e educadores Aristóteles e Platão (Kischimoto, 1993). Ferrari (2003) afirma que 

 
Platão foi o principal deles e forma, com Aristóteles, as bases do pensamento ocidental. A educação, segundo a 

concepção platônica, deveria testar as aptidões do aluno (...) formulou modelos para o ensino por que 
considerava ignorante a sociedade grega de seu tempo. Por seu lado, Aristóteles, que foi discípulo de Platão, 
planejou um sistema de ensino bem mais próximo do que se praticava realmente na Grécia de então, equilibrado 
entre as atividades físicas e intelectuais e acessível a grande número de pessoas. (p.7). 

 

 

 Fujishima (2009) afirma que a partir da Idade Média, os jogos caíram em descrédito, não só no 

âmbito educacional, mas no cotidiano de modo geral, influência de uma Educação Eclesiástica. Segundo 

Ferrari, com o domínio do cristianismo, as ideias de Platão foram adaptadas e as de Aristóteles totalmente 

ignoradas até o advento do Renascimento, que marca a chamada Idade Moderna.  

A partir da Idade Moderna, a Educação passa a ser um direito de todos garantido pelo Estado, um dos 

ideais do Iluminismo e da Revolução Francesa (século 18): 

 
Essa tarefa do Estado ganhou especial realidade na França, após a Revolução Francesa (1789). A escola tornou-
se, então, não só a grande construtora da nação francesa como também a instituição que garantiria uma certa 
homogeneidade entre os cidadãos e, daí, pelo mérito, a diferenciação de cada qual. Como dever do Estado será 
expandida por toda a França. (FERRARI, 2003, p. 9). 

 

 Após o advento da Revolução Francesa e da influência de seus valores pelo Mundo Contemporâneo, 

o Lúdico passa a conquistar cada vez mais espaço na sala de aula. Miranda (1984) enfatiza a importância das 

atividades físicas e lúdicas em países europeus desde o século XVIII. Mesmo havendo uma desconfiança 

quanto ao caráter educativo do jogo, com o avanço da psicologia, isto tem evoluído bastante.  

 A partir do século XIX e mais sistemicamente no XX, inúmeros teóricos veem analisando o processo 

de ensino aprendizagem, como Herbart (1776-1841), Dewey (1859-1952), Wallon (1879- 1962), Piaget 

(1896-1980) e Vigotski (1896- 1934), destacando os dois últimos. 

 Piaget  
 criou um campo de investigação que denominou epistemologia genética -  isto é, uma teoria do conhecimento 

centrada no desenvolvimento natural da criança. Segundo ele, o pensamento infantil passa por quatro estágios, 
desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade plena é atingida. A grande contribuição de 
Piaget foi estudar o raciocínio lógico-matemático, que é fundamental na escola (Ferrari, 2003). 
  

 Com Piaget, o processo de ensino-aprendizagem tornou-se um campo de possibilidades, onde o 

educador deve proporcionar meios que estimulem a procura do conhecimento, a exemplo disso o lúdico. 

 Vigotski é em nossa contemporaneidade um dos principais educadores que defendem o uso do lúdico 

no processo de ensino-aprendizagem. Por meio do lúdico, a criança se relaciona com o mundo real, testando 

comportamentos que poderão ser colocados em prática ou não quando esta atingir a idade adulta. Segundo o 

teórico: 

 
é enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança[...] A essência do brinquedo é a criação 
de uma nova relação entre o campo do significado e o campo da percepção visual – ou seja, entre situações no 
pensamento e situações reais (p. 112- 124). 

 

Conclusão 

 

 Através do estudo dos principais teóricos da Educação, aprendemos que é incessante a busca por uma 

Metodologia que efetivamente contribua para o aprendizado de crianças e adolescentes, desde a Idade 

Antiga até os dias de hoje. E que esta busca está sempre ligada ao contexto histórico em que se insere. 

 Grande parte dos importantes teóricos da Educação defende o jogo como uma Metodologia eficaz em 

sala de aula.  

Com o desenvolvimento do trabalho do “Brincadeira é Coisa Séria”,  está sendo  possível 

compreender através da prática diária que o lúdico não deve ser encarado como a “solução de todos os 

nossos problemas educacionais”, mas uma possibilidade de tornar o processo de ensino-aprendizagem como 

algo efetivo e prazeroso. 
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