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RESUMO 

 

Através do ato de brincar as crianças se desenvolvem de maneira natural, por ser espontâneo, a 
brincadeira abrange todas as idades, sem exceções de classes sociais, raça ou condição econômica. 
Exercem importante papel no desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da socialização e tem o 
poder de condicionar a criança a se expressar e comunicar-se melhor. O objetivo deste texto é fazer uma 
breve discussão sobre a importância das brincadeiras no processo de ensino e aprendizagem e sua 
contribuição para o desenvolvimento infantil. Busca-se ainda, exemplificar de que forma o brincar pode 
colaborar com as funções afetivas, cognitivas e sociais dos alunos, com ênfase na interação e cooperação. 
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ABSTRACT 
 
Through the act of playing children develop naturally; being spontaneous, the game covers all ages, without 
exception social class, race or economic status. Play an important role in the development of language, 
thinking and socializing, and has the power to condition the child to express and communicate better. The 
purpose of this paper is to make a brief discussion of the importance of play in teaching and learning 
process and its contribution to child development. Search is also exemplify how the play can work with the 
affective, cognitive and social functions of the students, with an emphasis on interaction and cooperation. 
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INTRODUÇÃO 

O contexto social da brincadeira vem mudando através do tempo, uma vez que o 

uso das novas tecnologias tem influenciado sobre as brincadeiras das crianças. A 

ludicidade é algo característico do ser humano, o lúdico ajuda a criança no seu 
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desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social. Através das atividades lúdicas, a 

criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve a 

expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se 

na sociedade e constrói seu próprio conhecimento.  

A ludicidade envolve o educando de maneira eficaz, proporcionando-lhe alegria e 

prazer, instigando a curiosidade e a vontade de descobrir o mundo que o cerca. O jogo 

e a brincadeira possibilitam que a criança crie sua identidade em um ambiente em 

constantes mudanças, e diversos significados. Quando uma criança brinca ela está 

internalizando conhecimentos e experiências. Assim, o brincar tem função psicológica 

importante no desenvolvimento humano, pois a criança simboliza o mundo e os 

acontecimentos ao brincar. Dessa forma, o lúdico torna-se um ato descontraído de inter-

relação e descobertas, onde a criança consegue identificar seus erros e acertos.  

Atualmente, nosso educando se desenvolve rapidamente com a evolução 

científico-tecnológica, rodeado de diversas informações, torna-se mais curioso e ativo. 

Tal fato, promove mudanças em seu comportamento dentro de sala de aula, no qual o 

educador deve estar preparado não só para essa situação, mas sim, para todas que 

venham a surgir. 

A criança seleciona e apropria-se de elementos da cultura adulta incorporando-os 

ao seu universo infantil. Copia modelos, e os vivencia a seu modo, ou seja, para o mundo 

adulto, dessa forma, se prepara gradativamente para o futuro, experimentando a 

realidade de seu meio. É por meio da brincadeira que a criança encontra equilíbrio entre 

o real e o imaginário, cada brincadeira traz consigo um significado e um contexto 

diferente, permitindo que a criança brinque com o significado da brincadeira. Tal qual 

pode significar alegria, tristeza, desejos e conhecimentos, a partir daí ela cria sua 

subjetividade por meio de algo simbólico. O mais importante no ato de brincar é todo o 

desenvolvimento, a aprendizagem que ocorre, e a motivação pela possibilidade de 

vivenciar simbolicamente a situação real, dentro da lógica como tudo acontece no mundo 

adulto, preparando-a para o futuro com as alternativas que ele dispõe. 

Sendo assim, o presente artigo tem por finalidade discutir a importância da 

brincadeira na Educação Infantil, como parte do processo educativo, indispensável para 

o desenvolvimento sadio da criança. 

http://www.uniserratga.com.br/
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A metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica que segundo Marconi e 

Lakatos (2013, p. 25) significa, “[...] um apanhado geral sobre os principais trabalhos já 

realizados, revestidos de importância por serem capazes de fornecer dados atuais e 

relevantes relacionados com o tema”. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE DA 

CRIANÇA 

 

              Atualmente é necessário que os profissionais da educação estejam em constante 

aperfeiçoamento profissional, pois é preciso entender e aplicar corretamente as propostas 

pedagógicas. A Educação na atualidade se renova, deixando no passado as escolas que 

não compreende as especificidades dos alunos e não atendem suas necessidades. Diante 

desta realidade a ludicidade através das brincadeiras torna-se uma alternativa 

importantíssima para o processo de aprendizagem. Trata-se de atividades que permitem a 

aceleração e maior qualidade no desenvolvimento da criança em vários âmbitos. 

Nesse sentido,  

 
As brincadeiras para a criança constituem atividade primária que trazem grandes 
benefícios do ponto de vista físico, intelectual e social. Como benefício físico, o 
lúdico satisfaz as necessidades de crescimento e de competitividade da criança 
[...]. Como benefício intelectual, o brinquedo contribui para a desinibição, 
produzindo uma excitação mental e altamente fortificante. Como benefício social, 
a criança, através do lúdico representa situações que simbolizam uma realidade 

que ainda não pode alcançar (NISIO; ROSA, 2011, p. 40-41).  
 

O brincar permite, ainda, aprender a lidar com as emoções. Pelo brincar, a criança 

equilibra as tensões provenientes de seu mundo cultural, construindo sua 

individualidade, sua marca pessoal e sua personalidade. Sobre isso, Pereira (2000, p. 1) 

compreende “o brincar como uma forma de conhecimento integrador, próprio da cultura 

infantil, inclui dentro dele todas as linguagens de representação na relação da criança 

com seu meio”. 

Com isso a fantasia, a imaginação e consequentemente a senso de criatividade 

serão possibilitadores de um desenvolvimento mais acelerado, concreto e, sobretudo 

campo fértil para que a criança tenha uma maior capacidade de raciocínio. No mesmo 

sentido, Vygotsky (2010) escreveu que no brincar a criança está sempre acima de sua 

http://www.uniserratga.com.br/


 
 
 

 

 
Extensivo: R. Eletr. de Extensão, ISSN 2319-0345 Tangará da Serra - MT, v. 04, n. 1, p. 18-31, 2016. 
 

  

Faculdade de Educação de Tangará da Serra - MT 
www.uniserratga.com.br 

Revista Científica FAEST  ISSN: 2319 - 0345 

idade média, acima de seu comportamento diário. Assim, na brincadeira de faz de conta 

as crianças manifestam certas habilidades que não seriam esperadas para sua idade. 

Ou seja, a brincadeira serve como mola propulsora para a consolidação de habilidades, 

fazendo com que a criança demonstre maior criatividade do que o “normal”. 

Com as atividades lúdicas, espera-se que a criança desenvolva a coordenação 

motora, a atenção, o movimento ritmado, conhecimento quanto à parte do corpo, direção, 

dentre outros aspectos significativos de seu desenvolvimento, relacionados tanto a 

aspectos cognitivos, quanto a aspectos sociais e emocionais, a fim de que desenvolva 

livremente a expressão corporal que favorece a criatividade, adquirindo hábitos de 

práticas recreativas para serem empregados adequadamente nas horas de lazer e de 

aprendizagem. 

As brincadeiras possuem grande poder na formação do adulto para o trabalho. 

Segundo Cunha (1994), o adulto trabalhador de amanhã é, hoje, a criança que brinca 

muito. A criança que hoje participa de jogos e brincadeiras saberá trabalhar em grupo 

amanhã. Se hoje aprende a aceitar as regras do jogo, amanhã será capaz de respeitar 

as normas sociais. 

Por intermédio do lúdico, a criança encontra o equilíbrio entre o real e o imaginário. 

Para Kishimoto (2012), brincando as crianças aprendem a cooperar com os 

companheiros, obedecer às regras do jogo, respeitar os direitos dos outros, acatar a 

autoridade, assumir responsabilidades, aceitar penalidades que lhe são impostas, dar 

oportunidades aos amigos aprenderem a viver em sociedade. 

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, 1982). 

Incentivar e utilizar as brincadeiras e os jogos educativos práticos na educação é 

sem dúvida uma ótima alternativa para uma saúde de qualidade, ainda mais em tempos 

de internet, onde os jogos on lines, virtuais tomaram contam de grande parte do tempo 

e do interesse de crianças e adultos. As crianças estão ficando obesas e acometidas por 

doenças graves, devido à falta de exercícios proporcionados pelas brincadeiras.  

 

http://www.uniserratga.com.br/


 
 
 

 

 
Extensivo: R. Eletr. de Extensão, ISSN 2319-0345 Tangará da Serra - MT, v. 04, n. 1, p. 18-31, 2016. 
 

  

Faculdade de Educação de Tangará da Serra - MT 
www.uniserratga.com.br 

Revista Científica FAEST  ISSN: 2319 - 0345 

 

3 O BRINCAR NA EDUCACAO INFANTIL E SUA RELAÇÃO COM O ENSINO E A 

APRENDIZAGEM 

 

A ludicidade do brincar também contribui como o processo de ensino e 

aprendizagem, quando possibilita que os professores trabalhem com assuntos teóricos 

e práticos ao mesmo tempo. A esse respeito Fromm (1971 apud SOLER, 2008, p. 17) 

explica que “o processo de aprendizagem é dividido em duas partes interdependente 

entre si, ou seja, uma não existe sem a outra: domínio da teoria e domínio da prática”. 

Assim, o ensino tende a ser mais atraente e motivador, com melhores possibilidades de 

aprendizado, proporcionando um ambiente escolar feliz e satisfeito. 

Nesse contexto, a qualidade da atuação do professor, será medida pelos 

resultados concretos e transformadores que a criança apresentará no cotidiano. As 

respostas obtidas através do trabalho lúdico são quase que instantâneas, pois a 

ludicidade é por excelência uma alternativa de ensinar e aprender de forma livre, 

descontraída, incentivadora e consequentemente, motivadora. 

Outro ponto fundamental a ser destacado é que: 

 
[...] a brincadeira livre contribui para liberar a criança de qualquer pressão. 
Entretanto, é a orientação, a medicação com adultos, que dará forma aos 
conteúdos intuitivos, transformando-os em ideias lógicas cientificas, 
característica dos processos educativos (BRUNER apud KISHIMOTO, 2012, p. 
148). 

 

Ainda a respeito da parceria professor e aluno, Freinet (1998) defende a 

valorização do conhecimento já adquirido por seus alunos, e a importância da mediação 

professor-aluno. A sala de aula deve ser um ambiente prazeroso com atividades lúdicas 

para que o aluno tenha interesse em ampliar cada vez mais seu conhecimento. 

O campo privilegiado, onde acontece o processo de aprendizado, seja nos 

modelos tradicionais ou através de novas técnicas é a escola. Entretanto, quando se fala 

em uma escola lúdica, é normal que muitas pessoas pensem em uma escola diferente 

das escolas tradicionais, mais isso não é necessariamente verdade. Segundo Antunes 

(2001) durante anos confundiu-se “ensinar” com “transmitir”.  

http://www.uniserratga.com.br/
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Em um contexto onde o aluno é um ser passivo e o professor o transmissor, este 

é o único que possui conhecimento e tem como a missão de transmiti-los, cabendo ao 

aluno compreender esse conhecimento. O resultado é que quando o professor não 

obtém sucesso nesta aprendizagem, a incompetência é do aluno.  

O cotidiano escolar tem como papel criar espaços e oportunidades para que as 

crianças se desenvolvam através de atividades lúdicas, tanto em sala como fora dela, 

tornando dessa maneira com que os conhecimentos sejam assimilados de maneira 

prazerosa, possibilitando que as crianças se desenvolvam como um todo (TREVISSAN, 

2007). 

Conforme indica Santos (1997), a formação lúdica possibilita ao educador: 

conhecer-se como pessoa, saber suas possibilidades e limitações, ter visão sobre a 

importância do jogo e do brinquedo para a vida da criança, jovem e do adulto. Aos 

profissionais de diferentes áreas, comprometidos com o processo de formação e 

educação social, o referido autor ainda acrescenta que lhes cabe a responsabilidade de 

forjar um saber especial, um saber que estimule e motive os sujeitos sociais à alegria de 

estar no mundo.  

A responsabilidade do educador aumenta de forma contínua, devido às exigências 

da sociedade o do mercado de trabalho. Por isso, ao utilizar de vários métodos, inclusive 

da ludicidade suas conquistas tendem a ser mais breve e concreta.  

Nesse sentido, o lúdico na Educação Infantil pode ser trabalhado em todas as 

atividades, pois é uma maneira de aprender/ensinar, despertar o prazer e, dessa forma 

a aprendizagem se realiza. No entanto, o verdadeiro sentido da educação lúdica só 

estará garantido se o professor estiver preparado para realizá-lo, tendo conhecimento 

sobre os fundamentos da mesma (LIBÂNEO, 1996).  

As crianças experimentam desejos impossíveis de serem realizados 

imediatamente, para resolver essa questão à criança envolve-se num mundo imaginário 

onde os desejos não realizáveis podem ser realizados. O brincar da criança é então a 

imaginação e ação sempre imitando o adulto ou outra criança. Do ponto de vista do 

desenvolvimento da criança, a ludicidade traz vantagens sociais, cognitivas e afetivas, 

ajudando-as no seu desenvolvimento em relação à sociedade (QUEIROZ, 2006).  

http://www.uniserratga.com.br/
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Outro fator importante a ser mencionado é que as atividades lúdicas fazem com 

que a criança aprenda com prazer, alegria, sendo relevante ressaltar que a educação 

lúdica está distante da concepção única de passatempo e diversão. A educação lúdica 

é uma ação inerente na criança e aparece sempre como uma forma transacional em 

direção a algum conhecimento, que se define na elaboração constante do pensamento 

individual em permutações constantes com o pensamento coletivo (VENTURINI, 2010). 

É de suma importância à utilização do brincar e dos jogos no processo 

pedagógico, pois os conteúdos podem ser trabalhados por intermédio de atividades 

lúdicas contribuindo, dessa forma, para o crescimento global da criança. Jogos e 

brincadeiras contribuem para o desenvolvimento motor, emocional e cognitivo da 

criança. É brincando com o mundo que ela aprende sobre ele e desenvolve a 

imaginação, a criatividade e a atenção (MODESTO; RUBIO, 2014). 

 O brincar se torna cada vez mais importante na construção do conhecimento, 

oportunizando o prazer enquanto incorpora as informações e transforma as situações da 

vida real (FALCÃO, 2002). É fantasiando e conhecendo a realidade que acriança avança 

em seu desenvolvimento educacional, social e psicológico. 

Pois trata-se de um processo de mão dupla, onde tanto o aluno quanto o professor 

aprendem na pratica, na observação e com espontaneidade. A criança necessita de 

estabilidade emocional para se envolver com a aprendizagem. O afeto pode ser uma 

maneira eficaz de chegarmos perto do sujeito, e a ludicidade, em parceria, um caminho 

estimulador e enriquecedor para atingirmos uma totalidade do processo aprender 

(LUCKESI, 2000). 

Na educação infantil, sobretudo nos trabalhos com a ludicidade, a realização de 

atividades que buscam o desenvolvimento de habilidades motoras essenciais para as 

atividades da vida diária. A vivência destas é importante e devem ser abordadas 

principalmente dos dois aos seis anos, pois nesta fase as crianças estão mais propícias 

ao desenvolvimento e refinamento das habilidades motoras fundamentais (CELESTINO, 

2014).  

Dentre estas habilidades destaca-se o equilíbrio, pois o mesmo exerce grande 

importância em inúmeros movimentos, inclusive no andar. Equilíbrio é a habilidade que 

um indivíduo tem de controlar a estabilidade do corpo, sendo definida como a resistência 

http://www.uniserratga.com.br/
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apresentada à aceleração, seja ela angular ou linear, ou ainda, a resistência apresentada 

quando o equilíbrio é quebrado (VENTURINI, 2010). 

A aquisição de conhecimentos importantes para o crescimento pessoal e social 

adquiridos na educação infantil, e que de outro modo não poderiam ser aprendidos, 

implica considerar a inter-relação entre os conhecimentos do senso comum e os 

científicos. Isso inclui um conjunto de conceitos, procedimentos e atitudes que 

caracterizam a cultura de movimento (FERRAZ; FLORES, 2004). 

É evidente, que a junção do aprendizado no âmbito familiar e comunitário com as 

teorias que são ensinadas nas escolas, sobretudo no que diz respeito ao conhecimento 

adquirido através das interações sociais contribuem substancialmente para consolidação 

do processo de ensino e aprendizagem.   

 

4 OS JOGOS E AS BRINCADEIRAS COMO ESTRATÉGIAS PEDEGÓGICAS PARA O 

PROFESSOR 

 

 A experiência adquirida em sala de aula e o conhecimento das características dos 

alunos e ainda, a capacitação contínua e de qualidade faz com que os professores 

tenham a possibilidade de fazer adaptações e/ou mudanças na forma de ministrar suas 

aulas, sobretudo na diversificação e aplicação de conteúdos práticos e atrativos, cuja 

inspiração deve estar inter-relacionada com a realidade em que estão inseridos. 

 
O professor tem que partir de experiências e conhecimentos dos alunos e 
oferecer atividades significativas, favorecendo-as compreensão do que está 
sendo feito por intermédio do estabelecimento de relações entre escola e o meio 
social (FERREIRA, 2014).  
 
 

Todavia, é necessário que os docentes lancem mão de pesquisas e até mesmo 

de trocas de experiências com outros profissionais. Essas alternativas permitem o 

aprimoramento da criatividade, possibilitando uma melhor qualidade no processo de 

ensino e aprendizagem. Para tanto, o profissional deve ser um bom observador, pois 

assim terá condições de identificar as deficiências na metodologia ou didática, bem como 

em quais aspectos seus alunos estão encontrando dificuldades.  

http://www.uniserratga.com.br/


 
 
 

 

 
Extensivo: R. Eletr. de Extensão, ISSN 2319-0345 Tangará da Serra - MT, v. 04, n. 1, p. 18-31, 2016. 
 

  

Faculdade de Educação de Tangará da Serra - MT 
www.uniserratga.com.br 

Revista Científica FAEST  ISSN: 2319 - 0345 

A partir desses pressupostos, o docente poderá desenvolver técnicas capazes de 

contribuir para a resolução dos mais variados problemas encontrados em sala de aulas, 

principalmente aqueles que tornam as aulas pouco atrativas e dificultadoras do 

aprendizado. 

Os resultados alcançados através das brincadeiras são os melhores possíveis, 

pois permite trabalhar em vários aspectos as potencialidades dos alunos. Trata-se de 

mais uma ferramenta de fácil acesso aos docentes (internet, livros e revistas e etc.), 

basta ter ou desenvolver a criatividade e permitir que as crianças também desenvolvam 

essa importante qualidade. 

O brincar quer seja como recreação psicomotora orientada ou livremente, aponta 

sempre para resultados positivos para a criança. Oferece inúmeras oportunidades 

educativas: desenvolvimento corporal, desenvolvimento mental harmonioso, estímulo à 

criatividade, à socialização, à cooperação (FRIEDMANN, 1996; MARTINS, 2012). 

 É importante que os docentes proporcionem oportunidades para que os alunos 

desenvolvam o senso de criatividade e tenham experiências através das trocas entre 

eles. É sempre muito importante proporcionar à criança oportunidades para brincar e 

criar livremente suas brincadeiras e jogos. Pois, além de desfrutar da alegria de brincar 

isto contribui significativamente para o seu desenvolvimento (MARTINS, 2012). 

 Quando o professor permite que os alunos desenvolvam a criatividade, através da 

orientação ou simplesmente da observação ele estará tornando o seu trabalho mais 

atrativo e prazeroso. Essa constatação será facilmente observada na mudança de 

comportamento e aproveitamento das crianças, pois desenvolverão o senso de deveres 

e direitos, de respeito as regras e normas, além de outros ganhos substanciais.  A 

brincadeira ou o jogo somente tem validade se usado na hora certa, e essa hora é 

determinada pelo professor, ele é quem determina para o aluno qual o objetivo do jogo 

e das regras e do tempo (MARTINS, 2012). 

Com a criança interessada nas aulas, o processo de ensino aprendizagem é 

facilitado, as trocas acontecem naturalmente e a aquisição de conhecimento é 

comprovada cotidianamente, tanto na realização de exercícios quanto na forma em que 

os alunos comunicam e apresentam suas inquietações.  

http://www.uniserratga.com.br/
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A criança é um ser sociável que se relaciona com o mundo que a cerca. De acordo 

com sua compreensão e potencialidades, ela brinca espontaneamente e 

independentemente de seu ambiente e contexto. Por isso, quanto maior o número de 

brincadeiras infantis inseridas nas atividades pedagógicas, maior será o 

desenvolvimento da criança. Mas, por isso, deve-se respeitar cada uma das fases de 

seu desenvolvimento, a fim de que os objetivos sejam atingidos (GUSSO; SCHUARTZ, 

2005). 

 A educação deve ser dinâmica, atual e desafiadora, o docente deve estar atento 

às mudanças da sociedade, com ênfase naquelas que exigem a criação ou o uso de 

novos métodos de ensino e que permita manter e/ou melhorar a atratividade de suas 

aulas. Em razão dessas mudanças que as brincadeiras e jogos educativos se tornaram 

importantíssimos para o processo de ensino aprendizagem na educação infantil.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A partir desse estudo foi possível verificar que as brincadeiras e os jogos 

educativos são formas saudáveis de se garantir o ensino e aprendizagem das crianças, 

pois proporcionam uma maior aproximação entre o educador e os seus alunos, 

garantindo sucesso em suas aulas, inclusive com momentos alegres e prazerosos 

vividos, aspectos que contribuem para formação de crianças mais felizes e 

compreensivas, capazes de refletir, criticar e transformar sua realidade. 

 Verificou-se que o docente deve estar sempre se atualizando. Desta forma, terá 

maiores possibilidades de compreender as particularidades de seus alunos e intervir de 

forma substancial e positiva, visando à garantia de um processo de ensino e 

aprendizagem de melhor qualidade. Nesse sentido, observou-se que através de 

brincadeiras e jogos, as crianças podem desenvolver o pensamento, a imaginação, o 

raciocínio, a criatividade e etc. Esses ganhos acompanham a melhora do ambiente em 

sala de aula e a atratividade do ensino. 

 O trabalho com esses instrumentais lúdicos é tão interessante que os resultados 

chegam a influenciar até mesmo a maneira em que as crianças se relacionaram com o 
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mundo do trabalho quando adultas. Aprendem à cooperação, as regras e normas, os 

deveres e direitos. Pontos de suma importância para a conquista de um emprego e 

consolidação de uma profissão.  

 A utilização desses métodos facilita a convivência em grupo, o respeito as 

individualidade e serve como importante mantenedor da saúde. Além disso, serve como 

elo entre a teoria e prática, sendo peça fundamental para motivação e satisfação do 

aluno. O âmbito privilegiado para utilização de jogos e brincadeiras educativos é a 

escola, mas não o único, pode ser trabalhado em qualquer lugar, desde que sejam 

observados os objetivos e as regras.  

 Trata-se de um processo em que professores e alunos aprendem ao mesmo 

tempo. O docente adquire mais experiência com a observação e aplicação de novas 

técnicas e os alunos conquistam todos os benefícios citados acima.  

Todas essas conquistas serão possíveis se o professor não priorizar a 

competição, deve-se incentivar o aprendizado em detrimento de qualquer disputa, pois 

ele é o administrador das regras e dos objetivos. O objetivo final é a aprendizagem em 

um ambiente prazeroso e atrativo, onde a relação entre a criança e escola seguirá um 

caminho mais ameno e de uma educação de qualidade.   
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