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RESUMO 

 

A discussão acerca dos jogos e brincadeiras vem tomando espaço nas modalidades de ensino, 

especificamente na Educação Infantil, dada a sua legitimidade propiciada através de 

documentos norteadores que solicitam o uso do lúdico nos anos iniciais da criança na escola. 

Diante disso, o presente trabalho vem, a partir de pesquisas sobre a primeira infância ao longo 

da história, no surgimento das primeiras creches e leis criadas para o direito e proteção das 

crianças, discutir sobre a importância do brincar no processo de desenvolvimento da criança, 

sobretudo na Educação Infantil. Para tanto, foi realizada uma pesquisa alicerçadas nos 

fundamentos de autores como Ariés (1981), Oliveira (2000) e Brougére (2001) para 

contextualizar a importância da utilização dos jogos, brinquedos e brincadeiras nas atividades 

pedagógicas, suas especificidades, objetivos e metodologias. Para fomentar tal pesquisa, 

foram entrevistadas professoras da educação infantil, através de um questionário aonde elas 

puderam revelar a importância do lúdico e as dificuldades de trabalhar com ele. Elas foram 

unânimes ao revelar a importância do brincar na infância, pontuando que auxilia no 

desenvolvimento da criança de forma a transformar o aprender numa ação prazerosa que 

produz resultados positivos.  

  

PALAVRAS CHAVES: Brincar; Socialização; Desenvolvimento; Aprendizagem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Regional Jaguaribana - FRJ 



 

 

PLAYING AS A FACILITATOR TO CHILDREN'S DEVELOPMENT: MUNICIPAL 

SCHOOL OF ELEMENTARY EDUCATION PROFESSORA MARIA DO SOCORRO 

MAIA 

Ana Luzia Freire da Silva
 2

 

 

 

ABSTRACT 

 

The discussion about games and play has been taking place in the teaching modalities, 

specifically in Early Childhood Education, given its legitimacy provided through guiding 

documents that request the use of playfulness in the child's early years at school. Given this, 

the present work comes, from research on early childhood throughout history, in the 

emergence of the first daycare centers and laws created for the right and protection of 

children, to discuss the importance of playing in the child's development process, especially in 

Early Childhood Education. To this end, a research was carried out based on the foundations 

of authors such as Ariés (1981), Oliveira (2000) and Brougére (2001) to contextualize the 

importance of using games, toys and games in pedagogical activities, their specificities, 

objectives and methodologies. To encourage such research, teachers of early childhood 

education were interviewed, through a questionnaire where they could reveal the importance 

of playfulness and the difficulties of working with it. They were unanimous in revealing the 

importance of playing in childhood, pointing out that it helps in the child's development in 

order to transform learning into a pleasurable action that produces positive results. 

  

Keywords: Play; Socialization; Development; Learning. 
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INTRODUÇÃO 

A educação infantil representa a estreia da criança no mundo educacional, haja vista 

que seu processo de aprendizagem já ocorre desde muito antes através dos estímulos 

proporcionados por seus responsáveis. Nesta modalidade, após anos e estudos de experiências 

foi percebido que o lúdico exerce fundamental importância, atuando de encontro a uma 

aprendizagem mais ativa e participativa, despertando o prazer nas crianças por aprender, o 

brincar estimula o desenvolvimento infantil especialmente na primeira infância, e como a 

educação infantil atua diretamente neste desenvolvimento é peculiar que a criança possa 

receber este estímulo na escola, que muitas vezes é carente em casa, já que os responsáveis 

tem cada vez menos tempo de favorecer isso, e assim funciona uma via de mão-dupla, pois 

também a escola se apropria do lúdico para promover uma aprendizagem significativa.  

O referido tema foi escolhido por acreditar que na primeira infância o brincar é de 

suma importância para o desenvolvimento da criança. Através da brincadeira eles usa sua 

imaginação e criatividade, aprendem e constroem suas próprias histórias, onde os jogos e 

brincadeiras auxiliam no seu desenvolvimento no processo de pensar, imaginar, criar e se 

comunicar com os demais sem dificuldades. 

A pesquisa tem como objetivo discutir sobre a importância do brincar no processo de 

desenvolvimento da criança, sobretudo na Educação Infantil, onde os jogos e brincadeiras faz 

parte de uma aprendizagem prazerosa e não somente de brincar por brincar, não é só um 

momento de lazer e sim um ato de aprendizagem e desenvolvimento, contribuindo para a 

formação de cada criança.  

Além disso, vem a expor os conceitos de infância e a concepção acerca de como o 

brincar foi concebido ao longo da história; pesquisar de que forma as brincadeiras, jogos e 

brinquedos estimulam o desenvolvimento e aprendizagem da criança; comprovar que a 

utilização de procedimentos metodológicos que envolvem brincadeiras tende a contribuir com 

mais facilidade para o desenvolvimento de ensino e aprendizagem através da pesquisa de 

campo; indagar as dificuldades e possibilidades que a educação infantil do campo têm ao 

trabalhar o lúdico como ferramenta de aprendizagem e verificar na opinião das professoras de 

educação infantil a importância da utilização dos jogos e brincadeiras, bem como alguns 

modelos que elas utilizam em sala de aula contemplando: jogos eletrônicos, brinquedos e 

brincadeiras customizados, brincadeiras populares, jogos para ensino de matemática, leitura e 

escrita, entre outros.  
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Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo sobre a importância do brincar na 

educação infantil na perspectiva de educadoras, sendo entrevistadas alguns professores, que 

discutiram ativamente o tema e expuseram suas opiniões e experiência com muito zelo e 

coerência, atendendo ao proposto pela nossa pesquisa, que de forma qualitativa explorou este 

conteúdo, comparando com a literatura estudada no referencial teórico.  
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CAPÍTULO I – O SURGIMENTO DE JOGOS E BRINCADEIRAS 

Para compreender o surgimento dos jogos e das brincadeiras é necessário rever as 

nossas raízes folclóricas que são consideradas responsáveis por esse surgimento. Com a 

mistura de raças que deu origem a nossa nação brasileira, sendo eles índios, negro e brancos, 

fez com que surgisse o folclore, que com o passar dos anos foi ganhando novos estilos, como 

as lendas, contos, superstições, festas, jogos e brincadeiras diversificadas. O ato de brincar é 

tão antigo como o próprio homem, na verdade o brincar faz parte da essência de ser dos seres 

humanos. 

Para o estudioso KISHIMOTO (1998), essa tradição milenar do folclore transmitido 

pela oralidade de personagens anônimos pode ser constatada na veiculação dos jogos infantis 

tradicionais como a pipa, que foi introduzida no Maranhão pelos portugueses. 

Segundo o autor, um dos primeiros brinquedos a ser inventado foi a pipa, mas os 

adultos a usaram primeiro para fins prático e também nos serviços militares, e só depois 

tornou-se um brinquedo de criança, e logo depois surgiu o papagaio de papel que também 

serviu o homem e depois virar brinquedo de criança. 

KISHIMOTO ainda afirma que os povos africanos também deixaram suas marcas, 

como nas histórias de sua cultura, que são as lendas, os contos e os mitos. E o brinquedo que 

mais marcou foi a espingarda feita de talo de bananeira. Naquela época os jogos infantis não 

despertavam interesses dos estudiosos eles estavam interessados nos aspectos sociais, 

religiosos e superstições. 

A história dos jogos no Brasil segundo KISHIMOTO (1998) foi influenciada pelos 

portugueses, negros e índios nas brincadeiras das crianças brasileiras. Para ele foi introduzido 

nas vidas das crianças por meio da oralidade, e assim, foram criados os contos, as lendas, 

superstições, versos, adivinhas e as parlendas, e também personagens como o bicho papão, a 

mula sem cabeça, a cuca, lobisomem e outros. E assim pode-se perceber que foram trazidos 

pelos portugueses e consequentemente se originaram as brincadeiras infantis. 

KISHIMOTO (1998), afirma que “a criança africana aceitava depressa o lúdico que o 

ambiente lhe permitia. Servia-se do material mais próximo e brincava. Utilizavam materiais 

tirados da natureza para fazer seus próprios brinquedos e dessa forma imitavam as atividades 

dos adultos.  

É provável que as brincadeiras sempre existiram. Na época dos engenhos de açúcar os 

filhos de negros tinham a disposição, moleques que eram filhos de negros escravos, para 

realizar suas brincadeiras, os meninos usavam moleques negros como brinquedos e até os 
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maltratavam. Segundo KISHIMOTO (1998), o melhor brinquedo dos meninos brancos era 

montar a cavalo, em carneiros, mas na falta destes eles usavam os próprios moleques. Nas 

brincadeiras, muitas vezes viravam bois de carro, cavalos de montaria, burros de liteiras, 

enfim, os meios de transporte da época. 

Isso tudo permaneceu por vários anos. Mas não se pode esquecer a influência dos 

povos indígenas, pois eles também deram a sua contribuição. As mães faziam seus filhos 

brincar, usando brinquedos de barro cozido, principalmente para as meninas, os meninos 

usavam aves domésticas como bonecos, usavam desde muito cedo flechas, arcos, tacapes, 

propulsores, imitando os pais. 

KISHIMOTO (1998) ainda enfatiza que naquela época o pai e o avô das crianças 

talhavam arcos e flechas para aquelas que já tinham de dois ou três anos, e os mesmo s faziam 

o treinamento em galinhas, cachorros. Só mais tarde eles aperfeiçoavam a pontaria em 

passarinho e borboletas. E já aos dez anos acompanhávamos pais na caça e na pesca. Os 

índios gostam muito de jogos em grupos onde imitam animais como exemplo, jogo do gavião, 

jogo do peixe pacu, jogo do jaguar e vários outros. 

Segundo FRIEDMAN (2001): recuperar os jogos do passado, nossos, dos nossos pais 

e avós, conhecê-los e trazê-los de volta. Uma vez que eles constituem um material muito 

importante para o conhecimento e a preservação da nossa cultura, do nosso folclore. 

A utilização dos jogos e brincadeiras na escola, com a finalidade explícita de ensinar, 

data de meados do século XIX. Considerando como fundador dos jardins de infância, 

FRIDERICH FROEBEL, já naquela época defendia o seu uso em sala de aula. 

Recentemente, diversos pesquisadores vêm se debruçando sobre as potencialidades 

pedagógicas do uso de jogos no ensino de forma geral. É importante observar que o jogo pode 

propiciar a construção de conhecimentos novos, um aprofundamento do que foi trabalhado ou 

ainda, a revisão de conceitos já aprendidos, servindo como momento de avaliação processual 

pelo professor e de auto avaliação pelo aluno. 

Trabalhando de forma adequada, além dos conceitos, o jogo possibilita aos alunos 

desenvolver a capacidade de organização, análise, reflexão e argumentação, uma série de 

atitudes como: Aprender a ganhar e a lidar com o perder, aprender a trabalhar em equipe, 

respeitar regras, entre outras. No entanto, para que o ato de jogar na sala de aula se caracterize 

como uma metodologia que favoreça a aprendizagem, o papel do professor é essencial. Sem a 

internacionalidade pedagógica do professor, corre-se o risco de se utilizar o jogo sem explorar 

seus aspectos educativos, perdendo grande parte de sua potencialidade. 
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Os jogos estão sempre em constante transformação, sempre passando de uma geração 

a outra, ele é transmitido de forma expressiva, seja verbal ou gestual, sempre ganhando novos 

valores ao ser avaliado como indispensável na infância de qualquer criança. 

Mas talvez em decorrência da diminuição do espaço físico e temporal destinado a essa 

atividade, provocada pelo aparecimento das instituições escolares, pelo incremento das 

indústrias de brinquedo e pela influência da televisão, de toda a mídia eletrônica e das redes 

sociais, tenha começado a existir uma preocupação com a diminuição do brincar e a surgir um 

movimento pelo seu resgate na vida das crianças e pela necessidade de demonstrar sua 

importância em estudos e nas pesquisas. (FRIEDMANN, 2001). 

Para ALVES (2009), grande parte dos jogos tradicionais mais conhecidos do mundo, 

como jogo de amarelinha, bolinha de gude, jogo de botão, pião, pipa e outros chegou ao 

Brasil por intervenção dos primeiros portugueses. Portanto todos os jogos, brincadeiras e 

brinquedos citados contribuíram para a construção da cultura lúdica infantil brasileira. 

Ainda segundo KISHIMOTO (1998), os jogos tradicionais infantis fazem parte da 

cultura popular, expressam a produção espiritual de um povo em uma determinada época 

histórica, pela transmissão oral. Já as brincadeiras tradicionais possuem, enquanto 

manifestações da cultura popular, a função de aprimorar a cultura infantil e desenvolver a 

convivência social.   

Os jogos e as brincadeiras têm objetivos em comum de unir laços de amizade. 

Segundos estudiosos escoteiros confirmam que os jogos são muito antigos que talvez os 

adolescentes da era paleolítica brincassem guiadas pelo instinto, ou seja, pela vontade 

espontânea de desenvolver determinadas brincadeiras. Afirmam ainda que os benefícios dos 

jogos e brincadeiras são tantos que até hoje nenhum cientista conseguiu comprovar o 

deslumbramento que eles exercitam nas pessoas. 

Sabe-se que o brincar já existia na vida dos seres humanos bem antes das primeiras 

pesquisas sobre o assunto: desde a antiguidade e ao longo do tempo histórico, nas diversas 

regiões geográficas, há evidências de que o homem sempre brincou. O brincar é uma ação 

lúdica, seja uma brincadeira ou jogo, com ou sem o uso de brinquedos ou outros materiais e 

objetos. Brinca-se também usando o corpo, a música, a arte, as palavras etc. 

O jogo e a brincadeira são atividades que fazem parte das relações entre as pessoas 

desde sempre, desde os tempos mais remotos. Tomamos conhecimento por meio de objetos e 

pinturas que são utilizadas para entender a história antiga. Com objetivos diferentes, a 

brincadeira e o jogo são atividades praticadas por adultos e crianças, para o entretenimento, a 



14 

 

competição, a disputa. Gostamos de jogar, gostamos de brincar: os adultos e também as 

crianças. 

Alguns estudos mostram que a brincadeira é abordada por diferentes estudos que têm 

como ponto de partida a representação social da infância em diferentes momentos históricos. 

Até 1600, os brinquedos tinham funções variadas e duplo uso, pois uma boneca servia tanto 

como brinquedo para uma criança como um manequim para mulheres da alta sociedade da 

época. 

A história da humanidade a partir da Idade Média revela que os jogos, embora sempre 

presentes nas atividades sócio educacionais, não eram vistos como um recurso de promover 

aprendizagem, mas tendo como alvo as atividades recreativas. 

ARIÉS (1981), afirma que na Idade Média, os jogos eram basicamente destinados aos 

homens, visto que as mulheres e as crianças não eram consideradas cidadão e, não participava 

de todas atividades realizadas pela sociedade. Porém, em algumas situações nas quais eram 

realizadas as festas da comunidade, o jogo funcionava como um grande elemento de união 

entre as pessoas. O autor relata que na época apenas os homens tinham o privilégio de 

participar dos jogos, pois na época as mulheres e as crianças não exerciam nenhum direito, 

por não serem cidadãos. 

Sabe-se que o entendimento do brincar está relacionado com o conceito que se tem de 

infância, ou seja, a preocupação com o que é infância, ou associado a condição política 

econômica e social, pois na Idade Média, bebês e crianças pequenas não existiam 

socialmente, não tinham espaço na sociedade porque não trabalhavam, não participavam da 

vida cotidiana, eram vistas como adultos em miniatura, educados desde muito cedo para a 

vida. 

Diante de tais afirmações pode-se perceber que os jogos e as brincadeiras sempre 

estiveram presentes nos tempos passados, mas nesse tempo não tinha muita importância e era 

visto como um passatempo, mas nos tempos atuais o jogo está sendo cada vez mais 

valorizado. 

1.1. A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

O lúdico é importante na educação infantil pois é através dele que a criança vem 

desenvolver suas habilidades para a aprendizagem se efetivar, ou seja, é na educação infantil 

que tudo se inicia, é como se fosse o alicerce na vida da criança. 
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Segundo FRIEDMANN (2001), as crianças são seres integrais, embora não seja dessa 

forma que elas têm sido consideradas na maior parte das escolas, uma vez que as atividades 

propostas são estruturadas de modo compartimentado. Para ela há uma hora determinada para 

trabalhar a coordenação motora, outra para as expressões plásticas, outra para o corpo, outra 

para o desenvolver o raciocínio, outra para a linguagem, outra para brincar sob a orientação 

do educador, outra para a brincadeira não direcionada, e assim sucessivamente. Essas 

atividades citadas devem serem desenvolvidas na sala de aula na Educação Infantil. 

A principal preocupação da Educação Infantil deveria ser a de propiciar a todas as 

crianças um desenvolvimento integral e dinâmico através dos jogos e das brincadeiras. É 

importante que os conteúdos correspondam aos conhecimentos gerais das crianças, a seus 

interesses e necessidades, além de desafiar sua inteligência. 

Diante disso pode-se perceber que através de atividades lúdicas, podemos formar 

cidadãos críticos, participativos, ágeis, criativos, e descobridores, capazes de desenvolver 

atividades voltadas ao movimento corporal e também mental. 

FRIEDMANN (2001), também ressalta que em um contexto em que a relação adulto-

criança se caracteriza pelo respeito mútuo, pelo afeto e pela confiança, a autonomia tem um 

campo para se desenvolver, quer do ponto de vista intelectual, quer do sócio afetivo, ou seja, a 

aprendizagem na Educação Infantil depende em grande parte da motivação, das necessidades 

e dos interesses das crianças, pois são mais importantes que qualquer outra razão para que 

elas se dediquem a uma atividade. Ser esperta, independente, curiosa, ter iniciativa e 

confiança em sua capacidade de construir uma ideia própria sobre as coisas, assim como 

expressar seu pensamento e sentimentos com convicção, são características inerentes à 

personalidade integral das crianças. 

Para concretizar esses objetivos e garantir a participação dinâmica das crianças nesses 

processos, o educador deve ter bem claras essas metas. Assim, ao pensar atividades 

significativas e desafiadoras que respondam aos objetivos, como jogos e brincadeiras, é 

importante articula-las de forma integrada, conforme a realidade sócia cultural das crianças, 

seus estágios de desenvolvimento e os processos de construção cognitivas, valorizando o 

acesso aos conhecimentos dos mundos físico e social. 

Ressalta-se ainda que as estratégias que se quer situar a atividade lúdica como um 

caminho possível, sugere-se prestar especial atenção para não considerar a atividade lúdica o 

único e exclusivo recurso de ação, já que essa seria uma postura ingênua. Trata-se de uma 

alternativa significativa e importante, mas seu uso não exclui outras possibilidades. 
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A autora ainda revela que partindo de uma concepção socioconstrutivista-

interacionista do brincar, ou seja, pensando-o como com meio de garantir a construção de 

conhecimentos e a interação entre os indivíduos. Ela questiona como vincular as atividades 

lúdicas a função da escola, e logo aponta a possibilidade de trazer essa atividade para o 

ambiente escolar é uma forma de pensar a educação sob uma perspectiva criativa, autónoma, 

consciente. Por meio das atividades lúdicas, não somente se abre uma porta para o mundo 

social e para as culturas infantis, como se encontra uma rica possibilidade de incentivar seu 

desenvolvimento. 

FRIEDMANN ainda afirma que há um aspecto ao qual se deve dar especial atenção 

quando se trabalha com as atividades lúdicas de forma mais consciente: O caráter de prazer e 

ludicidade que elas têm na vida das crianças. Sem esse componente básico, perde-se o sentido 

de utilização de um meio, cujo principal intuito é o de resgatar as atividades lúdicas, sua 

espontaneidade e, com elas, sua importância no desenvolvimento integral das crianças. 

É correto afirmar que a educação lúdica sempre esteve presente em todas as épocas 

entre os povos e estudiosos, sendo de grande importância no desenvolvimento do ser humano 

na educação infantil e na sociedade. Os jogos e as brincadeiras sempre estiveram presentes no 

ser humano desde a antiguidade, mas atualmente a visão sobre o lúdico é diferente. Define-se 

o seu uso em diferentes estratégias em torno da prática pedagógica no cotidiano de cada 

educador, sendo assim cada educador pode adequar as suas práticas de acordo com a sua 

realidade de sala de aula. 

O aprendizado ocorre de forma contínua e gradual e requer objetos que permitam seu 

desenvolvimento, sabendo-se que a criança necessita de momentos para brincar, pois colabora 

para o seu desenvolvimento. A aula regulamente, tornam-se apenas repetições de atividades 

educativas, ficando a aula tediosas, caindo na rotina e por consequência vazia, procura-se a 

solução com o uso dos jogos para estimular no aluno/criança a vontade de descobrir o novo de 

forma prazerosa e com responsabilidade daquilo que se faz. 

Para VYGOTSKY (1975) “As crianças formam estruturas mentais pelo uso de 

instrumentos e sinais. A brincadeira, a criação de situações imaginárias surge da tensão do 

indivíduo e a sociedade. O lúdico liberta a criança das amarras da realidade”. 

Nota-se deste modo que a criança sente e manifestada a curiosidade de que vive 

através do brincar e ao fazer isso ela conhece a si própria e aos outros. E realiza a árdua tarefa 

de entender seus limites e possibilidades e de inserir-se em seus grupos.  

Diante dessa perspectiva, nota-se que o lúdico se torna de grande relevância na sala de 

aula, pois é através do lúdico a criança começa a trabalhar com a sua imaginação e produz 
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uma forma complicada de entendimento e reformulação de sua experiência do dia-a-dia. Ao 

combinar informações e percepções da realidade problematizada, tornando-se autora e 

construindo novo aprendizado. 

As brincadeiras, os jogos, os brinquedos podem e devem ser objetos de 

desenvolvimento, permitindo à criança a exploração do mundo, descobrir-se, entender-se e 

posicionar-se em relação a si e a sociedade de maneira lúdica e adequado praticandos 

importantes habilidades no seu dia a dia. 

Conforme os PCNs de Educação Física o Volume 7 (1997, p.36) “As situações lúdicas 

competitivas ou não, são contextos favoráveis de aprendizagem, pois permitem o exercício de 

uma ampla gama de movimentos, que solicitam a atenção do aluno na tentativa de executá-la 

de forma satisfatória”. 

Perante a realidade brasileira as instituições que tenham como objetivo potencializar 

atividades lúdicas ou de aprendizagens terá por si mesma um grande significado social.  

O que podemos notar em algumas escolas, é que existe ainda uma aprendizagem 

amparada em metodologias para disciplinar os alunos, completamente por fora da realidade da 

criança. Onde sempre predomina nas aulas a inércia, o silencio e a disciplina severa, onde o 

professor conduz toda a atuação do aluno, se preocupando em botá-los em fileiras, 

completamente quietos em suas carteiras dirigindo os olhares das crianças para que 

permanecessem com os olhos voltados para a quadro-negro. 

É provável que nessas escolas, as atividades lúdicas sejam rejeitadas, ou enfrentem 

interferências sobre o seu papel. Os jogos são julgados apenas como embate, concorrências, 

produto do imaginário das crianças, colocando de lado o valor pedagógico, a sua relevância 

para o desenvolvimento afetivo e cognitivo. 

Segundo FRIEDMANN (2001), “o jogo não é somente um divertimento ou uma 

recreação”. Hoje em dia o jogo não deve ser julgado apenas como uma competição e nem 

analisado apenas como fantasia, especialmente por indivíduos que atuam com crianças da 

educação infantil. O jogo é uma atividade física ou mental constituída por normas e regras, 

não é somente uma maneira de entretenimento, mas são elementos que colaboram e 

engrandecem o desenvolvimento intelectual, possibilitam a relação entre companheiros.  

Então para que esse pensamento seja efetivamente propagado e empregada existe uma 

precisão de preparo na formação e comportamento profissional dos educadores para que se 

desfrute da atividade lúdica como núcleo das ideias sobre o processo de socialização com a 

turma. 
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Ao recorrer aos jogos, o professor está gerando na sala de aula uma grande estimulo 

que possibilite aos educandos participarem de forma ativa do processo ensino-aprendizagem, 

alcançando conhecimentos e subsídios, incorporando costumes e valores. Para que a 

aprendizagem aconteça de maneira natural é preciso resgatar e respeitar o movimento 

humano, respeitando suas experiências naturais de conhecimento da criança. Seu mundo 

cultural, movimentos, atitudes lúdicas, criaturas e fantasias criadas pelo educando. 

1.2. OS REFERENCIAIS CURRICULARES E O LÚDICO 

Publicado em 1998, O referencial Curricular para Educação Infantil, é dividido em 

três volumes, sendo estes: Introdução (Volume I), Formação Pessoal e Social (Volume II) e 

Conhecimento de mundo (Volume III). Este documento, elaborado pelo Ministério da 

Educação-MEC, tem como objetivo “auxiliar no planejamento, desenvolvimento e avaliação 

de práticas educativas que considerem a pluralidade e diversidade étnica, religiosa, de 

gênero, social e cultural das crianças brasileiras, favorecendo a construção de propostas 

educativas que respondam às demandas das crianças e seus familiares nas diferentes regiões 

do País.” (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, 

V1 ,1998).  

Portanto, este material veio a auxiliar o docente no seu cotidiano com as crianças, nos 

mais diversos aspectos pois se organiza em vários eixos de trabalho, e orienta-os como guia 

para o trabalho com a primeira infância. 

Em relação a função do REFERENCIAL é [...contribuir com as políticas e Programas 

de Educação Infantil, socializando informações, discussões e pesquisas, subsidiando o 

trabalho educativo de técnicos, professores e demais profissionais da Educação Infantil e 

apoiando os sistemas de Ensino...] (V 1, Pag:13). Lembrando que o Referencial é uma 

proposta aberta, flexível e não obrigatória. 

No que diz respeito ao brincar, o documento em questão vem a colocar que “A 

brincadeira infantil que mantem um vínculo essencial com aquilo que é o não- brincar. Se a 

brincadeira é uma ação que ocorre no plano da imaginação isto implica que aquele que 

brinca tenha o domínio da linguagem simbólica. Isto quer dizer que é preciso haver 

consciência da diferença existente entre a brincadeira e a realidade imediata que forneceu o 

conteúdo para realizar-se.  

Nesse sentido, para brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade imediata 

de tal forma a atribuir-lhes novos significados. Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por 
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meio da articulação entre a imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma 

imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma realidade anteriormente 

vivenciada”. (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA EDUCAÇÃO 

INFANTIL, V.1, Pág:27) 

Importante apresentar os “Objetivos” criados pelos Referenciais para as crianças da 

Educação Infantil, visto que este material foi e ainda é, uma das publicações federais mais 

utilizadas pelos docentes da primeira infância. (Formação Pessoal e Social, Volume II, Pág: 

27) 

OBJETIVOS: Crianças de zero a três anos 

A instituição deve criar um ambiente de acolhimento que dê segurança e confiança às 

crianças, garantindo oportunidades para que sejam capazes de: 

 Experimentar e utilizar os recursos de que dispõem para a satisfação de suas 

necessidades essenciais, expressando seus desejos, sentimentos, vontades e desagrados, e 

agindo com progressiva autonomia; 

 Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo progressivamente seus 

limites, sua unidade e as sensações que ele produz; 

 Interessar-se progressivamente pelo cuidado com o próprio corpo, executando ações 

simples relacionadas à saúde e higiene; 

 Brincar; 

 Relacionar-se progressivamente com mais crianças, com seus professores e com 

demais profissionais da instituição, demonstrando suas necessidades e interesse. 

 

OBJETIVOS: Crianças de quatro a seis anos 

Para esta fase, os objetivos estabelecidos para a faixa etária de zero a três anos 

deverão ser aprofundados e ampliados, garantindo-se, ainda, oportunidades para que as 

crianças sejam capazes de: 

 Ter uma imagem positiva de si, ampliando sua autoconfiança, identificando cada 

vez mais suas limitações e possibilidades, e agindo de acordo com elas; 

 Identificar e enfrentar situações de conflitos, utilizando seus recursos pessoais, 

respeitando as outras crianças e adultos e exigindo reciprocidade; 

 Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes de ajuda e 

colaboração e compartilhando suas vivências; 

 Brincar; 
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 Adotar hábitos de autocuidado, valorizando as atitudes relacionadas com a higiene, 

alimentação, conforto, segurança, proteção do corpo e cuidados com a aparência; 

 Identificar e compreender a sua pertinência aos diversos grupos dos quais 

participam, respeitando suas regras básicas de convívio social e a diversidade que os 

compõe. 

Portanto, percebe-se o brincar como elemento indissociável do educar e do cuidar de 

crianças pequenas. Sendo a brincadeira objetivo explícito no Referencial curricular Nacional 

para Educação Infantil. 

 

1.3. A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

Lúdico, palavra que vem do latim ludus que significa brincar, a partir da origem da 

palavra vemos que os gregos e latinos tiveram uma grande influência no contexto histórico da 

ludicidade. Ao falar-se em brincadeiras e jogos as pessoas pensam logo que é uma maneira 

das crianças passarem o tempo, e mantê-las ocupadas. Mas na verdade, brincar não é só para 

passar o tempo, é uma ferramenta de aprendizado. Os jogos e brincadeiras, são facilitadores, 

fazem com que as crianças se desenvolvam psicologicamente e absorvam melhor o conteúdo.  

O professor é o mediador do conhecimento, e deve trabalhar de forma lúdica na sala, 

com intuito de tornar a aula prazerosa e proveitosa. Segundo PIAGET apud CUNHA (2001, 

p.7) “Cada vez que ensinamos algo a uma criança, estamos impedindo que ela descubra por si 

mesma, por outro lado aquilo que permitimos que ela descubra por si mesma permanecerá 

com ela”. 

Sem dúvidas brincar é uma das atividades mais importantes da vida da criança. A 

brincadeira desperta a imaginação, os sentimentos. E na Educação Infantil a ludicidade é o 

essencial, por que o maior interesse da criança nesse período é brincar, interagir com os 

coleguinhas. Sendo assim, o professor deve levar essa condição a uma forma de aprender. 

Trabalhar jogos, sempre explicando aos alunos com deve-se jogar, ensinar regras. Por 

que o lúdico é uma ferramenta de ensino, mas também precisa de um mediador preparado 

para lidar com as mais diversas situações. Não adianta o professor entregar qualquer jogo ao 

aluno e não tentar trazer curiosidade e interesse para ele, por que assim ele só está querendo 

manter a criança ocupada. 

Para que o lúdico seja trabalhado na educação infantil não se pode só levar para sala 

uma brincadeira ou um jogo sem que haja um planejamento. Por que eles precisam ter uma 
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finalidade, tem que divertir e ao mesmo tempo levar o conhecimento aos alunos, que com 

essas atitudes do professor passam a ter mais prazer pelos estudos. 

Estamos em um período em que a tecnologia progride de forma acelerada até mesmo 

na educação, mas as atividades lúdicas não devem ser deixadas de lado no cotidiano da sala 

de aula, pois trabalhar o lúdico em sala de aula é muito educativo e atraente. 

De acordo com RONCA (1989, p.27) “O movimento lúdico, simultaneamente, torna-

se fonte prazerosa de conhecimento, pois nele a criança constrói classificações, elabora 

sequências lógicas, desenvolve o psicomotor e a afetividade e amplia conceitos das várias 

áreas da ciência”. 

Podemos perceber que brincando a criança aprende com muito mais prazer. Os jogos e 

brinquedos são ferramentas muito importantes na vida e no aprendizado das crianças. Então 

essa é a oportunidade para o desenvolvimento da criança, é aonde ela se liberta, solta seu 

imaginário. Assim ela experimenta várias coisas, e enriquece sua capacidade de se tornar um 

ser humano criativo. 

Para VIGOTSKY (1989, p.84) “As crianças formam estruturas mentais pelo uso de 

instrumentos e sinais. A brincadeira, as criações de situações imaginárias surgem da tensão do 

indivíduo e a sociedade. O lúdico liberta a criança das amarras da realidade”. 

Segundo KISHIMOTO (1994) A atividade lúdica traz entusiasmo. Tem grande valor 

social, pois pode ser uma mediadora para a educação, e contribui para o desenvolvimento da 

criança. 

Nota-se que a atual Educação Infantil trilha a procura de estratégias capazes de 

garantir o cuidar e o educar da infância, tendo em vista atender as necessidades do corpo e 

mediar o desenvolvimento sociocultural das crianças desde o nascimento, assegurando-lhes o 

tripé de direitos que se esboça para esta etapa da educação, o direito a brincar, criar e 

aprender. Neste tocante, faz-se necessário a intervenção da ação lúdico, ou seja, o brincar é 

uma forma de linguagem a partir da qual a criança atua, desenvolve-se e cria seu próprio 

conhecimento.  

Observamos que a ação lúdica não tem recebido a atenção adequada dentro das 

instituições de Educação Infantil, que ainda não se deu conta que é por meio da brincadeira 

que a criança se envolve em jogos, em danças e sente a necessidade de partilhar com o outro. 

Ainda que em postura de adversário, a parceria é um estabelecimento de relação. Esta relação 

expõe as potencialidades dos participantes, afeta as emoções e põe à prova as aptidões 

testando limites. Brincando, jogando ou dançando a criança terá oportunidade de desenvolver 
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capacidades indispensáveis a sua futura atuação profissional, tais como atenção, afetividade, o 

hábito de permanecer concentrado e outras habilidades perceptuais psicomotoras.  

Brincando a criança torna-se operativa e coletiva. Com as atividades lúdicas, 

esperamos que o aluno desenvolva a coordenação motora, a atenção, o movimento ritmado, 

conhecimento quanto à posição do corpo, direção a seguir e outros; participando do 

desenvolvimento em seus aspectos biopsicológicos e sociais; desenvolva livremente a 

expressão corporal que favorece a criatividade, adquira hábitos de práticas recreativas para 

serem empregados adequadamente nas horas de lazer, adquira hábitos de boa atividade 

corporal, seja estimulada em suas funções orgânicas, visando ao equilíbrio da saúde dinâmica 

e desenvolva o espírito de iniciativa, tornando-se capaz de resolver . 

 Neste processo de formação, vários alunos se perdem; outras se desembaraçam por si 

mesmas; mas podemos favorecê-las, a todas, proporcionando-lhes Educação Infantil, isto é, 

um conjunto de meios materiais e oportunidades para um crescimento saudável em todos os 

aspectos. Neste sentido, para que a criança desenvolva a autoconfiança e segurança no 

ambiente escolar e em seu relacionamento com outras crianças, os educadores e a instituição 

devem oferecer condições para que ela realmente seja criança ativa e questionadora, sem 

impor limites a sua curiosidade, brincando/construindo conhecimentos fundamentais para o 

seu desenvolvimento cognitivo e emocional. 

As brincadeiras envolvem grande parte do desenvolvimento da criança, quando simula 

circunstâncias observadas no dia-a-dia que no futuro a criança irá vivenciar. Concebendo 

situações imaginárias confrontada com o real, expande suas capacidades e habilidades, as 

quais muitas vezes não conhecem; dessa forma desenvolvem o “eu”. 

São muitas as percepções sobre o brincar, o seu lugar e sua importância na pratica 

pedagógica. Aqui, enfatizamos sua condição como forma de aprender, experimentar-se, 

relacionar-se, imaginar-se, expressar-se, compreender-se, confrontar-se, transformar-se, 

negociar-se e ser. Esta prática social envolve uma atividade simbólica, forma de interação 

com o outro, criação, desejo, emoção e ação voluntária. 

Nesse sentido, os jogos e as brincadeiras são instrumentos pedagógicas importantes se 

definitivas para o desenvolvimento da criança, pois no jogar e no brincar as mesmas 

desenvolvem as habilidades necessárias para o seu processo de alfabetização e letramento. 

Conforme PIAGET (1976, p.160) 

O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercícios sensório-motor e 

de simbolismo, uma assimilação da real à atividade própria, fornecendo a este seu alimento 

necessário e transformando o real em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os 
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métodos ativos de educação das crianças exigem a todos que se forneça as crianças um 

material conveniente, a fim de que, jogando, elas cheguem a assimilar as realidades 

intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência infantil. (PIAGET, 1976, 

p.160). 

Os jogos, que por muito tempo fizeram parte da didática de grandes mestres do 

passado, hoje, aparecem como necessidade incondicional e indispensável no processo 

educativo. Não será abordado o brincar por brincar e sim o brincar sob uma perspectiva 

pedagógica. Almeida (1978, p.12) muito interessante como ferramenta pedagógica, pois 

incentiva a interação e desperta o interesse pelo tema estudado, além de fomentar o prazer e a 

curiosidade. 

Os jogos ajudam na educação integral do sujeito, pois podem dar conta de uma 

manifestação sócio-histórica do movimento humano, dando oportunidade à crianças a 

indagar, problematizar as práticas, derivadas das mais diversas manifestações culturais e 

presentes no seu dia-a-dia, tematizando-as para melhor entendimento. 

O jogo, deste modo, além de ter valor na vida da criança, é o verdadeiro impulso da 

criatividade. E, para isso, o educador se vale da aprendizagem lúdica como recurso 

pedagógico, proporcionando espaços e situações de aprendizagem que articulem os recursos e 

capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças aos seus conhecimentos 

prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento. 

Considera-se que determinados objetivos só podem ser conquistados se os conteúdos 

tiverem um tratamento didático específico, ou seja, se houver uma estreita relação entre o que 

é e como ensinar. Mais do que isso: parte-se do pressuposto de que a própria definição dos 

conteúdos é uma questão didática que tem relação direta com os objetivos colocados, bem 

como com as propostas curriculares. 

 

O brincar revela a estrutura do mundo da criança, como se organiza o seu 

pensamento, às questões que ela se coloca como vê o mundo à sua volta. Na 

brincadeira, a criança explora as formas de interação humana, aprende a lidar 

com a espera, a antecipar ações, a tomar decisões, a participar de uma ação 

coletiva. (BRASIL, 2007, p.9). 

 

Na educação infantil é muito importante ressaltar que as crianças aprendem por meio 

da experiência com os objetos, as diversas experiências com as situações, sem se esquecer que 

os prêmios e os castigos contribuem para o aprendizado da criança.  
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Elas também aprendem por meio de imitações, lembramos que a criança repete muitas 

coisas que os adultos fazem e finalmente a aprendizagem ocorre por meio da criação de 

andaimes e a aprendizagem compartilhada.  

FRIEDMANN (1996, p. 56), afirma que é necessário dar atenção especial ao jogo, 

pois as crianças têm o prazer de realizar tarefas através da ludicidade. E quando isto a 

acontece vivência o mundo imaginário e assim se afasta da sua vida habitual.  

 
Há jogo a partir do momento em que a criança aprende a designar algo como 

jogo; ela não chega a isso sozinha. Ter consciência de jogar resulta de uma 

aprendizagem linguística advinda dos contextos da criança desde as 

primeiras semanas de sua existência. (BROUGERE, 1998, p.18) 

 

Para o autor a criança obtém os seus conhecimentos de acordo com o tempo, ela não 

entende o que é jogo por si próprio. É necessário que ela compreenda o que é jogar, e essa 

compreensão se dá por meio de um mediador que estará transmitindo as formas de como 

executar as atividades de acordo com as regras estabelecidas pelo jogo. Porém 

independentemente das regras e das suas particularidades a palavra jogo não perde a sua 

denominação, quando pronunciada a palavra sua referência trata-se do jogo em si e não nas 

suas particularidades.  

KISCHIMOTO, (1997) traz uma coletânea com diversos artigos e um alerta para os 

educadores, para que eles possam descobrir a verdadeira importância do jogo na educação 

infantil. A autora atenta para que os professores não venham ver o jogo como um mero 

momento de distração, pois a educação infantil oferece muito mais do que um mundo de 

sonhos e imaginação. É neste momento do jogo que a criança absorve o máximo de 

informações. 

Para ARAÚJO:  

 
O jogo toma um aspecto muito significativo no momento em que ele se 

desvincula de ser meio para atingir a um fim qualquer. Revendo a história do 

jogo, certificamo-nos de que sua importância foi percebida em todos os 

tempos, principalmente quando se apresentava como fator essencial na 

construção da personalidade da criança. (1992 p.13).  

 

 

Para o autor o jogo educativo só passa a ter significado a partir do momento que se 

tenha um objetivo ou um alvo a ser atingido, através dessa idéia passará a não ser uma 

brincadeira e sim uma atividade que contribuirá com o desenvolvimento intelectual da 

criança. 
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Os jogos educativos são aqueles que contribuem para formação das crianças e 

geralmente são direcionados para a educação infantil. São divididos em dois grupos: os de 

enredo e os de regras. Os primeiros são chamados de jogo imaginativo como, por exemplo, as 

fábulas; essa modalidade estimula o desenvolvimento cognitivo e afetivo-social da criança, 

pois elas vivenciam o comportamento do adulto. Quanto o segundo pode-se citar o jogo de 

dominó; neste a imaginação está limitada, pois são as normas que norteiam o jogo, exigindo 

atenção para o seu desenvolvimento. 

FRIEDMANN, (1996) contempla em seu livro a história dos jogos desde o final do 

século XIX, onde neste período se iniciou os estudos, o psicólogo americano Stantey Hall, foi 

primeiro a defender a ideia de jogos infantis, segundo ele é na infância que a criança 

recapitula a experiência passada, para que desse modo possam preparar para o futuro. 

No final do XIX e começo do século XX, foi ressaltado a necessidade de se cuidar dos 

“costumes” infantis e os acervos lúdicos eram tratados como tesouros. Desta forma os 

materiais eram considerados como documentos intocáveis, distanciando-se da idéia de que os 

jogos infantis não são acessíveis a todos e a dinâmica é uma das características fundamentais 

neste período. 

Para FRIEDMANN:  

 
É notória a quantidade e, sobretudo, a qualidade dos estudos realizados nessa 

área cultural e da personalidade: os avanços para a compreensão da dinâmica 

do jogo infantil foram muito significativos, e essa linha de pensamento leva 

à compreensão contextual da atividade lúdica. (1996, p. 22) 

 

 

Para a autora são muitos os registros sobre os estudos dos jogos e que as qualidades 

destes estudos são satisfatórias no que se refere a evolução dos mesmos. 

RAMOS, RIBEIRO e SANTOS (2011), afirma que os jogos não devem ser fins, mas 

meios para atingir objetivos. Estes devem ser aplicados para o benefício educativo. Ao utilizar 

os jogos no processo de alfabetização é possível alcançar inúmeras ações que possibilitam 

uma aprendizagem eficaz, como evidencia a pesquisa de QUEIROZ (2003). 

O jogo, portanto, além de ter importância na vida da criança, é o verdadeiro impulso 

da criatividade. E, para isso, o professor se vale da aprendizagem lúdica como recurso 

pedagógico, propiciando espaços e situações de aprendizagem que articulem os recursos e 

capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças aos seus conhecimentos 

prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento. 
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1.4. A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Na prática pedagógica atualmente sugere-se que sejam utilizadas atividades lúdicas 

como forma de facilitar a motivação do aluno, além de sua adaptação e socialização do 

mesmo no seio escolar, visto que, através do lúdico, a criança estando motivada se adapta 

melhor no ambiente no qual está inserido, aprendendo a conviver no dia a dia com as pessoas 

que compõe o meio social no qual está inserido. É possível dizer que o lúdico é uma 

ferramenta pedagógica que os professores podem utilizar em sala de aula como técnicas 

metodológicas na aprendizagem, visto que através da ludicidade os alunos poderão aprender 

de forma mais prazerosa, concreta e, consequentemente, mais significativa, culminando em 

um Educação de qualidade. 

Segundo Vygotsky (2000), a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o 

desenvolvimento mental prospectivo do docente e do discente, ou seja, trata-se de um estágio 

do processo de aprendizagem em que o aluno necessita de ajuda de uma pessoa mais 

experiente que saiba o conteúdo que está sendo trabalhado. Enquanto a zona de 

desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, isto é, o 

educando já consegue fazer as atividades sem necessitar de ajuda de outras pessoas.  

No dia-a-dia de sala de aula, os educadores procuram maneiras de transmitir 

conhecimentos com o objetivo de deixar o ensino mais atrativo. Uma das alternativas é 

agrupar a distração e a diversão à aprendizagem. Entretanto, essa tarefa nem sempre é muito 

simples, pois, os interesses e as apelos das crianças são bem distintos, e não são todas as 

ocasiões de ensino e de aprendizagem que permitem um trabalho lúdico na escola. As 

atividades lúdicas, quando direcionadas à alfabetização, são possíveis, porque é o meio das 

crianças terem prazer em aprender brincando.  

Muitas vezes o brincar é observado, como alguma coisa sem produtividade, muitas 

pessoas não acreditam que se pode aprender brincando. As brincadeiras possibilitam a criança 

experimente, use a criatividade, formas de expressão, suposições a respeito da vida, 

socializando com outras crianças e compartilhe experiências.  

Brincar favorece o desenvolvimento em uma perspectiva social, afetiva, cultural, 

histórica e criativa. Segundo WINNICOTT, (1971, p.87): “A brincadeira é sinal de saúde, 

pois dificilmente uma criança está bem se nega a entrar em uma atividade lúdica”.  

Segundo VYGOTSKY (1994), para compreender a passagem de um estágio de 

desenvolvimento da criança para outro, somente é possível através das brincadeiras que ela 

realiza, uma vez que o brincar emerge de uma necessidade infantil.  
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A criança exprime seus desejos, assim como nos sonhos, fantasias por meio dos jogos 

e brincadeiras, principalmente naquelas de faz de conta, onde seus sentimentos são expostos 

através do simbólico. Por meio do brincar, à apreensão da realidade é mais fácil, o brinquedo 

vai muito mais além de um simples produto, torna-se um processo pelo qual é de fundamental 

importância no desenvolvimento da infância. 

1.4.1. As brincadeiras 

É por meio da brincadeira que a criança pode desenvolver a sua própria liberdade e 

sua expressão, bem como sua criatividade ao manipulá-los. É na interação com os próprios 

brinquedos e o meio que as crianças vão construindo os 27 seus conhecimentos, ou seja, 

através das atividades lúdicas dentro das suas variedades, elaborando e reelaborando.  

Para OLIVEIRA (2002, p. 160):  

 

Por meio da brincadeira, a criança pequena exercita capacidades nascentes, 

como as de representar o mundo e de distinguir entre pessoas, possibilitadas 

especialmente pelos jogos de faz-de-conta e os de alternância 

respectivamente. Ao brincar, a criança passa a compreender as 

características dos objetos, seu funcionamento, os elementos da natureza e os 

acontecimentos sociais. Ao mesmo tempo, ao tomar o papel do outro na 

brincadeira, começa a perceber as diferenças perspectivas de uma situação, o 

que lhe facilita a elaboração do diálogo interior característicos de seu 

pensamento verbal. 

 

Sendo assim, o brinquedo pode tornar-se uma chance ou oportunidade de 

desenvolvimento cognitivo, pelo qual as brincadeiras terminam descobrindo, inventando e 

aprendendo através das suas habilidades mesmo sendo criança. A partir disto, a brincadeira é 

como uma atividade social específica, ou seja, ela é fundamental na interação e construção de 

conhecimentos da realidade das crianças e a mesma faz com que se estabeleça um vínculo 

com a função pedagógica da pré-escola.  

As brincadeiras se constituem como lazer e ensinamento para a própria criança, 

porque é justamente por meio delas que as crianças podem discernir situações, resolvê-las e 

aprender ao mesmo tempo. Portanto, a brincadeira sempre aparece de forma educativa e 

organizada, pois existe para a criança que brinca certas decisões a tomar e, com o 

companheirismo, ela aprende a conviver em grupo, compreende o mundo que vive, 

construindo e compartilhando significados, assim como motivação atitudes para sua 

sociabilidade e autonomia.  
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Pode-se considerar que os jogos, brinquedos e brincadeiras são e serão elementos 

fundamentais para a infância, já que é por meio do ato de brincar que o brinquedo pode 

caracterizar a presença das demais crianças, e brincar é estar junto com as demais crianças. 

1.4.2. Trabalhando com os Jogos 

Trabalhar com jogos na sala de aula possibilita diversos objetivos, dentre eles, fomos 

pontuando os seguintes:  

 Desenvolver a criatividade, a sociabilidade e as inteligências múltiplas;  

 Dar oportunidades para que aprendam a jogar e a praticar ativamente;  

 Enriquecer o raciocínio entre os alunos;  

 Reforçar os conteúdos já aprendidos;  

 Adquirir novas habilidades;  

 Aprender a lidar com os resultados, independentemente do resultado;  

 Aceitar regras;  

 Respeitar essas regras;  

 Fazer suas próprias descobertas por meio do brincar;  

 Desenvolver e enriquecer sua personalidade, tornando-o mais participativo e 

espontâneo perante os colegas de classe;  

 Aumentar a interação entre os participantes.  

Nota-se também um entusiasmo maior sobre o que está sendo trabalhado, por haver 

uma motivação dos educandos em expressar-se livremente, de agir e interagir em sala de aula.  

AIRTON NEGRINI (1997) cita o seguinte:  

“... a palavra “jogo” apresenta significados distintos, uma vez que pode ser entendida 

desde os movimentos que a criança realiza nos primeiros anos de vida, agitando os objetos 

que estão ao seu alcance, até as atividades mais ou menos complexas...” (AIRTON NEGRINI 

1997, p.42). 
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CAPÍTULO II - OS BENEFÍCIOS DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 O ser humano está sempre em desenvolvimento, embora este sofra um pequeno 

declínio em determinada fase da vida aonde prepara-se para a velhice, contrário à fase inicial 

que se dá em ascensão.  Acerca desta fase inicial, enquanto na velhice as funções básicas 

sofrem um declínio, conforme mencionado, e vão perdendo seu potencial, é na infância o 

boom do desenvolvimento, aonde as funções estão aceleradas e, quando estimuladas, podem 

ser aprimoradas, do contrário, podem não alcançar o seu potencial produtivo. Acerca desta 

propulsão no desenvolvimento, explica-se que ele não ocorre apenas no nível físico, 

maturativo, também o meio e seus estímulos podem proporcionar aceleramentos ou estanques 

no processo, sendo assim, a cultura, um dos fatores que mais influencia o desenvolvimento, 

seja esta influência positiva ou negativa.  

 Este campo é permeado por diversas teorias, sendo elas: ambientalistas, inatistas, 

construtivistas, sociointeracionista e psicanalítica. Todas elas comungam que, para que o 

potencial desenvolvimentista do ser humano seja alcançado é fundamental lançar um olhar 
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sobre a infância, e nela, o brincar é destacado como a melhor forma de elevar este potencial. 

Será realizada uma breve introdução acerca da primeira infância, a seguir, pincelar-se-á acerca 

de algumas das teorias que mais se destacaram ao longo do tempo acerca do desenvolvimento 

humano nas áreas supracitadas.  

 Como já observamos, a infância vem sendo inserida no contexto social e político e 

percebida há pouco tempo, também é recente as discussões acerca da primeira infância e 

como ela é determinante para o desenvolvimento humano. No Brasil, esta faixa etária passou 

a ocupar a agenda pública a partir da aprovação do Plano Nacional pela Primeira Infância, 

realizada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), a 

partir da lei nº 12.722/2012 que criou o programa Brasil Carinhoso e o inseriu no Plano Brasil 

Sem Miséria, além de outros marcos, como a modificação do ECA a partir do Marco Legal da 

Primeira Infância, lei nº 13.257/2016, de onde partiu o Programa Criança Feliz (BRASIL, 

2017).  

 A primeira infância é a fase do desenvolvimento que se estende dos primeiros dias de 

vida da criança até os seis anos de idade, conforme diz a lei 13.257/2016. Ali estão 

compreendidos os primeiros 72 meses de vida da criança, sendo considerada a família, a 

principal mediadora da relação e interação criança-mundo, facilitando assim o seu 

desenvolvimento. A supracitada lei estabelece que o Brasil deve promover o desenvolvimento 

na primeira infância de forma integral, considerando as especificidades de cada fase do 

desenvolvimento. Vale salientar que a educação infantil é frequentada neste período, fazendo 

a escola parte deste processo (BRASIL, 2017).   

Acerca da primeira infância Young (2010) afirma que o que acontece na primeira 

infância marca o sujeito por toda a vida, seja as experiências negativas ou positivas. Por tal 

motivo, tornou-se a primeira infância questão de saúde pública e preocupação intersetorial, 

tanto que o UNICEF em parceria com os municípios, desenvolveu na conquista do selo 

projetos voltados para este público, a exemplo da Semana do Bebê, na qual são desenvolvidas 

ações voltadas para este público e as diversas secretarias se reúnem nesta iniciativa com 

algumas metas a serem alcançadas.  

Comprova-se cientificamente a premissa de que são os estímulos que determinam o 

sucesso da criança, mesmo com limitações, e a pobreza, apesar de ser um fator limitante, pode 

ser driblada, favorecendo que a criança se desenvolva plenamente. Deve-se ainda lançar um 

olhar futurista, haja vista que, se as crianças são o futuro, na medida em que investimos nelas 

e temos crianças bem desenvolvidas e com potencial criativo, não só o desenvolvimento 

humano, mas também o econômico e administrativo será favorecido. Como as crianças nessa 
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faixa etária estão inseridas na educação infantil, estes estímulos iniciados em casa e 

complementados na escola irão potencializar bons resultados, sendo necessário investimentos 

nesta modalidade escolar, que gerarão retornos ao Estado.  

 Ainda acerca do desenvolvimento, conforme já mencionado, teóricos de abordagens 

diversas desenvolveram suas teorias e não há como condensá-las em apenas uma, haja vista 

que elas se complementam, conforme explicam Rabello e Passos (2007, p.2):  

 Para os teóricos Ambientalistas, entre eles Skinner e Watson (do movimento 

behaviorista), as crianças nascem como tábulas rasas, que vão aprendendo tudo do ambiente 

por processos de imitação ou reforço.  

Para os teóricos Inatistas, como Chomsky, as crianças já nascem com tudo que 

precisam na sua estrutura biológica para se desenvolver. Nada é aprendido no ambiente, e sim 

apenas disparado por este.   

Para os teóricos Construcionistas, tendo como ícone Piaget, o desenvolvimento é 

construído a partir de uma interação entre o desenvolvimento biológico e as aquisições da 

criança com o meio.  

Temos ainda uma abordagem Sociointeracionista, de Vygotsky, segundo a qual o 

desenvolvimento humano se dá em relação nas trocas entre parceiros sociais, através de 

processos de interação e mediação.   

Temos a perspectiva Evolucionista, influenciada pela teoria de Fodor, segundo a qual 

o desenvolvimento humano se dá no desenvolvimento das características humanas e variações 

individuais como produto de uma interação de mecanismos genéticos e ecológicos, 

envolvendo experiências únicas de cada indivíduo desde antes do nascimento.   

Ainda existe a visão de desenvolvimento Psicanalítica, em que temos como expoentes 

Freud, Klein, Winnicott e Erikson. Tal perspectiva procura entender o desenvolvimento 

humano a partir de motivações conscientes e inconscientes da criança, focando seus conflitos 

internos durante a infância e pelo resto do ciclo vital.   

As teorias supracitadas foram as mais divulgadas, mas não pode deixar de ser 

mencionada a teoria ecológica de Bronfenbrenner, que apesar de ter iniciado seus estudos em 

1979, ultimamente vem sendo divulgada com mais ênfase. Ela pode ser encaixada no grupo 

sociointeracionista, por crer que o ambiente aonde o sujeito cresce afeta os seus planos de 

vida, postulando que as preferências deste ser são determinadas por fatores sociais. Para esta 

teoria, existem cinco sistemas relacionados entre si que compõem o ambiente, sendo eles: 

microssistema, mesossistema, exossistema, macrossistema e cronossistema 

(BRONFENBRENNER, 2011).  



32 

 

Acerca das teorias do desenvolvimento mais difundidas, citando aqui a de Piaget, 

Freud e Erikson, convém observar que eles subdividem o desenvolvimento em fases 

delimitadas por faixa etária e concentram mais detalhes, modificações e ênfase da infância até 

a adolescência. Delimitando a infância como o período aonde o sujeito mais adquire 

habilidades que poderão acompanha-lo por toda a vida.  

Na teoria psicossexual de Freud, ele subdivide o desenvolvimento em: estágio oral (0-

18 meses); estágio anal (18 meses – 3 anos); estágio fálico (3-6 anos); estágio de latência (6-

11 anos) e estágio genital (11 - ...). Por sua vez, o também psicanalista Erik Erikson postulou 

sua teoria, também dividida em fases, com ênfase psicossocial, prosseguindo até a fase adulta 

com suas especificidades, ficando assim delimitado: confiança x desconfiança (0 – 1 ano); 

autonomia x vergonha e dúvida (2 – 3 anos); iniciativa x culpa (4 – 5 anos); indústria/maestria 

x inferioridade (6 – 11 anos); identidade x confusão/difusão (12 – 18 anos); intimidade x 

isolamento (jovem adulto); produtividade x estagnação (meia idade) e integridade x 

desesperança (velhice) (PAPALIA; FELDMAN, 2013).  

Voltando para o construtivismo, difundiu-se a teoria epigenética de Piaget, que 

acreditava que a aquisição de habilidades dependia de certa maturidade biológica, ficando 

assim subdividida: estágio sensório-motor (0-2 anos); estágio pré-operatório (2-7 anos); 

estágio operatório-concreto (7-11 anos) e estágio operatório-formal de onze anos acima. Este 

autor em específico, através de suas observações, percebeu comportamentos similares em 

crianças de mesma faixa etária e organizou estas características no cronograma acima 

conforme as potencialidades de cada fase, ou, no caso pre-operatório, as dificuldades 

(PAPALIA; FELDMAN, 2013).   

Para ele, o desenvolvimento cognitivo ocorre nestas quatro fases distintas, a partir de 

três processos: organização, adaptação e equilibração. Na organização o sujeito cria categorias 

de objetos e essas estruturas cognitivas que possibilitam tal organização são chamadas de 

esquemas, que vão predizer como o sujeito se comporta ou pensa em determinadas situações. 

A adaptação é explicada como a forma utilizada pela criança para lidar com situações novas, o 

que lhe gera um desequilíbrio, possibilitando que o processo de assimilação e acomodação 

ocorra, no caso, a aprendizagem. Por sua vez, a equilibração resume a passagem da 

assimilação para a acomodação (PAPALIA; FELDMAN, 2013).  

Wallon, por sua vez, acreditava no desenvolvimento psicoafetivo, subdividindoo 

também em fases assim distribuídas: estágio impulsivo-emocional (0-1 ano); estágio sensório-

motor e projetivo (3 meses-3 anos); estágio do personalismo (3-6 anos); estágio categorial (6-
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11 anos) e o estágio da adolescência de onze anos em diante (MAHONEY; ALMEIDA, 

2006).  

Nesta premissa, convém delimitar que alguns aspectos do desenvolvimento humano 

podem ser potencializados a partir do brincar, inclusive a aprendizagem. Vygotsky, teórico 

sociointeracionista, postula que ela tem início bem antes da aprendizagem escolar formal:  

  

[...] A aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda a aprendizagem da 

criança na escola tem uma pré-história. Por exemplo, a criança começa a 

estudar aritmética, mas já muito antes de ir à escola adquiriu determinada 

experiência referente à quantidade, encontrou já várias operações de divisão 

e adição, complexas e simples; portanto a criança teve uma pré-escola de 

aritmética [...] (VYGOTSKY, 2013, p.32-33).  

  

 Com isso, o teórico nos quer repassar o quanto a interação social ensina, e estas 

experiências podem ser facilitadas a partir dos jogos e brincadeiras. Foi ele um dos primeiros 

pensadores a considerar a criança como criança em uma época aonde, conforme já citado, 

estas eram vistas como adultos em miniatura. Pensava em uma forma de colocar o homem 

como ser biológico, mas também, histórico e social, valorizando sua cultura e suas formas de 

vida, crendo assim, que características e atitudes humanas, por mais individuais que fossem, 

eram impregnadas das trocas com o coletivo.  

 Enquanto Piaget acreditava que a aprendizagem alavancava o desenvolvimento, em 

uma perspectiva maturacionista aonde as funções biológicas precisam estar desenvolvidas 

para que ocorra aprendizagem, Vygotsky propunha que a participação em ambientes e 

práticas favorecem a aprendizagem, ou seja, se a criança não for estimulada em seu ambiente 

a determinadas funções, de nada adianta sua maturidade, pois não lhe foram oferecidas 

experiências e instrumentos que favorecessem isso. Ou seja, uma teoria não anula a outra, do 

contrário, complementa. Na teoria sociointeracionista, Vygotsky propõe o conceito de Zona 

de Desenvolvimento Proximal (ZDP), o que também configura uma teoria do 

desenvolvimento/aprendizagem:  

  

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, ou seja, determinado pela capacidade de resolver 

problemas independentemente, e o nível de desenvolvimento proximal, 

demarcado pela capacidade de solucionar problemas com ajuda de um 

parceiro mais experiente. São as aprendizagens que ocorrem na ZDP que 

fazem com que a criança se desenvolva ainda mais, ou seja, 

desenvolvimento com aprendizagem na ZDP leva a mais desenvolvimento, 

por isso dizemos que, para Vygotsky, tais processos são indissociáveis 

(RABELLO; PASSOS, 2007, p.5, grifo do autor).  
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 A passagem da zona de desenvolvimento real para a potencial é possibilitada por um 

mediador e, segundo o autor, este mediador não necessariamente é o professor ou os pais, mas 

todas as relações estabelecidas socialmente aonde um sujeito tem um saber que o potencializa 

no auxílio para que promova esta passagem para outros sujeitos que ainda não o tenham. 

Logo, na sala de aula, um coleguinha que sabe mais determinado conteúdo pode ser esse 

mediador.  

 Ramos (2014) discorreu acerca de aspectos do desenvolvimento humano que são 

desenvolvidos na primeira infância. A autora elenca quatro tipos: psicolinguístico, 

psicomotor, cognitivo e socioafetivo. Para a autora, na psicolinguística os jogos e brinquedos 

favorecem as interações e desenvolvem a criança para o seu máximo potencial. Não 

necessariamente esses jogos e brincadeiras precisam de requinte. Diferente de Piaget, ela 

acredita que o potencial linguístico da criança não vai ocorrer naturalmente, ele precisa de 

estímulos. Já no psicomotor, os jogos e brinquedos possibilitam a consciência do próprio 

corpo e coordenação dos movimentos como: psicomotricidade grossa e fina, movimentos, 

entre outros, podendo estes serem utilizados como forma de comunicação não verbal. Além 

disso, a criança adquire neste aspecto, o equilíbrio, lateralidade, ritmo, organização e 

orientação no espaço e tempo.  

 No aspecto cognitivo, os jogos e brinquedos vêm a promover mobilização dos 

conhecimentos e habilidades do sujeito ante os desafios, aonde, com o arsenal que ele possui, 

ele vem a desenvolver novas habilidades e deve estar motivado pelo ritmo de competitividade 

que a brincadeira proporciona. Por fim, no aspecto socioafetivo, os jogos e brinquedos 

propiciam a interação social, de onde será desenvolvida a afetividade, a tolerância à 

frustração, o trabalho em equipe, entre outras habilidades (RAMOS, 2014).  

2.1. O BRINCAR COMO ATIVIDADE FUNDAMENTAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ALUNO 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento das crianças, é 

brincando que elas se comunicam, se identificam e tem autonomia. O fato da criança, desde 

de muito cedo poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar 

determinado papel nas brincadeiras faz com que elas desenvolvam capacidades de 

socialização, por meio da sua imaginação, a curiosidade, a atenção, a imitação, a memória. 
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É direito da criança de brincar, na educação infantil os professores, tem diferentes 

formas de trabalhar, com os materiais, brinquedos, jogos educativos e na organização do 

espaço adequado para cada tipo de brincadeira, com materiais interessantes que chamem a 

atenção das crianças e estimulem a criatividade e imaginação, segundo Leontiev (2006), a 

principal atividade das crianças pequenas, pois é ela que vai impulsionar a criança para outro 

nível de desenvolvimento. 

Brincar é necessário, é por meios das brincadeiras que as crianças descobrem o 

universo que estão inseridas e um contexto social. A brincadeira, segundo Brougére (2001), 

supõe contexto social e cultural, sendo um processo de relações interindividuais, de cultura. 

Mediante o ato de brincar, a criança explora o mundo e suas possibilidades, e se insere nele, 

de uma maneira espontânea e divertida, se desenvolvendo em suas capacidades cognitivas, 

motoras e afetivas. 

Entendendo que o brincar é social, a criança não brinca sozinha, ela precisa de 

brinquedos, um ambiente agradável, os colegas, uma história que gera toda a brincadeira, um 

professor que media essa relação e que faz algo criativo e estimulante, é a forma de brincar 

que é mediado pelo contexto da escola que é importante que seja de qualidade e ofereça 

diversas oportunidades de diferentes aprendizagens para as crianças. 

É importante sempre ter a mediação de um adulto, orientando e estimulando as 

crianças a não desistirem, mostrando e explicando as regras. As crianças, tem uma magia que 

contagia todos a sua volta, é necessário disposição, paciência e tempo para brincar, socializar, 

olhar para o mundo com o olhar da criança, sem tantas pressões e responsabilidades. 

No currículo da Educação Infantil é possível encontrar diversas controvérsias, 

resultante de várias metodologias colocadas ao longo do tempo de forma experimental, haja 

vista ser uma área considerada nova na educação, ela continua sendo alvo de discussão acerca 

dos conteúdos a serem trabalhados e exigidos e compreende-se que ainda pode sofrer 

mudanças, já que a sociedade vai mudando, também as crianças e as suas exigências, 

compreendendo assim a melhor forma de ensinar. 

A fantasia e a imaginação são elementos fundamentais para que a criança aprenda 

mais sobre a relação entre as pessoas, sobre o eu e o outro, os brinquedos e jogos tradicionais 

são meios de socialização entre as crianças, particularmente as brincadeiras de faz‐de‐conta e 

troca de cartas. No faz-de-conta, as crianças aprendem a agir em função da imagem de uma 

pessoa, de uma personagem, de um objeto e de situações que não estão imediatamente 

presentes e perceptíveis para elas no momento e que evocam emoções, sentimentos e 

significados vivenciados em outras circunstâncias. 
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O brincar funciona como um cenário no qual as crianças tornam-se capazes não só de 

imitar a vida como também de transformá-la. Os heróis, por exemplo, lutam contra seus 

inimigos, mas também podem ter filhos, cozinhar e ir ao circo. Ao brincar de faz-de-conta, as 

crianças buscam imitar, imaginar, representar e comunicar de uma forma específica que uma 

coisa pode ser outra. Brincar é, assim, um espaço no qual se pode observar a coordenação das 

experiências prévias das crianças e aquilo que os objetos manipulados sugerem ou provocam 

no momento presente. 

Nesta fase da vida, a criança passa por grandes aquisições: o andar, o falar, o controle 

dos esfíncteres, a imaginação, o faz-de-conta, a representação, enfim, o uso de linguagens 

diversas. São aspectos que espera-se biologicamente delas, no entanto, este biológico só é 

desenvolvido a partir de interações e estímulos que podem ser alcançados na discriminação de 

cores por meio de ilustrações e pinturas, na memorização para representações teatrais em 

datas comemorativas, no diálogo empático com o colega que está aflito por meio da interação 

social e da partilha do ambiente, das pessoas e de objetos desenvolvendo também o senso de 

empatia e tolerância à frustração que no ambiente familiar nem sempre é favorecido 

(BRASIL, 2013). 

As instituições de educação infantil que respeitam os direitos e as necessidades das 

crianças não podem deixar de incluir o brincar, com um bom planejamento, materiais 

adequados e de qualidade, espaço próprio e confortável, para desenvolver as brincadeiras e 

utilizar os materiais, para uma aprendizagem e desenvolvimento da criança. Pois como bem 

está descrito nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB): 

Uma atividade muito importante para a criança pequena é a brincadeira. 

Brincar dá a criança oportunidade para imitar o conhecido e para construir o 

novo, conforme ele reconstrói o cenário necessário para que sua fantasia se 

aproxime ou se distancie da realidade vivida, assumindo personagens e 

transformando objetos pelo uso que deles faz (BRASIL, 2013, p.87) 

 

Na infância a criança assimila grandes atributos que podem ser consideradas virtudes 

através do brincar e da interação com os pares. Vejamos o que Vygostky (1984), afirma 

quanto a importância do brinquedo: 

 
Com o brinquedo a criança constrói suas relações, com os objetos, relações 

de posse, de utilização, de abandono, de perda, de desestruturação que 

constituem na mesma proporção, os esquemas que ela produzirá com outros 

objetos na sua visão futura. Cercar a criança de objetos, tanto no quadro 

familiar quando no quadro das coletividades infantis (creches e pré-escolas), 

é inscrever o objeto, de um modo essencial, no processo de socialização e é 

também, dirigir em grande parte a socialização para uma relação com o 

objeto (VYGOTSKY, 1984, p.64). 
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Através da brincadeira a criança começa a comunicar-se consigo mesma e com o 

mundo. Brincar, segundo o dicionário Aurélio é: “divertir-se, recrear-se, entreter-se, distrair-

se, folgar, brincar é algo muito presente nas nossas vidas, ou pelo menos deveria ser” 

(FERREIRA, 2009). 

Segundo Oliveira (2000) o brincar não significa só diversão, a criança desenvolve 

capacidades como atenção, a imaginação, a memória, a imitação, propiciando à criança o 

desenvolvimento da personalidade com criatividade, afetividade, inteligência, sociabilidade e 

motricidade. 

As brincadeiras e jogos que vão surgindo para o desenvolvimento das crianças, 

proporcionam experiências, inteligência, a conquista e a formação da sua identidade. Os 

brinquedos e as brincadeiras são fontes de interação lúdica e afetividade, que favorecem o 

conhecimento e a assimilação dos conteúdos. Neste ínterim, o jogo é um recurso perfeito para 

facilitar a aprendizagem: 

 
(...) desde muito cedo o jogo na vida da criança é de fundamental 

importância, pois quando ela brinca, explora e manuseia tudo aquilo que está 

a sua volta, através de esforços físicos se mentais e sem se sentir coagida 

pelo adulto, começa a ter sentimentos de liberdade, portanto, real valor e 

atenção as atividade vivenciadas naquele instante (CARVALHO, 1992, 

p.14). 

 

Ao longo de seu desenvolvimento a criança vai adquirindo elementos necessários à 

sua sobrevivência através de brincadeiras compatíveis com suas necessidades com o estímulo 

de um mediador que nem sempre é o adulto. 

Os jogos devem ser criados e recriados, para ser sempre uma nova descoberta para as 

crianças e as façam sentir vontade de brincar, explorar e manusear, assim descobrindo sempre 

uma forma de jogar e transformando em novos conhecimentos e descobertas. A criança vai 

brincar, vai conhecer o jogo, saber como se joga, entender as regras, fornece várias 

informações a seu respeito, onde o brincar vai ser útil para o desenvolvimento integral no 

ambiente familiar e no ambiente escolar. 

A brincadeira auxilia no desenvolvimento infantil, onde desenvolve diversas 

potencialidades, e também, na socialização com outras crianças e adultos. A função do 

brinquedo e das brincadeiras assume uma mediação onde o educador pode intervir no sentido 

de transmitir um conhecimento fundamental para o desenvolvimento infantil. 

A função do brinquedo e das brincadeiras faz com que a criança se socialize com as 

demais, e assim o convívio tanto em casa quanto em outros lugares se torna interessante para 
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a aprendizagem. É necessário que o professor considere a importância de boas mediações 

relacionando o jogo, o brinquedo e a brincadeira com a prática educativa. Para tanto, cabe ao 

professor saber organizar situações onde as brincadeiras aconteçam de diversas maneiras para 

propiciar um aprendizado prazeroso para as crianças. 

O professor tem a obrigação de respeitar e valorizar os costumes, a cultura local, entre 

outras tradições. Deve-se observar também quando as crianças estão nas brincadeiras livres, 

pois nestes momentos elas brincam do faz-de-conta, que é como a criança vê o mundo, onde 

ocorre diversas situações, demostrando suas inquietações e necessidades, expressam também 

sua imaginação em todos os sentidos. Podemos dizer que o faz de conta é a forma como a 

criança reflete os valores e constrói sua visão de mundo (BRASIL, 2013). 

Seus conhecimentos, provém da imitação de alguém ou de algo conhecido, de uma 

experiência vivida em família ou em outros ambientes, do relato de um colega ou de um 

adulto, de cenas assistidas na televisão, no cinema ou narrados em livros. É necessário nos 

atentarmos que o brincar, seja através de brincadeiras, brinquedos ou jogos, propicia a 

construção de novos conhecimentos, e o aprimoramento do que já foi apreendido. 

As diversas maneiras de se aprender brincando faz com que a criança desenvolva a 

capacidade de organização, análise, reflexão e argumentação, uma série de atitudes como 

aprender a ganhar e o lidar com o perder, aprender a trabalhar em grupo, regras e entre outras. 

A competição está presente no jogo na forma de desafio, levando a criança a tentar superar 

suas próprias dificuldades e servindo também como uma motivação para um bom 

aprendizado. 

Quanto ao espaço adequado para o brincar é um espaço agradável, em que a criança se 

sinta à vontade para interagir com todos e assim possa se desinibir, seja em brincadeiras, 

atividades lúdicas individuais ou em grupos. Tudo deve ser explorado e bem trabalhado para 

que seja também bem aproveitado, onde a criança aprenda a compartilhar sem perder o 

sentido da troca de sabedorias e aprendizados. Na Educação Infantil, esse espaço pode ser na 

sala de aula aonde as brincadeiras são direcionadas para um objetivo, ou no espaço de 

recreação, aonde crianças de diferentes turminhas interagem com o espaço disponibilizado a 

elas de forma livre. 

Para que estas atividades sejam desenvolvidas com eficácia, é preciso também 

considerar a quantidade de alunos e suas referidas faixa etárias, aonde as DCNEB trazem 

algumas orientações: “[...] recomenda-se a proporção de 6 a 8 crianças por professor (no caso 

de crianças de zero e um ano), 15 crianças por professor (no caso de criança de dois e três 

anos) e 20 crianças por professor (nos agrupamentos de crianças de quatro e cinco anos)”.  
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(BRASIL, 2013, p.91). Estas recomendações são importantes porque, quanto mais nova a 

criança mais ela exige do professor quanto a cuidados básicos, garantindo-lhes segurança, 

haja vista a pouca mobilidade e independência, considerando também que este limite é 

inviolável para que haja uma educação de qualidade. 

Para que esta educação de qualidade também prossiga, outro aspecto é a capacitação 

continuada para os profissionais envolvidos, possibilitando que eles aprendam a trabalhar com 

diferentes espaços, diferentes sujeitos e de diferentes formas, devendo ser abolidas formas de 

ensino que não reconheçam a atividade criadora e o protagonismo destas crianças, bem como 

atividades mecânicas, favorecendo atividades criativas que elevem este potencial nas crianças 

favorecendo sua aprendizagem significativa (BRASIL, 2013). 

2.2. OS BENEFÍCIOS QUE OS JOGOS E BRINCADEIRAS TRAZEM AS CRIANÇAS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

De acordo com o ECA, o brincar é um direito da criança, incluído no art. 16 que junto 

a outros aspectos faz parte do direito à liberdade, sendo o inciso IV assim colocado: “brincar, 

praticar esportes e divertir-se”. Também no ECA, no art. 54, como dever do Estado, vem 

colocado no inciso IV que crianças de 0-5 anos tem direito ao atendimento em creche e pré-

escola. Deste-modo, compreende-se que a educação e o brincar são direitos da criança desde a 

mais tenra idade, devendo ser ofertados com qualidade e aproveitamento (BRASIL, 1990). 

Além de serem configurados como direitos, o brincar e a educação são atividades 

imprescindíveis para o desenvolvimento humano, conforme já foi discutido a partir do olhar 

de diversos teóricos. E com ênfase no brincar, está é a primeira atividade social da criança que 

lhe permite construir relações sociais, culturais, artísticas e histórica, desde os primeiros 

movimentos que ela consegue realizar. Por tal motivo, as escolas de Educação Infantil devem 

propiciar às crianças ambientes e experiências que envolvam o brincar, pois quando brincam, 

as crianças se inserem em um universo de fantasias aonde podem criar, produzir, sonhar e 

recomeçar, dando-lhes signos que poderão ser retomados na fase adulta de forma saudável, 

tanto de comportamentos desejáveis como da própria cultura (LOPES; LEANDRO; 

ARRUDA; SILVA, 2017). 

O brincar possibilita ainda a socialização que é fortemente colocado na Educação 

Infantil já que é um ambiente aonde a criança estará dividindo o espaço, os objetos e as 

pessoas de referência com outras crianças, evoluindo do egocentrismo que muitas vezes é 
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produzido em casa aonde geralmente é um ser de peculiaridades únicas, atenção e benefícios. 

De acordo com Lopes, Leandro, Arruda e Silva (2017, p.20489) o brincar “[...] deve estar 

contemplado no planejamento diário da escola e os professores necessitam ter consciência da 

sua importância para o desenvolvimento das crianças pequenas”. As autoras confirmam, pois, 

como o brincar deve estar presente no cotidiano dos infantes nas creches, fazendo assim parte 

do currículo da Educação Infantil. 

Na Educação Infantil, de acordo com as DCNEB deve haver um direcionamento para 

que as crianças adquiram habilidades para cuidarem de si e começarem a construir a sua 

independência em um espaço de interação social aonde eles podem observar que algumas 

crianças já conseguem desenvolver algumas dessas habilidades e se sentirá motivado a 

também agir daquela forma, como ocorre no controle dos esfíncteres, ou mesmo na aquisição 

de hábitos de higiene e comportamentos (BRASIL, 2013). 

Também neste documento, orienta que desde a educação infantil as crianças devem 

aprender conteúdos de respeito às diferenças e inclusão, não só a partir da convivência como 

também a partir do brincar e o professor deve ser o primeiro a observar se suas atividades e 

seus recursos metodológicos estão favorecendo isso, seja pelo olhar diferenciado acerca das 

crianças com deficiência, adaptando suas atividades para atender a todo o público, seja no uso 

de recursos como fantoches e bonecos de diferentes raças, condições sociais, faixas etárias e 

aspectos físicos (BRASIL, 2013). 

Freitas (2015) diz que a Educação Infantil não deve ser vista como um local aonde os 

pais depositam seus filhos enquanto vão trabalhar, já que este espaço vai muito além, é um 

ambiente de brincadeiras e aprendizagem com consequente desenvolvimento, devendo ser um 

lugar aonde os métodos aplicados para a educação das crianças sejam delineados de forma 

dinâmica propiciando troca de sentimentos, experiências e conhecimentos no grupo. A 

aprendizagem assim posta é uma consequência do lúdico, de um ensino de qualidade que 

respeita aos direitos dos sujeitos em desenvolvimento a partir daquilo que eles se identificam 

e necessitam. 

Alguns aspectos, como o desenvolvimento da linguagem tão estudado por Vygotsky, 

podem ser desenvolvidos na Educação Infantil a partir do lúdico. Por exemplo, a linguagem 

oral pode ser desenvolvida em atividades como: conversar, ouvir histórias, narrar, brincar com 

palavras e imagens, contar histórias ou recriá-las, expressar seus pontos de vista, descobrir 

conexões, entre outros. Na linguagem escrita devemos nos concentrar para que não se torne 

uma rotina mecânica e de repetição respeitando suas formas de representar seja através de 

desenhos, garatujas ou outras manifestações que, aparentemente são desprovidos de sentido, 
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mas que para eles tem todo um significado que deve ser descoberto e respeitado (BRASIL, 

2013). 

Existem ainda outras atividades como as que desenvolvem a expressão motora e 

descoberta do próprio corpo a partir de materiais diversos, como as próprias bonecas, ou 

mesmo a música e a dança, o teatro, entre outras atividades criativas. Atividades que 

envolvam o meio ambiente propiciam além do conhecimento o respeito à natureza, podendo 

ser utilizados brinquedos, brincadeiras, aulas de campo e experimentos como o clássico 

plantio do feijão (BRASIL, 2013). 

Não podemos esquecer a aquisição de conhecimentos matemáticos que possibilitam 

diversos experimentos com o brincar, seja na contagem, frações, uso de material concreto 

com ou sem as operações básicas a partir da realidade do aluno, além de outros conceitos 

como cores, formas, lateralidade, localização no espaço e no tempo, entre outros (BRASIL, 

2013). 

Por fim, não menos importante, na Educação Infantil é possível desenvolver 

habilidades sociais nas crianças a partir do lúdico, podendo ser utilizadas atividades que 

expliquem as “palavrinhas mágicas”, direitos e deveres, resolução de conflitos, utilização de 

histórias para descoberta e aplicação de valores, sentimentos de auto-estima e de empatia, 

bem como autonomia, confiança e cuidados com a saúde (BRASIL, 2013). 

Além dos aspectos sociais já citados, o lúdico vai favorecer não só a interação entre as 

crianças, mas também dela com o professor. O que é imprescindível, haja vista que o 

professor da Educação Infantil, além de ser a primeira referência escolar da criança, é também 

um substituto de seus responsáveis no momento em que está na sala de aula. Se este mediador 

propicia momentos prazerosos para os discentes, consequentemente está angariando deles a 

confiança e a estima que serão necessários na construção dos vínculos (FREITAS, 2015). 

Todos os aspectos elencados são considerados importantes, e, desta forma, o lúdico na 

educação assume assim duas funções: a primeira, proporcionando diversão e prazer e a 

segunda, proporcionando o desenvolvimento de saberes. Ele atua ainda na formação da 

personalidade da criança quando se depara na interação social em meio à construção livre do 

seu caráter com o desenvolvimento do olhar crítico para o meio onde se situa (FREITAS, 

2015). 

Freitas (2015) em seus estudos observou que o lúdico auxilia na aprendizagem 

significativa tendo em vista que ao brincar a criança se satisfaz, demonstra alegria e prazer na 

realização daquela atividade e estes atributos tornam a aprendizagem do conteúdo 

significante, o que difere de atividades formais e desprovidas de sentido. Também é 
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significante atividades que envolvam a realidade da criança pois torna mais fácil o processo 

explicado por Piaget de acomodação dos conteúdos novos às estruturas cognitivas pre-

existentes. 

É importante despertar nas crianças este prazer a partir da Educação Infantil, pois o 

gancho alcançado com a aplicação de conteúdos através do brincar despertando o prazer, 

farão com que a criança inconscientemente desperte o prazer em ir para a escola e em 

aprender e de forma inconsciente ela estará preparada para quando os conteúdos mais formais 

do ensino fundamental sejam inseridos em seu cotidiano estudantil. 

Na Educação Infantil como em qualquer outro espaço escolar as atividades não podem 

ser desprovidas de sentido ou colocadas de forma aleatória. Deve haver um plano, um 

objetivo, um método, uma organização. As atividades devem ser planejadas pensando no 

público e no espaço, nas suas possibilidades e limitações para que se obtenha sucesso. Acerca 

do público devem ser notadas características como: deficiências, faixa etária, aspectos 

culturais, entre outros (LOPES; LEANDRO; ARRUDA; SILVA, 2017). 

Este sentido deve ser atribuído, tendo em vista que também nesta modalidade da 

educação o professor precisa avaliar o rendimento dos alunos. A avaliação na Educação 

Infantil deve principalmente se voltar para a aprendizagem das crianças, o sucesso delas 

depende do quanto elas evoluíram e está aprendizagem deve considerar aspectos como 

deficiências, dificuldades de aprendizagem e transtornos globais do desenvolvimento, para 

isso, o professor deve conhecer cada aluno, seus ritmos e limitações e avançar no que for 

possível em cada uma destas situações. Sendo assim, conforme dito na LDBEN, a avaliação 

deve sobretudo servir para repensar o trabalho do educador. Na Educação Infantil não se 

utiliza mecanismos como provas ou retenção, avalia-se através da observação sistemática da 

criança, suas brincadeiras e interações com os demais, seus registros (atividades), sua 

participação e seu desenvolvimento nos aspectos já elencados: oralidade, escrita, aritmética, 

considerando seus avanços e aquisição de habilidades necessárias adiante (BRASIL, 1996; 

BRASIL, 2013). 

Diante do que foi elencado, surge então, para o planejamento e avaliação, já que na 

educação infantil também se avalia, a necessidade do professor se atualizar e estudar de que 

forma pode utilizar jogos, brinquedos e brincadeiras conforme objetivos e características 

particulares do grupo ao qual se destina as atividades. 
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CAPÍTULO III – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Este trabalho está embasado numa abordagem qualitativa usando as técnicas de: 

revisão bibliográfica para fundamentação teórica, teremos também levantamento de dados 

para a devida analise e embasamento do estudo, a abordagem qualitativa é fundamentada na 

interpretação e atribuição de significados dos aspectos observados. Sendo este tipo de 

pesquisa também descritiva, colabora para auxiliar os pesquisadores a entender as 

características apresentadas pelos pesquisados. Para realizar este trabalho de cunho 
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pedagógico e teórico acerca da construção de conhecimento, como princípio educativo, ser 

usada uma pesquisa com abordagem qualitativa, que, segundo Lima (2004), tem por objetivo 

explicar os aspectos da realidade para, se possível, agir sobre ela, identificando problemas, 

formulando, avaliando e aperfeiçoando alternativas de solução com intenção de contribuir 

para o aperfeiçoamento dessa realidade como objeto de investigação; e identificar a 

importância do lúdico no processo ensino aprendizagem, dando enfoque ao valor pedagógico 

atribuído por educadores em suas práticas educativas. 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

A investigação será subsidiada por uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. 

De acordo com Lima (2004, p.38), a pesquisa bibliográfica é “a atividade de localização e 

consulta de fontes diversas de informação escrita orientada pelo objetivo explícito de coletar 

materiais mais genéricos ou mais específicos a respeito de um tema”. Para tanto, far-se-á uso 

da pesquisa bibliográfica com a intenção de promover aprofundamento teórico e, 

consequentemente, base para análise dos dados coletados.  

Por pesquisa de campo, compreende-se interação com a realidade empírica, onde se 

busca a compreensão dos fatos e das variáveis da investigação, exatamente onde, quando e 

como ocorrem (LIMA, 2004). Assim, realizar-se-á a pesquisa de campo através de um 

questionário com perguntas abertas, pois viabilizam a obtenção de dados qualitativos à 

medida que correspondem a questões cujo aprofundamento e abrangência das respostas 

dependem única e exclusivamente do pesquisado 

3.2. POPULAÇÃO DA AMOSTRA 

Os sujeitos da pesquisa serão professores da Educação Infantil que trabalham na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria do Socorro Maia da rede pública do 

município de Alto Santo - CE.  

O instrumento utilizado consiste em um questionário, elaborado pela pesquisadora, 

contendo algumas questões para fins de caracterização da amostra com indagações como: 

idade, escolaridade, formação, tempo de atuação na Educação Infantil e participação em 

cursos voltados para o trabalho com o lúdico e a Educação Infantil.  

Após isso, seguem-se as perguntas que vêm a sustentar os objetivos elencados para o 

presente trabalho, que indagam acerca da importância do lúdico na educação infantil, quais 
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artifícios do tipo as professoras utilizam, pergunta ainda se elas fazem uso de brinquedos 

reciclados ou brincadeiras populares e alguns aspectos acerca da educação do campo, como 

por exemplo, se há diferença em relação à cidade e quais as dificuldades que elas encontram 

no trabalho com o público daquela localidade. 

3.2. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

A pesquisa de campo será realizada através de um questionário (online devido a 

pandemia do novo Coronavirus, se as aulas continuarem remotas) com cinco perguntas 

abertas e cinco perguntas fechadas, pois viabilizam a obtenção de dados qualitativos à medida 

que correspondem a questões cujo aprofundamento e abrangência das respostas dependem 

única e exclusivamente do pesquisado. 

As fases da pesquisa serão constituídas da seguinte forma: pesquisa bibliográfica; 

elaboração do questionário; pesquisa de campo, aplicação do questionário ao sujeito da 

pesquisa; e análise reflexiva à luz dos dados coletados e do referencial teórico. Na coleta de 

dados serão observados os aspectos éticos para pesquisa, aonde as professoras foram 

convidadas e esclarecidas quanto ao objetivo da pesquisa e, assim, colaboraram livremente 

em relação ao questionário, devolvendo-os em tempo hábil e com boa produtividade. 

3.4. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

O questionário aplicado de forma online, terá por objetivo levantar o processo de 

aplicação do lúdico na formação da criança e quais as ações do educador em sala de aula que 

envolve a aplicação do lúdico com forma de ensino, identificar os fatores limitadores, os 

pontos fortes e fracos da aplicação podendo assim, ter uma visão ampla da situação da 

aprendizagem lúdica da Educação Infantil. Assim sendo, na análise primamos pelo sigilo de 

identidade dos participantes e os dados qualitativos serão analisados comparando com a 

literatura estudada, inclusive pesquisas já realizadas com a referida temática. 

A professora A, tem 23 anos de idade, e está cursando Pedagogia atualmente, logo, 

não possui graduação ainda. A referida trabalha há dois anos com Educação Infantil.  

 A professora B, também tem 23 anos, possui ensino médio completo e atualmente 

está cursando Pedagogia. Também trabalha há dois anos com Educação Infantil.  
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 A professora C, tem 26 anos de idade, possui graduação em Pedagogia e pós-

graduação em Psicopedagogia, além de estar cursando a pós em Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). Trabalha há oito anos na Educação Infantil.   

A professora D, tem 36 anos, e está cursando Pedagogia. Trabalha há dois anos na 

Educação Infantil.  

Todas as professoras entrevistadas afirmam ter participado de formações voltadas 

para a Educação Infantil e o lúdico. Sejam elas ofertadas pelo município ou por cursos que 

elas frequentam espontaneamente.  

3.4.1. Qual a importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil na opinião dos 

professores entrevistados 

 
FONTE: Desenvolvido pelo autor (2021) 

 

A pesquisa ficou organizada em oito questões para contemplar os objetivos da 

pesquisa, sendo que na primeira questão indagamos se elas consideravam importante utilizar 

jogos e brincadeiras na educação infantil, ao que elas apresentaram as seguintes respostas:  

 

Professora A: Sim, pois contribui muito para a aprendizagem da criança 

fazendo com que a mesma tenha uma boa evolução futura.  

 

Professora B: Sim, a brincadeira faz com que a criança seja estimulada a 

vim para escola e aprende muito brincando ela faz novas descobertas do seu 

cotidiano.  
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Professora C: Sim, quando os jogos e as brincadeiras são executados com 

objetivos, é muito mais que importante, elas vão aprender sem ter noção que 

estão aprendendo, elas vão aprender da forma mais divertida possível, é 

através das brincadeiras, na interação com o outro, que a criança vai se 

desenvolver.  

 

Professora D: Sim. Por que o brincar é o essencial na infância e seu uso 

permiti o trabalho pedagógico que possibilita a produção do conhecimento e 

também a estimulação da afetividade na criança. A função educativa da 

brincadeira oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu 

conhecimento e sua compreensão no mundo.  

  

 As professoras entrevistadas foram unânimes acerca do reconhecimento da 

importância da utilização dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil e o quanto elas 

influenciam positivamente no desenvolvimento e aprendizagem das crianças, bem como nas 

descobertas do seu cotidiano. Acerca disso, Vygotsky coloca:  

  

[...] No brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual 

de sua idade, além do seu comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse 

maior do que ela é na realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o 

brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, 

sendo ele mesmo uma grande fonte de desenvolvimento (VIGOTSKI, 2007, p.134).  

  

Compreende-se, pois, que, é através das brincadeiras que as crianças socializam, se 

comunicam e se inserem em um contexto social, desenvolvendo suas capacidades através do 

faz-de-conta e explorando através da curiosidade a atenção, a memória e outras funções 

cognitivas.  

3.4.2. Existe diferenças na educação infantil da zona rural para cidade 

No segundo questionamento, indagamos se elas percebiam diferenças na educação 

infantil da zona rural para cidade, ao que obtivemos os seguintes resultados:  
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FONTE: Desenvolvido pelo autor (2021) 

 

Professora A: Sim, E ao mesmo tempo não a educação já evoluiu muito de 

uns anos pra cá, na questões dos livros realmente são diferentes na cidade 

tem mas conteúdos para estudar do que o do sítio, em quanto a 

aprendizagem é mais proveitosa a do sítio do que a da cidade pelas as 

quantidades de alunos na sala de aula a do sítio sem duvidar.  

 

Professora B: Não, pois os livros são os mesmos, as professoras têm as 

mesmas formações, os mesmos recursos didáticos, muitas vezes a turma é 

menor e os alunos tem mais aproveitamento das aulas.  

 

Professora C: Não, apesar da educação infantil da cidade ser mais 

amparada, mas privilegiada, e a educação infantil do campo é mais simples, 

os recursos são os mesmos, é visível que as crianças do campo também são 

mais calmas que as da cidade. Na zona rural as crianças podem fazer um 

passeio mais tranquilo, já na cidade de torna mais perigoso, pesando os pros 

e contras, vejo que fica uma educação balanceada.  

 

Professora D: Não, a educação já evoluiu muito de uns anos pra cá, na 

questões dos livros realmente são os mesmos que na cidade os conteúdos 

para estudar são os mesmo do que os da zona rural, já a aprendizagem é mais 

proveitosa a do zona rural do que a da cidade pelas as quantidades de alunos 

na sala de aula a do sítio sem dúvidas é mais proveitosa.  

  

 Através das respostas, observa-se que as professoras acreditam que as crianças da 

zona rural não têm prejuízo na educação em função do ensino da zona urbana, em função das 

salas com menor número de alunos e os livros didáticos adaptados, além de aspectos como a 

segurança. Além disso, deve-se ressaltar que a educação do campo vem passando por 

profundas transformações e atualizações e, apesar de alguns entraves, consegue ter um bom 

desenvolvimento.  
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 Na terceira pergunta, questionamos quais aspectos do desenvolvimento humano 

podem ser aprimorados com o brincar. Nossas educadoras nos surpreenderam emitindo as 

seguintes reflexões:  

  

Professora A:  A psicomotricidade, a socialização com os colegas e adultos, 

e servi também para estimular a crianças a aprender com facilidade não 

tornando um aprendizado forçado como antigamente.  

 

Professora B: A socialização com colegas e a sua coordenação motora, 

através de algumas brincadeiras podemos avaliar o aluno e seu 

comportamento, se acaso ele vier a demonstra algum problema podemos o 

ajudar.  

 

Professora C: O aspecto cultural, social, emocional e afetivo. 

 

Educadora D: A psicomotricidade, a socialização com os colegas e adultos.  

  

 As professoras entrevistadas conseguem abarcar o significado pretendido do brincar, 

demonstrando que ele assume diversas funções. Sobre isso, cientificamente comprova-se que 

o brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da criança e Vygotsky, 

assim como outros autores confirma esta premissa.  

  

[...] no brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento 

habitual de sua idade, além do seu comportamento diário; no brinquedo é 

como se ela fosse maior do que ela é na realidade. Como no foco de uma 

lente de aumento, o brinquedo contém todas as tendências do 

desenvolvimento sob forma condensada, sendo ele mesmo uma grande fonte 

de desenvolvimento (VYGOTSKY, 2007, p.134).  

  

 Através do brinquedo a criança tem uma fonte de desenvolvimento aonde o foco 

contém todas as tendências de uma aprendizagem com melhor percepção e elas aprendem a 

agir em função daquilo que observam, coordenando suas experiências e aquilo que os objetos 

e brinquedos manipulados sugerem no momento da brincadeira.   

3.4.3. Brincadeiras utilizadas para desenvolver a habilidade de leitura e escrita 

No questionamento seguinte buscamos explorar que tipos de jogos e brincadeiras as 

professoras utilizavam para desenvolver a habilidade de leitura e escrita:  
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FONTE: Desenvolvido pelo autor (2021) 

 

Professora A: Jogos da memória com sílabas, trilhas de números e sílabas, 

caça palavras, jogo de boliche voltado a sílabas e números, ditado doce com 

palavras.  

 

Professora B: Com letras móveis para eles monta o seu nome e pequenas 

palavras e jogo de memória ditado doce.  

 

Professora C: Primeiramente já trabalhamos a leitura e a escrita, desde a 

acolhida da sala, com explorações dos muaris, calendário, aniversariantes, 

quantos somos, no cantinho da leitura onde os pequenos vivenciam, folheiam 

e até "lêem" só jeito dela mas lêem, na chamadinha.  

 

Professora D: Jogos de memória com silabas, trilhas de números e silabas, 

caça palavras, jogo de boliche voltado a silabas e números, ditado doce.  

  

De uma forma lúdica as professoras estão sempre inovando e utilizando brincadeiras 

e jogos para melhor desenvolvimento e aprendizagem das crianças, onde eles possam se 

divertir e aprender de uma forma espontânea, para Piaget, os jogos são caracterizados em três 

grandes tipos: jogos de exercícios (0 a 2 anos), jogo simbólico (2 a 6 anos) e jogo de regras (6 

anos em diante). Segundo o próprio autor, é “a função é que vai diferenciar esses jogos que 

não têm outra finalidade a não ser o próprio prazer do funcionamento” (FREITAS, 2015).  

A aprendizagem é a função que vai diferenciar cada jogo e brincadeira que vai ser 

feita e usada pelo mediador com a finalidade de não ser apenas de prazer e acompanhado de 

um desenvolvimento que vai auxilia ao educador, demostrando o que adquiriu de uma forma 

espontânea.  
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3.4.4. É possível utilizar jogos eletrônicos e meios tecnológicos na educação infantil? 

Adiante, perguntamos se era possível utilizar jogos eletrônicos e meios tecnológicos 

na educação infantil, ao que elas responderam:  

 

FONTE: Desenvolvido pelo autor (2021) 

  

Professora A: Essa ideia foi posta em pratica no ano de 2020, pois todos, 

tanto professores, como pais, alunos, enfim toda a comunidade escolar 

precisamos começar a utilizar os meios eletrônico para as nossas aulas, todos 

tiveram que se adaptar por causa da pandemia da covid 19.  

 

Professora B: Nesse novo momento que começamos a viver em 2020 

tivemos de nos adaptar a uma nova realidade, e os computadores e celular 

passaram a ser uma grande ou única alternativa para que as aulas fossem 

efetivadas, e acredito que mesmo depois de passar essa época, ainda 

continuaremos utilizando essas novas tecnologias. 

  

Professora C: Minhas aulas sempre foram mais tradicionais, e me perdi um 

pouco quando a pandemia chegou, pois não sabia utilizar as tecnologias, hoje 

as coisas já estão mais fáceis e todos já estamos mais adaptados.  

 

Professores D: Acho uma ótima ideia, se tivéssemos começado um tipo de 

treinamento antes de tudo isso que está acontecendo, não tinha sido tão 

difícil quando a pandemia chegou.  

  

As professoras concordam do uso de jogos eletrônicos e recursos tecnológicos para 

ajudar na aprendizagem dos alunos e acreditam que depois de passar a pandemia esse novo 

meio se efetivará e tornará as aulas mais interativas, apesar de terem achado difícil no 

começo, tudo foi se ajustando com o passar dos dias.  
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Os jogos eletrônicos e uso de recursos tecnológicos são importantes e funcionam 

como estímulo para o desenvolvimento nos processos cognitivos e o desafio que os jogos têm 

com propósitos educacionais, o uso de jogos pelas crianças deve-se a sua crescente 

capacidade de se descentrar e coordenar pontos de vista. A partir desta constatação, os jogos 

devem ser usados em sala de aula em grupo não pelo mero fato de ensinar as crianças a joga-

los, mas para promover sua habilidade de coordenar pontos de vista e a socialização.  

3.4.5. Já confeccionaram jogos e/ou brinquedos a partir de materiais recicláveis com os 

alunos? 

Dando continuidade, perguntamos às educadoras se elas já haviam confeccionado 

jogos e/ou brinquedos a partir de materiais recicláveis e se os educandos participaram da 

confecção deles. Elas responderam da seguinte forma:  

 

FONTE: Desenvolvido pelo autor (2021) 

 

Professora A: Sim é a parte que eles mas gostam de confeccionar 

brinquedos e jogos acho que eles ficam mais felizes quando eles produzem  

Professora B: Sim eles ficam muito contentes com esse tipo de trabalho 

com eles.  

 

Professora C: Sim já confeccionamos, levava algo mais fácil, e algumas 

coisas prontas pra facilitar a confecção.  

 

Professora D: Sim.muito.com garrafas pet, porta lápis, carrinhos, bate-bate, 

Pega-vareta.  

  

 Foi possível observar que as professoras entrevistadas trabalham bastante com a 

confecção de jogos e brinquedos, e as crianças participam deste processo com alegria e 
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entusiasmo, aonde o professor aproveita a oportunidade para realizar a mediação de diversas 

habilidades.  

A escola da infância deve ser um espaço que faça diferença na vida da criança: um 

espaço de atuação sobre as capacidades em formação, um espaço de atividades que 

possibilitem à criança compreender e compreender-se, perceber e perceber-se, conhecer, fluir 

(BRASIL, 2009). A escola deve ser um lugar onde a criança se sinta acolhida, tendo um 

espaço para suas criações que impulsionam a criança a aprender e a desenvolver-se.  

Ademais, a construção da identidade na educação infantil é muito importante, onde a 

aprendizagem e desenvolvimento para as crianças pequenas tem o sentido de ajuda-las a 

progredir na valorização de si mesmas.  

 Buscando entender um pouco sobre a aplicação dos brinquedos e brincadeiras 

populares, perguntamos às educadoras se elas faziam uso deles em sala de aula, ao que nos 

responderam:  

 

FONTE: Desenvolvido pelo autor (2021) 

  

Professora A: Sim, esconde-esconde, telefone sem fio, pega-pega, 

Amarelinha, cobra cega, pula corda, corrida do saco  

 

Professora B: Sim, Amarelinha, cobra cega, pula corda, corrida do saco, 

amarelinha, esconde-esconde, telefone sem fio, pega-pega   

 

Professora D: Sim utilizo, cantigas de roda, bonecas, carrinhos, chocalhos, 

etc.  

 

Professora D: Sim. Amarelinha, ciranda, peteca, pipa, queimada.  
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As respostas das professoras foram unânimes, todas trabalham as brincadeiras 

populares e as crianças gostam muito, elas incentivam as crianças a usarem sua imaginação 

nas brincadeiras como telefone sem fio, amarelinha, pula corda, corrida do saco e etc.  

De acordo com Vygotsky (1999), a brincadeira exerce uma forte influência no 

desenvolvimento infantil uma vez que é utilizada pela criança, de um lado pela necessidade de 

ação e por outra para satisfazer suas impossibilidades de executar determinadas ações. No 

entanto a brincadeira não é apenas uma atividade simbólica, uma vez que mesmo envolvendo 

situações imaginárias, ela baseia-se em regras de comportamento condizentes com aquilo que 

está sendo representado o que fará com que a criança internalize regras de conduta, valores, 

modo de agir e de pensar de seu grupo social, que passará a orientar o seu comportamento e 

desenvolvimento cognitivo.   

A influência que as brincadeiras populares exercem nas crianças é fundamental para 

seu desenvolvimento, permitindo a elas se expressarem, libertarem seus sentimentos e 

trabalharem todas as capacidades, incluindo a percepção, as funções motoras, equilíbrio e 

orientação espacial, fazendo a criança aprender com prazer e alegria.  

3.4.6. Dificuldades de trabalhar o brincar na educação infantil? 

Na pergunta seguinte achamos interessante questionar as dificuldades de trabalhar o 

brincar na educação infantil aonde elas trabalham, ao que elas nos apontaram:   

 

FONTE: Desenvolvido pelo autor (2021) 

 

Professora A: Não ter brinquedos educativos suficientes para as crianças  

 

Professora B: Poucos brinquedos e o que tem tá quebrados  
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Professora C: O brincar esta permanentemente no intelecto de toda criança, 

mas em sala de aula esse brincar tem esses objetivos, na verdade não é muito 

difícil trabalhar brincadeiras, mas quando se tem uma sala com muitas 

crianças pequenas e para trabalhar só, não é fácil, então fica meio 

comprometido de os objetivos serem alcançados.  

 

Professora D: Muitas, entre elas falta espaço e o material necessário.  

  

As professoras comentam sobre a falta de brinquedos e os que tem serem quebrados, 

jogos educativos, a falta de espaço, o material necessário para desenvolver as brincadeiras e as 

aulas lúdicas, assim dificultando o desenvolvimento de alcançar os objetivos propostos, onde 

o professor tem que usar a criatividade e produzir reciclando com as crianças.  

A escola precisa de bons brinquedos, jogos educativos, um bom espaço, material 

necessário para desenvolver atividades lúdicas para alcançar realização de um bom trabalho. 

Além disso, a criança precisa se sentir na sua segunda casa, um canto acolhedor e 

aconchegante, onde ela sinta vontade de voltar todos os dias para estudar e aprender.  

3.4.7. Conhece alguma lei que versa sobre o brincar na educação infantil? 

Finalizamos as entrevistas perguntando às professoras se elas conheciam alguma lei 

que versa sobre o brincar na educação infantil. As respostas foram unânimes:  

 

 

FONTE: Desenvolvido pelo autor (2021) 

 

Professora A: Conheço a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(nº 9394/96), a carta Magna brasileira (1988) e O estatuto da criança e do 

adolescente (nº 8.069/90).  
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Professora B: A LDB (1996), a Constituição Federal (1988) e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990)  

Professora C: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 

9394/96), a carta Magna brasileira (1988) e O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (nº 8.069/90).  

 

Professora D: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 

(Lei nº 9394/96), A Constituição Federal de 1988 e O Estatuto da Criança e 

do Adolescente - ECA (Lei nº 8.069/90).  

  

Constata-se que as professoras emitiram as mesmas respostas, levando-se em 

consideração a escolaridade que possuem, aonde uma delas já está em pós-graduação e as 

outras estão se graduando, adquirindo assim conhecimento das legislações pertinentes, bem 

como nos cursos ofertados pelo município de capacitação continuada, levando informação aos 

educadores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho desenvolvido foi de grande valia, não só como representação científica, 

mas também como contribuição para a prática profissional, através da reflexão e de um olhar 

aproximado da realidade em que vivem as professoras da educação infantil do campo.  

A partir dele foi possível refletir porque a educação infantil ainda é muito focada na 

educação tradicional na prática de sala de aula, quando se lança um olhar por sobre a 

historicidade da infância e percebe-se que só há pouco tempo ela começou a receber a atenção 

merecida. Sobre a prática metodológica desta modalidade e ensino, percebe-se também que há 

pouco tempo o brincar foi inserido como aspecto importante no ensino-aprendizagem e, 

digamos, obrigatório nos anos introdutórios da criança na escola.  

 Acerca da escolha dos jogos e brincadeiras constata-se que deve ser minuciosa, 

considerando aspectos como: faixa etária, tendo em vista que no desenvolvimento infantil 

existem capacidades específicas a serem desenvolvidas que podem variar de criança para 

criança. Deve-se considerar ainda aspectos físicos, buscando envolver a toda a classe na 

atividade, inclusive as crianças com deficiências, se necessário, adaptando as brincadeiras 

para que elas participem ativamente. No tocante ao ambiente e aos recursos metodológicos, o 

professor deve ser criativo, buscando adaptar-se aos dois, notando através dos discursos de 

professores que estes recursos são escassos, em particular na zona rural.  

 As professoras entrevistadas reconhecem unanimamente a importância do brincar na 

Educação Infantil, não só como uma metodologia aplicada à ela, mas por considerarem este 

recurso fundamental para obter aprendizagem nas crianças, concebendo que as atividades 

quando prazerosas são mais produtivas, despertando atenção, envolvendo e consequentemente 

colocando as crianças como sujeitos ativos e participativos na dinâmica do aprender. Elas 

reconhecem ainda os diversos atributos desenvolvidos através do brincar que incluem não só a 

aprendizagem, como também a interação social e o desenvolvimento físico e cognitivo das 

crianças.  

Uma variedade de jogos e brincadeiras foram apontados pelas professoras 

colaboradoras, demonstrando que elas utilizam tanto os jogos com regras como as 

brincadeiras populares, constroem junto aos alunos brinquedos e jogos a partir de materiais 

recicláveis, o que destaca que a carência de recursos não é impedimento para trabalhar o 

brincar em sala de aula.  

Com isso, a partir do estudo, foi possível perceber que, naquela realidade, as 

professoras não se sentem diferentes em relação ao ensino da educação na cidade. A educação 
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do campo favorece a aprendizagem e desenvolvimento das crianças tanto quanto a educação 

da cidade e elas se sentem protagonistas sendo desafiadas diariamente a fazer valer esta 

educação. Quanto às dificuldades enfrentadas, são inúmeras, não diferentes de outras 

realidades de escolas da zona rural, contudo, as professoras conseguem driblar e alcançar um 

bom resultado.  

 Para facilitar, foram expostas metodologias de jogos e brincadeiras não só na fala 

das professoras como também no referencial teórico e que este estudo possa servir de estímulo 

para os professores, não só de educação infantil, pois o brincar favorece todas as faixas 

etárias.  

O estudo favoreceu aprendizado e reflexão sobre os entraves do brincar na educação 

infantil e isso surte repercussão ao fazer pedagógico em formação, refletindo o conteúdo visto 

ao longo de disciplinas específicas e a prática profissional, contemplando assim os objetivos 

propostos com sucesso e atendendo às justificativas científicas, pessoais e, consequentemente, 

com sua publicação, as sociais rumo ao exercício da educação de qualidade para todos.  
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