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AS BRINCADEIRAS E OS JOGOS NO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL E APRENDIZAGEM. 

RESUMO 

O presente artigo trata da questão do lúdico no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem como um dos recursos que possibilitem a utilização ao mesmo 

tempo de diferentes tipos de linguagem e, por esse e outros aspectos, facilite a 

apropriação de significações e conceitos por parte da criança. Tomar a 

ludicidade como recurso pedagógico requer que o educador se debruce frente 

às diversas brincadeiras infantis e as suas relações com o aporte teórico, 

explore recursos e materiais, organize objetivos e elabore espaços e ambientes 

que favoreçam as ações educativa e recreativa. O objetivo deste trabalho é 

resgatar as brincadeiras e os jogos sendo que a criança ao brincar aprende, 

tendo em vista que é particularmente poderoso para estimular a vida social e o 

desenvolvimento construtivo da criança. 
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INTRODUÇÃO 

As gerações atuais brincam de maneira muito diferente em relação às 

gerações anteriores, e isso provavelmente, porque o homem é um ser histórico, 

tem desejos e interesses que variam ao longo do tempo e busca diferentes 

formas de expressá-los para ser compreendido. O brincar é inerente à criança 

que por meio de ideias novas e um novo jeito de caminhar e tendo como foco a 

interação entre as brincadeiras e os jogos que contribuem para o 

desenvolvimento e aprendizagem infantil. A partir das concepções teóricas e 

práticas do lúdico no desenvolvimento e na aprendizagem infantil, estimular 

reflexões sobre o papel do educador na prática pedagógica do jogo com as 

crianças, envolvendo a escolha de jogos e brincadeiras, a organização do 

espaço e a definição dos objetivos. 

OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é o de analisar a importância da 

utilização das brincadeiras e dos jogos como recurso para o desenvolvimento e 

aprendizagem infantil. 



Para tanto, o objetivo específico é o de analisar os jogos e brincadeiras 

como recurso pedagógico, visto que na educação infantil tais recursos são 

grandes aliados para favorecer o desenvolvimento das crianças nos aspectos 

cognitivo, social, afetivo e motor, tendo em vista que o brincar é a manifestação 

mais natural dos pequeninos e que é essencial nessa fase da vida. 

 

Metodologia 

O presente estudo será desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, 

onde se buscará analisar a contribuição dos jogos e brincadeiras como recurso 

pedagógico na educação infantil.  

A pesquisa bibliográfica terá como suporte teórico autores e pesquisas 

que sistematizaram através de estudos aprofundados a temática das 

brincadeiras e jogos no desenvolvimento e aprendizagem infantil.  

 

DESENVOLVIMENTO  

  

A criança necessita de estabilidade emocional para se envolver com a 

aprendizagem. O afeto pode ser uma maneira eficaz de aproximar o sujeito e a 

ludicidade em parceria com professor-aluno, ajuda a enriquecer o processo de 

ensino-aprendizagem. E quando o educador dá ênfase às metodologias que 

alicerçam as atividades lúdicas, percebe-se um maior encantamento do aluno, 

pois se aprende brincando. (BRASIL, 1998, p. 30, v.01)  

O jogo pode ser muito significativo no que se refere ao conhecimento 

social mais amplo e melhora do comportamento em prol do social. Porém o 

jogo também pode ser um meio de promover a aprendizagem ou induzir 

comportamentos que os adultos não desejam encorajar. Se se despertar nas 

crianças a consciência dos conhecimentos sociais que estão acontecendo 

durante o jogo, esse conhecimento poderá ser usado no sentido de ajudá-las 

no desenvolvimento de uma compreensão positiva da sociedade e na 

aquisição de habilidades. 

 

Resultados Preliminares 

  



O brincar faz parte da infância traz a possibilidade de rever sentimentos, 

sensações, diferentes culturas e linguagens, entre outros aspectos que podem 

contribuir para este estudo bibliográfico. De uma forma geral a partir das 

pesquisas realizadas para a elaboração deste trabalho pode-se afirmar que na 

educação infantil assim como em outros níveis de ensino, ainda há dicotomia 

entre teoria e prática, e que é necessário o empenho dos atores sociais 

envolvidos para que haja uma mudança significativa, uma vez que os 

documentos oficiais não são suficientes para garantir uma educação de 

qualidade.  

Para tanto torna-se fundamental despertar nos educadores o interesse 

pela ludicidade como forma de resgate cultural da infância no intuito de ampliar 

os conceitos bem como, proporcionar a  refletixão sobre o brincar no processo 

ensino-aprendizagem como forma de recurso pedagógico. 
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