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Jogos e Brincadeiras sob concepções interdisciplinares 

 

1. RESUMO 

Jogos e Brincadeiras são fundamentais ao desenvolvimento das aptidões físicas 

e mentais das crianças, porque agem como agentes facilitadores para que elas 

estabeleçam vínculos sociais com seus semelhantes, descubram sua personalidade 

e se desenvolvam de maneira integral. A escolha deste tema surgiu da necessidade 

de uma maior compreensão a cerca da utilização de jogos e brincadeiras, 

entendidos e praticados sob uma perspectiva interdisciplinar, na Educação Infantil.  

Os jogos e as brincadeiras não são apenas simples entretenimentos, mas atividades 

que possibilitam a aprendizagem de várias habilidades e conteúdos. A brincadeira 

não é apenas um momento de prazer e descontração, ela ajuda no desenvolvimento 

das crianças, promovendo processos de socialização e descoberta do mundo. 

Desse modo, por meio desta pesquisa, pretende-se apresentar possibilidades 

formativas e interdisciplinares que possam oferecer melhores condições de 

desenvolvimento às crianças, ampliando e valorizando o espaço e as oportunidades 

de brincadeiras e aprendizagem. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Brincar faz parte da vida da criança, desde a mais tenra idade, e é por meio 

desse ato que a criança é inserida na sociedade e aprende a construir conhecimento 

sobre o mundo e sobre si mesma, buscando a solução de conflitos, desejos, 

ansiedades, angústias e dificuldades.        

Há quem negue essa evidência e não perceba esta atividade como instrumento 

importante no desenvolvimento da criança, identificando a brincadeira como algo 

não sério, porém as crianças levam as brincadeiras a sério, e, caso sejam 

integradas quaisquer exigências de lógica e coerência, as brincadeiras e os jogos 

criam confiabilidade. Ao se podar qualquer manifestação espontânea invade-se e se 

desrespeita a individualidade e potencialidade da criança, colocando fim ao valor 

que jogos e brincadeiras possuem para o total desenvolvimento da criança. 
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Assim, os jogos e as brincadeiras oferecem muitas vezes, além do 

desenvolvimento cognitivo, a possibilidade de aprender sobre a solução de conflitos, 

lealdade e estratégias, tanto de cooperação como de competição social. 

 

3. OBJETIVOS 

Definir o conceito de interdisciplinaridade e sua importância no desenvolvimento 

da aprendizagem, associando-a aos recursos lúdicos.     

Pesquisar o uso dos jogos e brincadeiras nas aulas e sua implicação na 

aprendizagem das crianças.                   

Mostrar que os jogos e brincadeiras, numa perspectiva interdisciplinar, podem 

servir de instrumentos para o desenvolvimento físico e cognitivo.  

 

4. METODOLOGIA 

Buscou-se nessa primeira etapa, por meio da pesquisa bibliográfica o 

embasamento em vários autores, dentre os quais se destacam: Vygotsky, Piaget 

Kishimoto e Huizinga. Tanto Piaget, como Vygotsky atribuíram ao brincar da criança 

um papel decisivo na evolução dos processos de desenvolvimento humano, como 

maturação e aprendizagem, embora com enfoques diferentes.  

Numa segunda etapa, buscar-se-á interpretar os conceitos teóricos sob uma 

perspectiva interdisciplinar, investigando com a pesquisa de campo a prática de 

docentes que atuam na Educação Infantil em um Colégio Particular, do município de 

Jacareí/ SP. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Optou-se nesse trabalho pela pesquisa bibliográfica, utilizando diferentes fontes 

como: livros, artigos e periódicos de autores que abordam a importância do jogo e 

da brincadeira na Educação Infantil. A interdisciplinaridade, entendida como conceito 

abrangente está sendo estudada a partir dos estudos e pesquisas de Ivani Fazenda. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a pesquisa bibliográfica foi possível confirmar a importância dos jogos e 

brincadeiras no processo de desenvolvimento infantil, envolvendo a 

interdisciplinaridade e seu auxílio em sala de aula. As crianças sempre brincam. 
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Estudos apontam que os jogos e brincadeiras já existiam e faziam parte da vida do 

homem primitivo, não se limitando aos humanos, mas é anterior ao próprio homem. 

A brincadeira expressa como a criança reflete, ordena, desorganiza, destrói e 

reconstrói o mundo, segundo a sua visão. 

 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

FAZENDA, I.. (Org.). Novos enfoques da pesquisa educacional. 4. ed. São Paulo: 

Cortez, 2001. 

______. (Org.). Didática e interdisciplinaridade. Campinas, SP: Papirus, 1998. 

(Coleção Práxis). 

______. Interdisciplinaridade: qual o sentido?. São Paulo: Paulus, 2003. 

______. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. Campinas, SP: Papirus, 

1994. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico). 

NOGUEIRA, Silvia Helena, et al. A formação docente interdisciplinar: 

perspectivas linguísticas e literárias. São Paulo: Plêiade, 2013. 

FREIRE, P.. Pedagogia do oprimido. 14. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

KISHIMOTO, T. M.O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira, 2002. 

______. O jogo, a criança e educação. 10. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2003. 

HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. 5ª ed. São Paulo: 

Editora Perspectiva, 2001.                    

Concepção do brincar e aprender na visão de Piaget e Vygotsly. 06 fev. 2013. 

Disponível em: <http://www.portaleducacao.com.br/ pedagogia/ artigos/32223/ 

concepcao- do-brincar-e-aprender-na-visao-de-piaget-e-vygotsky#!4> Acesso em 02 

ago. 2014. 

 

       

 

http://www.portaleducacao.com.br/%20pedagogia/%20artigos/32223/%20concepcao-%20do-brincar-e-aprender-na-visao-de-piaget-e-vygotsky#!4
http://www.portaleducacao.com.br/%20pedagogia/%20artigos/32223/%20concepcao-%20do-brincar-e-aprender-na-visao-de-piaget-e-vygotsky#!4

