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O PLANEJAMENTO DO PROFESSOR À IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

RESUMO  

O brincar favorece o desenvolvimento de aspectos importantes da criança, como 

o afetivo, o social, o cognitivo e o motor, possibilita a distinção entre fantasia e 

realidade, bem como auxilia na elaboração de diversos sentimentos. Dessa 

forma, o brincar é uma importante estratégia para o desenvolvimento e a 

aprendizagem na Educação Infantil, sendo o papel do professor e o 

planejamento do trabalho pedagógico fundamental para a contribuição desses 

aspectos. Assim, torna-se importante analisar quais as possibilidades de 

estratégias, procedimentos e intervenções com relação ao brincar favorecem o 

desenvolvimento infantil.  

INTRODUÇÃO  

Na infância é necessário que a criança brinque, pois através do brincar, 

desenvolve a imaginação, e seus aspectos cognitivo, motor e afetivo, ao qual 

contribui no desenvolvimento da criança..  

A interação com o meio e com diferentes estímulos, sejam eles proporcionados 

pelos professores, pais ou recreacionistas são de extrema importância para o 

desenvolvimento da criança. Ao trabalhar o lúdico, a criança simplesmente se 

torna “criança”, suas ações são espontâneas, emergem riquezas vivenciadas no 

dia a dia. A criança reproduz aquilo que vive, pois a aprendizagem é uma 

experiência social. Para Winnicott (1975,p.139),  

o lugar em que a experiência cultural se localiza está no espaço potencial 

existente entre o indivíduo e o meio ambiente (originalmente, o objetivo). O 

mesmo se pode dizer do brincar. A experiência criativa começa com o viver 

criativo, manifestado primeiramente na brincadeira.  

Levando em consideração a importância do brincar para o desenvolvimento 

infantil, torna-se imprescindível o planejamento pedagógico por parte do 

professor voltado ao trabalho lúdico.  

OBJETIVOS  

O objetivo do presente trabalho é o de identificar a importância da brincadeira 

para o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social da criança, analisando 

estratégias  



e procedimentos do brincar na Educação Infantil como fator principal do 

planejamento pedagógico do professor.  

METODOLOGIA  

Este projeto de pesquisa será pautado na pesquisa bibliográfica, que é a busca 

de informações e seleção de documentos que se relacionam com o problema de 

pesquisa (livros, verbetes de enciclopédias, artigos de revistas, trabalhos de 

congressos, teses, etc.) e o respectivo fichamento das referências para que 

sejam posteriormente utilizados.  

DESENVOLVIMENTO  

Primeiramente será realizada a seleção de textos referentes a temática 

estabelecida.  

Posteriormente, será feita uma análise crítica dos textos escolhidos a fim de 

proporcionar o aprofundamento teórico e, consequentemente, possibilitar a 

elaboração de considerações efetivas a fim de contribuir com os estudos 

referentes ao brincar na Educação Infantil e as possibilidades de planejamento 

pedagógico do docente com relação às brincadeiras.  

RESULTADOS PRELIMINARES  

A Educação Infantil é o momento em que a criança tem a oportunidade de 

ampliar seus conhecimentos, vivenciando aquilo que é significativo para o seu 

aprendizado. É o momento em que a criança prepara-se para adquirir novos 

conhecimentos, apropriando-se do conjunto de valores culturais e morais que 

norteiam o convívio social.  

Para o desenvolvimento da criança é necessário que o professor planeje um 

conjunto de estratégias. Uma dessas estratégias é a ludicidade, a qual é 

essencial estar inserida no contexto escolar da Educação Infantil, pois permite 

um trabalho pedagógico que possibilita a produção do conhecimento e também 

a estimulação da afetividade na criança.  

É importante que os professores e pais valorizem o momento do brincar como 

uma forma de aprendizagem, estimulando situações para que a criança possa  



representar, possibilitando o conhecimento de objetos e brinquedos a fim de 

manipular, apalpar e jogar.  

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 

163) “o mundo em que as crianças vivem constituem fenômenos naturais e 

sociais indispensáveis diante do qual elas se mostram curiosas e investigativas”. 

O Brincar é mais do que uma atividade sem consequência para a criança. 

Brincando, ela não apenas de diverte, mas recria e interpreta o mundo em que 

vive, e acaba por se relacionar com este mundo. Brincando, a criança descobre 

o eu. Nesse sentido, Winnicott (1975, p. 79) propõe que “é no brincar, e talvez 

apenas no brincar que a criança ou o adulto fruem sua liberdade de criação”.  

A brincadeira tem grande influência na vida da criança, é ditado para que na 

educação infantil a criança desenvolva as noções básicas através das 

brincadeiras, disponibilizando seu tempo, e trazendo prazer ao brincar para uma 

aprendizagem espontânea.  

O brinquedo educativo tem grande potencialidade para o desenvolvimento, 

lembrando que o professor como mediador deve proporcionar atividades 

voltadas ao brincar com objetivos específicos, bem como possibilitar momentos 

em que as crianças brinquem livremente, despertando a curiosidade, 

favorecendo a tomada de decisões com relação a escolha dos brinquedos e de 

como jogá-los.  

Kishimoto (2003, p.37) completa:  

A função lúdica na educação: o brinquedo propicia diversão, prazer e até 

desprazer, quando escolhido voluntariamente a função educativa, o brinquedo 

ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus 

conhecimentos e sua apreensão do mundo. O brincar e jogar e dotado de 

natureza livre típica de uns processos educativos. Como reunir dentro da mesma 

situação o brincar e o educar. Essa e a especificidade do brinquedo educativo.  
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