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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS PARA O APRENDIZADO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo investigar a utilização de jogos e brincadeiras na 

Educação Infantil a fim de facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento da criança 

nos aspectos físico, cognitivo, motor, social e político. A partir da pesquisa 

bibliográfica pretende-se o aprofundamento teórico necessário para analisar a 

importância dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil, uma vez que através 

deles a criança aprende sobre a natureza, eventos sociais, a dinâmica interna.  

 

INTRODUÇÃO 

No decorrer dos anos a metodologia de ensino vem sofrendo mudanças referentes 

aos recursos didáticos e pedagógicos privilegiando a inclusão de jogos e 

brincadeiras, que se usados adequadamente tornam a aprendizagem mais 

prazerosa para o aluno.  

O brincar pode ser considerado como uma atividade natural e espontânea da 

criança. Dessa forma, os jogos e brincadeiras são importantes para a criança, pois 

além de proporcionar momentos de prazer exercem papel significativo no seu 

desenvolvimento intelectual.  

Ao proporcionar o trabalho pedagógico mediante jogos e brincadeiras, o professor 

permite que a criança experimente relacionar ao mesmo tempo situações concretas 

e imaginárias, favorecendo a construção de conhecimentos, a busca pela resolução 

de problema, a capacidade de fazer escolhas, sem deixar de lado o prazer permitido 

pelo ato de brincar. 

Acreditando que a criança aprende e expressa seus desejos por meio dos jogos e 

brincadeiras, torna- se fundamental pensar as possibilidades do brincar dentro dos 

espaços educativos mais, especificamente, na Educação Infantil. 

 

OBJETIVOS 

Temos como objetivo identificar a contribuição dos jogos e brincadeiras para o 

desenvolvimento físico, motor, cognitivo, social na criança de 0 a 5 anos. Para tanto, 

pretendemos estudar o como os jogos e brincadeiras influenciam e demonstram o 

que a criança aprende, bem como possibilitam a expressão de seus sentimentos. 



 

METODOLOGIA 

O trabalho será realizado mediante uma pesquisa bibliográfica que permite novos 

conhecimentos através de: leituras e estudos de vários autores, análises, 

interpretações, documentários e pesquisas, na qual, submetemos a triagem para 

estabelecermos o ponto de partida do assunto que pretendemos abordar, visto que o 

objetivo deste tipo de pesquisa é o de conhecer as diferentes contribuições 

científicas sobre o tema em questão. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente será realizada a seleção de textos referentes a temática 

estabelecida, ou seja, a importância dos jogos e brincadeiras para o aprendizado na 

Educação Infantil. 

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 análise de como as 

crianças demonstram o que aprenderam, bem como seus sentimentos quando estão 

em situações de jogos e brincadeiras. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento e a educação de 

um indivíduo, visto que por meio da brincadeira a criança organiza o mundo, domina 

papéis e situações sociais e se prepara para o futuro. 

A brincadeira para a criança é prazerosa, divertida, mesmo quando não 

acompanhada de sinais de alegria, pois é espontânea e voluntária, não é obrigatória, 

é escolhida por quem participa e requer envolvimento ativo dos participantes.    

Para Kishimoto (1998, p. 32), “o brincar é de suma importância para o 

desenvolvimento da criança como um todo, pois é presente constantemente na vida 

da criança e a escola é o lugar onde isto deve acontecer de maneira que a criança 

possa construir sua autonomia”.  

A autora (1994) considera que o espaço escolar deva oportunizar o brincar livre a 

fim de desenvolver o aprendizado amplo, favorecendo a construção da 

personalidade, dos gostos e opiniões da criança. Dessa forma, critica alguns 

teóricos que defendem o brincar como uma atividade que não pode ser livre, 



ressaltando que o brincar livre é mais significativo, pois a criança traz para a 

brincadeira a vivência do seu cotidiano, e quando há a interferência do adulto, este 

poderá podar seu imaginário. 

O brincar livre possibilita que a criança expresse seus maiores desejos e interiorize 

às vivências de seu cotidiano, construindo e elaborando regras, analisando suas 

potencialidades e limitações, retratando a satisfação de poder construir sua própria 

brincadeira, justificando sua atitude na execução da mesma. 

Os estudos de Wajskop (2001) evidenciaram que a brincadeira ocupa um espaço 

ambíguo nas instituições de Educação Infantil, às vezes vista como recreação, 

contrária ao trabalho escolar, e outras vezes como o próprio trabalho infantil 

psicologizado e, muitas vezes, utilizado como material didático do professor. Poucas 

foram as instituições que ressaltaram que a brincadeira tem um fim em si mesma. 

 Ao observar crianças em contextos de jogos e brincadeiras podemos perceber que 

ela está construindo conhecimento, através das atividades lúdicas, pois é mediante 

o lúdico que a criança abandona o seu mundo de necessidades e constrangimentos 

e se desenvolve, criando e adaptando uma nova realidade. A infância é, portanto, 

um período de aprendizagem necessária à idade adulta. É nesse momento que a 

brincadeira se torna uma oportunidade de reconhecimento, construção e afirmação 

do seu “eu”. 
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