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1. RESUMO 
 

O brincar interfere no desenvolvimento cognitivo das crianças, ajudando-as a 
exteriorizar o seu mundo e desejos internos. Por meio deste artigo foi realizado um 
estudo para compreender a importância atribuída ao brincar na Educação Infantil e a 
percepção dos professores que atuam nesta área. Sabemos que muitas bibliografias 
se referem ao brincar e aprender como fatores opostos à aprendizagem da criança, 
pois para que a criança aprenda teria que necessariamente parar de brincar. No 
entanto sabemos que esse pensamento é errôneo, pois ao brinca, a criança resolve 
conflitos diversos e se apropria de uma série de conhecimentos, sem, no entanto, se 
atentar para o fato de forma prazerosa, interessante e natural. Portanto, chega-se à 
conclusão que os jogos são primordiais para facilitar a aprendizagem de todos os 
alunos, e que os professores devem sempre se atualizar e procurar conhecer 
diversas metodologias de trabalho, e sempre que possível incluir o jogo no ambiente 
educacional, transformando esses momentos lúdicos em aprendizagem. 
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2. INTRODUÇÃO 
 

  O presente trabalho justifica-se, pois através de observações nas escolas 

percebe-se que o lúdico, como recurso pedagógico, auxilia o desenvolvimento da 

aprendizagem da criança, além de ser um agente motivador e coerente. O brincar 

interfere no desenvolvimento cognitivo das crianças, ajudando-as a exteriorizar o 

seu mundo e desejos internos. 

  Por meio dessa pesquisa, é que se baseia a intenção de compreender a 

importância atribuída ao brincar na Educação Infantil e a percepção dos professores 

que atuam nesta área. 

  Desse modo, esse artigo tem como objetivo refletir sobre a contribuição do 

lúdico para a aprendizagem dos alunos e perceber como a criança através do lúdico 

desenvolve importantes capacidades como: memorização, criatividade, imaginação, 

socialização e amadurecimento. 

  Lembramos ainda que segundo diversos autores o ato de brincar ou jogar 

caminham juntos, chegando a ser sinônimos, pois quando nos referimos a brinquedo 

este está relacionado às brincadeiras ou ao ato de brincar, já quando falamos no 

lúdico nos vem a mente tanto os jogos, quantos os brinquedos e ambos são 

sinônimos de divertimento. 

  A pesquisa bibliográfica foi amparada em Piaget (1998). Vygotsky (1998), 

como principais fontes de informações sobre o assunto, mas também foram 



 
 

pesquisados Kishimoto (1996) e o Referencial Curricular Nacional da Educação 

Infantil (1998), entre outros para dar uma maior sustentação e pesquisa. 

  A pesquisa é um levantamento teórico da concepção dos autores citados, 

além de uma concepção do que é o lúdico e o jogo para a aprendizagem da criança 

onde também trataremos da importância do lúdico dentro do contexto escolar, como 

facilitador do processo ensino e aprendizagem e do desenvolvimento dos alunos. 

 

3. OBJETIVOS 
 
  Analisar e descrever sobre a importância do lúdico como fator para 

desenvolvimento e a aprendizagem da criança na Educação Infantil. 

 Conceituar o lúdico na Educação Infantil e seus modelos; 

 Identificar e compreender o universo lúdico; a importância do brincar, e os 

seus diferentes significados; 

 Perceber como a criança através do lúdico desenvolve importantes 

capacidades como: memorização, criatividade, imaginação, socialização e 

amadurecimento; 

 Refletir sobre a contribuição do lúdico para a aprendizagem dos alunos. 

 

4. METODOLOGIA 

 

  A metodologia utilizada para este trabalho será pesquisa bibliográfica onde 

serão utilizadas algumas obras já encontradas e outras ainda a pesquisar, artigos de 

revistas, citação de palestras e congressos realizados por educadores e outros 

profissionais envolvidos com o tema. Ademais de outros materiais bibliográficos 

referentes ao domínio em questão. 

  Esse projeto de pesquisa teve a finalidade analisar e levantar dados sobre o 

lúdico, como, o brinquedo e o brincar através de brincadeiras e jogos, onde prioriza 

como o lúdico pode auxiliar na construção do conhecimento e desenvolvimento das 

capacidades como: memorização, criatividade, imaginação, socialização e 

amadurecimento. 

  O tema foi escolhido livremente, a partir de todas as vivências e observações 

na Educação Infantil. A escolha do tema de pesquisa deve-se levar em consideração 

a abrangência do mesmo frente à realidade em que está inserido. 



 
 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

  O ato de brincar em suas diferentes organizações favorece uma 

aprendizagem de forma divertida, prazerosa e ao mesmo tempo, desenvolve no 

educando habilidades cognitivas, de atenção, motoras, de posição corporal, 

lateralidade entre outras tantas. (ALMEIDA, 2006) 

 Piaget (1998) relata em suas pesquisas como as atividades lúdicas e os jogos 

tornam-se significativas à medida que a criança se desenvolve. 

 Para Piaget (1998), o pensamento se constrói através da ação, cada sujeito 

constrói o seu próprio conhecimento tendo como base as experiências vividas 

aliadas aos estímulos recebidos, portanto o desenvolvimento infantil se dá a partir 

das relações que as crianças estabelecem com o mundo que as rodeiam. 

 Piaget ainda cita que um dos principais objetivos da educação infantil deve 

ser o de ensinar a criança a observar fatos cuidadosamente e aprender com os 

mesmos, em especial, quando estes são contrários aos previstos por ela, pois assim 

suas experiências vividas se tornam maiores e a aprendizagem ocorre com mais 

facilidade (PIAGET, 1998). 

 Já Vygotsky (1995), procura mostrar que o funcionamento psicológico da 

criança tem fundamento nas relações sociais entre o indivíduo e o mundo exterior, 

ou seja nas internações que ocorrem entre eles. 

 Tanto para Piaget quanto para Vygotsky, o desenvolvimento infantil é um 

processo dinâmico onde não há sempre outros fatores aliados e entre eles os 

estímulos recebidos, além das interações existentes entre o sujeito e o meio onde 

ele vive, pois as crianças não são passivas, meras receptoras das informações que 

estão a sua volta, mas sim aprendem através do contato com seu próprio corpo, 

reconhecendo o seu eu, aprendem também como o seu ambiente, com as suas 

experiências vividas, bem como através da interação com outras crianças sejam 

mais novas ou mais velhas e com adultos sendo que desta forma vão 

desenvolvendo a sua capacidade afetiva e a auto-estima a sensibilidade, o 

pensamento e o raciocínio, e sua linguagem. 

Outra grande diferença no pensamento de Piaget (1998) e Vygotsky (1995) é 

que enquanto Vygotsky fala do faz-de-conta e da sua importância no 



 
 

desenvolvimento individual da criança, Piaget foca mais na utilização do jogo 

simbólico, mas no final, podemos dizer que ambos são correspondentes. 

Hoje com a entrada da criança muito mais cedo na instituição educacional, 

direito subjetivo da criança e garantido por lei, facilita muito o trabalho do professor 

com relação à estimulação desta criança desde a mais tenra idade, auxiliando assim 

na melhoria das condições de aprendizagem que ela irá alcançar ao longo do 

processo pedagógico (BRASIL, 2007). 

O professor na Educação Infantil tem uma importância muito grande na vida 

da criança, pois é ele quem mais participa do espaço educativo criado na sua sala 

de aula interagindo com seus alunos, motivando-os, preparando materiais para 

serem usados nas brincadeiras e criando espaços para que as mesmas ocorram 

(BRASIL, 2007). 

Muitos autores têm pesquisado e estudado sobre o papel que o jogo 

representa dentro da aprendizagem da criança em todas as suas fases de 

desenvolvimento na infância. 

Quando se pronuncia a palavra brincar, cada pessoa pode entendê-la de 

modo diferente, pois brincar é um meio pelo qual os seres humanos e animais 

exploram uma variedade de experiências com diferentes situações. 

De tal modo, para Alves (2003), brincar e jogar chegam a ser sinônimos; o 

brinquedo está relacionado à brincadeira, e esta, a ação de brincar. O lúdico é 

relativo a jogos, brinquedos e divertimentos. 

Para Kishimoto (1997), quando brincamos exercitamos nossas 

potencialidades, provocamos o funcionamento do pensamento, adquirimos 

conhecimento, desenvolvemos a socialização, cultivamos a sensibilidade, nos 

desenvolvemos intelectualmente, socialmente e emocionalmente. Todo aprendizado 

que o brincar permite é fundamental para a formação da criança em todas as etapas 

da sua vida. 

Esta afirmação por ser percebida no Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil Brasil (1998 p. 27, v.01). 

 
O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o 
papel que assumem enquanto brincam. Ao adotar outros 
papéis na brincadeira, as crianças agem frente à realidade de 
maneira não-literal, transferindo e substituindo suas ações 
cotidianas pelas ações e características do papel assumido, 
utilizando-se de objetos substitutos (BRASIL, 1998). 

 



 
 

 Ainda de acordo com o mesmo Referencial Curricular Nacional da Educação 

Infantil Brasil (1998 p.30, v.01), o professor é o mediador entre as crianças e os 

objetos de conhecimento. 

 Hoje quando falamos em jogos pedagógicos para estimulação precoce das 

crianças, podemos dizer que existem uma variedade enorme de materiais e recursos 

que podem ser utilizados, que valorizam os aspectos lúdicos, a criatividade e o 

desenvolvimento de estratégias de lógica e pensamento (KISHIMOTO, 1997). 

 Quando se faz necessário também existem muitos jogos que podem ser 

confeccionados pelo professor o que é bom recomendado, pois ai será construído 

de acordo com a real necessidade de cada criança que o utilizará, e outros que se 

pode adquirir já pronto. Alguns jogos também podem ser utilizados por diversas 

crianças diferentes bastando o professor se atentar para o objetivo a ser atingido 

com a sua utilização que deverá ser individual. Devem-se preocupar em obedecer a 

critérios de tamanho, espessura, peso e cor, de acordo com a habilidade motor e 

sensorial de cada criança, além de serem utilizados materiais diversos como 

sucatas, folhas coloridas de diversos tipos de papel, fotos e gravuras retiradas de 

revistas, velcro para fixação, imãs, entre outros tantos. (KISHIMOTO, 1997). 

 Para Piaget como para Vygotsky, os jogos são fundamentais no processo de 

ensino aprendizagem para todas as crianças, sendo que a sua utilização tem que 

ser o quanto mais constante possível. 

 Sabemos que todas as crianças aprendem da mesma forma, apenas cada 

uma necessitando de um tempo maior ou menor para que essa aprendizagem 

ocorra, para tanto necessitam de ter condições de acesso ao conteúdo a ser 

desenvolvido para poderem ter acesso a esse conhecimento de acordo com as suas 

especificidades. 

 Algumas crianças aprenderão com menos exigência do papel do professor, 

mas para outras será necessário um desempenho maior do mesmo disponibilizando 

seu tempo de forma que eles consigam realizar as atividades e avancem no 

processo ensino aprendizagem. 

 Segundo Chateau (1987, p.128) e educação deve se apropriar dos conceitos 

e dos prazeres que os jogos oferecem para que através da atividade espontânea do 

jogo a criança consiga vencer desafios e superar obstáculos, mas, além disso, ela 

queira supera-los. 



 
 

 Para o mesmo autor, os jogos deveriam ser mais trabalhados nos ambientes 

escolares, mas infelizmente alguns professores ainda estão com seus conceitos 

equivocados em como se ensina, deixando de buscar novas estratégias de ensino 

atrativas para o aluno (CHATEAU, 1987, P.128). 

 De acordo com Chateau (1987, p.132) ao se trabalhar com o jogo com o 

aluno espera-se: 

1. Que aconteçam mudanças nas aprendizagens das crianças, que elas passem 

a apresentar melhor desempenho nas atividades, mas para isso o professor 

tem que mudar sua atitude e se basear na concepção do que é infância e de 

como se aprende. 

2. Que o professor passe a acreditar no potencial do seu aluno e acreditar que 

ele constrói o seu próprio conhecimento e que cada sujeito tem sua forma de 

pensar e que cada criança descubra a sua forma. 

O professor tem a sua importância aumentada na Educação infantil, pois é ele quem 

mais participa do espaço educativo criado na sua sala de aula interagindo com seus 

alunos, motivando-os, preparando materiais para serem usados nas brincadeiras e 

criando espaços para que as mesmas ocorram. 

 Isso quer dizer que o professor nesse caso faz a mediação e colabora dando 

oportunidade aos seus alunos de construírem os seus conhecimentos e ampliarem 

suas vivências como o ambiente físico, com os brinquedos e com as brincadeiras, 

além de proporcionar uma maior interação entre as crianças. 

 

6. RESULTADOS 
 

  O brinquedo é um veículo do conhecimento, e é através dele que a criança 

expõe suas primeiras manifestações lúdicas, provenientes das relações afetivas que 

ela tem como o brinquedo. 

  Ao brincar a criança desenvolve certa responsabilidade e respeita à 

propriedade coletiva. Ela aprende que um brinquedo pode pertencer a muitas 

pessoas, desvinculando-se do aspecto de “posse”. 

  O brinquedo tem grande contribuição para a educação da criança na família, 

pois os pais, brincando com seus filhos, fortalecem os vínculos familiares e 

reconhecem melhor as preferências da criança, podendo escolher o brinquedo mais 

adequado para seus filhos. 



 
 

  A inserção do lúdico é um desafio para o processo educacional, pois muitos 

educadores valorizam o lúdico, porém as maneiras com que o mesmo é trabalhado, 

ainda estão longe de promover o desenvolvimento integral da criança. 

  Em contrapartida alguns professores ainda não acreditam no trabalho com o 

lúdico, por achar que é uma perda de tempo, que os alunos precisam aprender a ler 

e escrever e não brincar no ambiente escolar, ou por falta de um comprometimento 

maior de fazer diferente, para garantir que o aluno aprenda de forma prazerosa. 

  Sabe-se que ainda há a dificuldade de alguns professores entenderem que 

devem iniciar o trabalho com o seu aluno aproveitando os conhecimentos prévios 

que os mesmos trazem, e utilizar do jogo dentro do contexto de vida da criança 

sempre com objetivos previamente elencados. O jogo utilizado desta forma deixa de 

ter a falsa impressão de entretenimento apenas, para assumir o papel de facilitador 

e coadjuvante do processo ensino aprendizagem. 

  Devemos elencar também que alguns cursos de formação profissional de 

professores têm que rever sua grade curricular, introduzindo mais oportunidades de 

atividades práticas com seus alunos e futuros educadores. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Ao finalizar este trabalho, chega-se à conclusão que os jogos são primordiais 

para facilitar a aprendizagem de todos os alunos principalmente na Educação 

Infantil, pois é nesse segmento educacional que a criança tem que ter mais 

liberdade para brincar e colocar em prática todo o seu lado criativo podendo através 

do jogo se apropriar de vários conceitos necessários para o seu desenvolvimento. 

 Conclui-se portanto, que além de serem tão necessários no desenvolvimento 

das crianças, os jogos e brincadeiras devem ser utilizados no contexto escolar e os 

professores tem que se apropriar dos mesmo como prática pedagógica e não 

apenas como recreação. 

 Também é necessário que os professores se atualizem e procurem 

reconhecer diversas metodologias de trabalho e incluam nestas metodologias 

sempre que possível o jogo no ambiente educacional, transformando esses 

momentos lúdicos em aprendizagem. 
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