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1. RESUMO 

A fase escolar é o momento em que o indivíduo começa a formar sua personalidade, 
seus hábitos, atitudes e valores que vão traçar as linhas de seu caráter, portanto, 
tudo o que lhe for ensinado nessa fase é de suma importância ao longo de sua vida. 
Neste sentido, buscar-se-á apresentar neste trabalho de pesquisa a Brincadeira 
como instrumento de aprendizagem na educação infantil e como esse recurso pode 
contribuir para o aprendizado de forma prazerosa. O tema foi desenvolvido por meio 
de pesquisa bibliográfica e também de campo, afinal, esse tipo de pesquisa contribui 
para um maior conhecimento a cerca da teoria e prática. Desta forma, a pesquisa 
conclui que é por meio do brincar que a criança agrega valores relacionais e 
transforma o brincar em aprendizado. Portanto, podemos afirmar que o lúdico é um 
componente de alto valor na educação e que é necessário utilizá-lo nas escolas 
considerando que, a criança já não brinca mais nesta sociedade capitalista e de 
jogos virtuais, o que deixa cada vez mais restrito o espaço entre o jogo e a 
brincadeira. Se o papel da educação é orientar, auxiliar, compartilhar e dar limites 
para que o aluno evolua e se torne um cidadão, a resposta se encontra nos jogos e 
brincadeiras. 
 

Palavras-chave: Ludicidade; Aprendizagem; Aprender Brincando. 

  

2. INTRODUÇÃO 

Pensando na importância do Brincar no processo ensino aprendizagem, o 

presente artigo pretende levar o leitor a entender que brincar implica uma relação 

cognitiva e representa a potencialidade para interferir no desenvolvimento infantil, 

além de ser um instrumento para a construção do conhecimento do aluno. Em 

outras palavras, o brincar fala a língua da criança e torna as atividades intelectuais 

mais acessíveis a ela. 

O professor poderá utilizar-se de brincadeiras em atividades de leitura ou 

escrita, em matemática e outros conteúdos, devendo, no entanto, saber usar os 

recursos no momento oportuno, para que as crianças possam desenvolver o seu 

raciocínio e construir o seu conhecimento de forma descontraída. 

Sabe-se que as atividades lúdicas têm um grande poder sobre a criança, 

principalmente, de facilitar o progresso de sua personalidade integral, como o 

progresso de cada uma de suas funções psicológicas, intelectuais e morais. Tais 

questões são contempladas na elaboração deste artigo, que provavelmente 

encontrará um novo caminho para reorientar os docentes em suas práticas 

pedagógicas e possibilitará uma maior reflexão em relação ao assunto: A influência 

do brincar na aprendizagem das crianças durante o processo de alfabetização. 



   

2 

 

Poder-se-á observar que as brincadeiras são perfeitos recursos pedagógicos, 

bem como facilitadores do processo ensino aprendizagem e que a criança aprende 

de maneira prazerosa, ou seja, brincando. Com os jogos e brincadeiras a criança 

sente gosto pela descoberta e aquisição do conhecimento. Portanto, este artigo 

pretende identificar e analisar as necessidades existentes dentro da escola para 

implantar a cultura do lúdico; reconhecer as dificuldades encontradas pelo professor 

diante da utilização dos jogos em sala de aula e apontar os benefícios das 

atividades lúdicas. 

 

3. OBJETIVO 

O presente artigo tem como objetivo geral refletir a importância do brincar, ou 

seja, das brincadeiras na prática pedagógica como facilitador do ensino e 

aprendizagem na alfabetização. 

Baseado no objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar o lúdico como ferramenta de auxilio pedagógico; 

 Refletir sobre a evolução na aprendizagem através do lúdico; 

 Identificar e analisar as necessidades existentes dentro da escola para 

implantar a cultura do lúdico;  

 Reconhecer as dificuldades encontradas pelo professor diante da 

utilização das brincadeiras em sala de aula; 

  Apontar os benefícios das atividades lúdicas na alfabetização. 

 

4 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi o estudo de caso. Com isso, possibilita o 

desenvolvimento de hipóteses e a modificação ou esclarecimento de conceitos.  

Para Vianna (2001), a população de uma pesquisa é composta pelo conjunto 

de fenômenos, indivíduos e situações que apresentam as características definidas 

para serem objeto de investigação, já a amostra representa uma parte considerada 

significativa da população selecionada para o estudo pretendido a fim de efetuar a 

coleta de dados.  

A população-alvo foi de quinze professores alfabetizadores da EMEF Azílio 

Antônio do Prado habilitados para o exercício de alfabetização.  
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O levantamento de dados foi realizado por meio de observação e aplicação 

de questionário pré-estabelecido. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Sabe-se que as brincadeiras constituem atividades primárias que trazem 

grandes benefícios do ponto de vista físico, intelectual e social para as crianças. 

Dentre esses benefícios está também a necessidade de satisfação de crescimento e 

de competitividade da criança.  

Segundo Marcelino (1990) os jogos lúdicos devem ser a base fundamental 

dos exercícios físicos impostos às crianças pelo menos durante o período escolar. 

Como benefício intelectual, o brinquedo contribui para a desinibição, produzindo 

uma excitação mental e altamente fortificante.   

Ainda, para o autor supracitado toda atividade educativa precisa ser 

significativa para a criança. Assim, o brincar vem ao encontro das necessidades 

educacionais das crianças excepcionais, pois como são bastante expressivas, 

sentem-se muito mais atraídas pelas atividades lúdicas do que pelas atividades 

escolares regulares. 

 
O brincar pode ser visto, portanto, como a base sobre a qual se 
desenvolvem o espírito construtivo, a imaginação, a faculdade de 
sistematizar e absterei, a capacidade de interagir socialmente, abrindo 
caminho para o desenvolvimento do trabalho, da ciência e da arte. 
(MARCELINO, Dulce V. H. Folha de São Paulo, 13/03/90). 

 
 A socialização é processo pelo qual a sociedade, escola ou família ensinam 

maneiras, costumes, valores e ideias a um indivíduo. Esse processo é dado através 

da convivência em grupo, pois essa convivência nos permite expressar nossas 

idéias e adquirir novos conhecimentos. 

  A recreação na escola é importante para a socialização dos alunos, uma vez 

que, por meio das atividades recreativas, os jovens podem interagir de forma mais 

adequada com seus colegas de classe, expondo de forma ampla a sua 

individualidade e realizando novas experiências em grupo.  

Dessa forma, pode se entender a contribuição da escola e das atividades 

recreativas em sala de aula para a socialização, levando em conta as diversas 

características envolvidas neste processo como a aquisição de valores éticos e 
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morais bem como a construção da identidade e a capacidade de relacionar-se e 

interagir. 

  Como benefício social, a criança, por meio do lúdico representa situações 

que simbolizam uma realidade que ainda não pode alcançar; os jogos simbólicos 

explicam o real e o eu. Por exemplo, brincar de boneca representa uma situação que 

provavelmente ainda vai se viver, desenvolvendo um instinto natural. 

  Já como benefício didático, as brincadeiras transformam conteúdos 

maçantes e inicialmente inacessíveis em capacidade intelectual, revelando certas 

facilidades por meio da aplicação do lúdico. Outra questão importante é a disciplina, 

pois quando há interesse pelo que está sendo apresentado e faz com que 

automaticamente a disciplina aconteça. 

 
Os jogos de construção assinalam uma transformação interna na noção de 
símbolo, no sentido da representação adaptada. Tais jogos representam, 
pois uma transição entre os jogos simbólicos e os de regras, a meio 
caminho entre o jogo e o trabalho inteligente, ou entre o jogo e a imitação. 
(PIAGET, 1975, p. 63) 

 
 Isto quer dizer que por se constituírem nas formas mais avançadas de jogo, 

os jogos simbólicos, aqueles com regras, são os de maior preocupação para as 

crianças. Já os jogos de exercício, por seu turno, fazem parte de qualquer jogo 

corporalmente expressivo. Quando interagem por meio do lúdico, por exemplo, as 

crianças agem de acordo com certas regras que elas mesmas constroem ou que 

aceitam dos mais velhos. 

  Ainda segundo o autor, entre as múltiplas funções cumpridas pelos jogos, 

destaca-se uma muito especial. Diante de uma situação nova, para adaptar-se, o 

sujeito exercita aquilo que já aprendeu. Na prática, todavia, não é possível separar 

adaptação de jogo, pois enquanto brinca a criança aprende incessantemente. Isso é 

muito importante, pois a criança necessita de atividades diversificadas, visto que a 

monotonia diminui muito o seu interesse e atenção durante o processo de 

aprendizagem.  

  Conclui-se, portanto, que os benefícios didáticos dos jogos e brincadeiras são 

procedimentos didáticos altamente importantes; mais que um passatempo, é o meio 

indispensável para promover a aprendizagem disciplinar. Para tanto, o saber escolar 

deve ser valorizado socialmente e a alfabetização deve ser um processo dinâmico e 

criativo por meio de jogos, brinquedos, brincadeiras e musicalidade. 
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  O papel da escola é promover a facilitação corporal (conhecimento do corpo 

e suas potencialidades); exercícios realizados com olhos fechados facilitam o 

conhecimento espacial, posicionado a criança em espaços diferenciados; o 

conhecimento temporal, vivido a partir da marcação rítmica, escrita, por meio da 

movimentação ampla, direção esquerda-direita.  

 Todas essas atividades motoras abrem caminho para que a aprendizagem 

de conteúdos regulares aconteça. Dessa forma, a criança aprende de forma 

aprazível e gradual, aos poucos, vai se motivando e aos seus familiares também 

com suas conquistas diárias. As possíveis dificuldades inerentes ao processo de 

aquisição da leitura e da escrita são verdadeiramente minimizadas quando 

introduzidas pelas atividades lúdicas. 

  No âmbito da aquisição do conhecimento foi Friedmann (1996) quem usou a 

frase; antes das descobertas das numerosas vitaminas, já haviam encontrado a 

mais importante para as crianças; a vitamina “R” (recreação); para ela a recreação 

ou atividade lúdica é tudo quanto diverte e entretém o ser humano e envolva a ativa 

participação.  

Chama-se atenção para a possibilidade de o jogo imaginário ser usado para 

facilitar a aquisição da linguagem, tanto oral como escrita, sendo que, para isso 

acontecer, deve existir um paralelo entre a linguagem e a ação que envolve relação 

entre dois modos de atuar, o lúdico e o linguístico.  

  No ensino da leitura e escrita, deve-se levar em conta o relacionamento da 

estrutura da língua e a estrutura do lúdico. Pode-se também estabelecer relações 

entre o brinquedo sócio dramático das crianças, na sua criatividade, entre o 

desenvolvimento cognitivo e as habilidades sociais.  

  Para Suntton & Smith (2004), as crianças classificadas como mais lúdicas, 

são mais engajadas em atividades físicas durante as brincadeiras, mais alegres e 

bem humoradas, mais flexíveis com o grupo, saíram-se melhor em tarefas como: 

sugerir novas idéias sobre o uso do brinquedo, novos títulos para histórias, listas 

mais ricas de nome de animais, de coisas para comer, de brinquedos, etc. Como 

vimos, a criança mais lúdica está mais propícia ao aprendizado.  

  Os autores afirmam ainda, que todo o processo de alfabetização permite 

aproveitar a ludicidade para sua aquisição. Sendo assim, para a criança fazer a 

transposição entre a língua oral e a escrita, é necessário trabalhar primeiramente o 
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concreto, assim a alfabetização torna-se mais fácil por meio dos jogos e 

brincadeiras. As funções dos brinquedos, na obtenção de melhor equilíbrio 

emocional de crianças, foram percebidas e utilizadas em educação, pois atividades 

físicas e recreativas influenciam positivamente vários outros aspectos afetivo-sociais 

das crianças.  

Toda vez que a competitividade ou a agressividade superam os demais 

atributos jogo-brinquedo, este passa a ser jogo-vício ou jogo-obrigação. O jogo-

brinquedo é, em essência, de natureza criativa.  As crianças com curiosidades mais 

altas tiveram melhores respostas quando podiam manipular objetos por meio das 

atitudes lúdicas, encontrando correlação entre o brinquedo e o comportamento de 

busca de informação. 

 Todavia, o processo de alfabetização tendo como recursos metodológicos os 

jogos e brincadeiras não poder ser algo descompromissado e sem direção. As 

crianças precisam ser avaliadas de acordo com critérios compatíveis às suas 

condições cognitivas, ou seja, cada criança apresenta uma habilidade e uma 

maneira de desenvolver as atividades lúdicas, portanto, precisam ser avaliadas de 

acordo com as suas possibilidades.  

Os esquemas cognitivos são atividades mentais desenvolvidas de acordo 

com as experiências do meio que resultam na aquisição do conhecimento.O 

aspecto cognitivo é dependente do meio social, e se estrutura quando há a busca 

pelo conhecimento, no contato com os objetos, conceitos, ações e pelas relações 

humanas. 

 

6. RESULTADOS 

A segunda parte da pesquisa, realizada na EMEF-Azílio Antônio do Prado, 

localizada na Rua: Azílio Antonio do Prado, nº 990, bairro Vila Maria foi feita através 

de questionários distribuídos para os 15 professores da própria instituição escolar, 

que após preenchimento foram devolvidos para tabulação, conforme resultados e 

análise a seguir. 
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Gráfico 01- Perfil dos Docentes 

 
Fonte: A Brincadeira como Instrumento de Aprendizagem na Educação Infantil, 2016. 
 

  Dos professores entrevistados 10% têm idade entre 25 a 30 anos, 30% entre 

25 e 30 anos, 40% entre 35 e 40 anos e 20% de 40 a 50 anos. 

 
 

Gráfico 2- Tempo de atuação dos docentes 

 
Fonte: A Brincadeira como Instrumento de Aprendizagem na Educação Infantil, 2016. 
 

O gráfico 2, apresenta o tempo de atuação dos docentes. Sendo 20% entre 1 

e 5 anos de atuação, 30% entre 5 e 10 anos e 40% com 15 a 20 anos de magistério, 

sendo 10% com mais de vinte anos de exercício docente. Ou seja, a maior parte dos 

professores possui experiência de sala de aula. 
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Gráfico 3 - A importância dos jogos e brincadeiras no processo de alfabetização 

 
Fonte: A Brincadeira como Instrumento de Aprendizagem na Educação Infantil, 2016. 
 

Dos professores entrevistados, 90% responderam “sim”, que consideram os 

jogos e brincadeiras muito importantes na educação, observando-se assim, que os 

professores estão comprometidos e envolvidos nos ideais de uma educação de 

qualidade. No trabalho ativo da criança, com os mais diferentes objetos e materiais 

vão encontrar a mesma essência da descoberta e criação de significados.  

Conforme Mello (1997), a assimilação é o processo pelo qual a criança 

incorporara elementos do mundo externo ao seu próprio esquema: à medida que o 

sujeito repete suas condutas (sugar, agarrar, entre outros), ele assemelha as coisas 

“de sugar”, de segurar, às vezes ações que se tornam.  

Esses dois processos formam parte de todas as ações. Às vezes um 

predomina sobre o outro, outras, eles se encontram em “equilíbrio”. 

 

Gráfico 4 - Avaliação quanto ao lúdico no processo de alfabetização 

 
Fonte: A Brincadeira como Instrumento de Aprendizagem na Educação Infantil, 2016. 
 

De acordo com o que podemos observar no gráfico 04, 95% dos professores 
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trabalho com jogos e brincadeiras durante o processo de alfabetização funciona 

mesmo. Eles acreditam que as crianças aprendem de maneira mais prazerosa. 

Conforme Piaget (1975), brincando a criança aprende, e assim sendo, deve-se 

proporcionar atividades dinâmicas e desafiadoras, que exijam sua participação ativa. 

           Todos os entrevistados foram unânimes em afirmar que preparam suas aulas, 

fazem seus planejamentos buscando incorporar as atividades lúdicas dentro dos 

conteúdos.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível concluir com este trabalho de pesquisa que é por meio da 

brincadeira com jogos que as crianças adquirem o hábito e o prazer de ocupar-se 

com pensamentos produtivos, principalmente no processo de alfabetização. 

Qualquer que seja a atividade escolhida para se agregar às atividades de 

alfabetização, sobretudo ao se tratar de um brinquedo ou jogo, à preferência é que 

faça parte da cultura infantil, dentro dos princípios aqui discutidos. 

Em relação a aprender brincando, ou seja, por meio de brincadeiras, a 

criança envolve-se no jogo e sente a necessidade de partilhar com o outro. Ainda 

que em postura adversária, a parceria é um estabelecimento de relação.  

Esta relação expõe as potencialidades dos participantes, afeta as emoções e 

põem à prova as aptidões testando limites e introduzindo situações com as quais 

terão que lidar em sua futura vida adulta. Foram destacados, também nesta 

pesquisa, a relevância do aprender brincando, em que o jogar é uma quase sempre, 

dar-se uma tarefa a cumprir, é cansar-se, e se esforçar para cumpri-la.  

O jogo tem também um papel pré-exercido. Exercita os músculos, 

favorecendo o vigor e a flexibilidade, mas trabalha também a inteligência. Enfim, 

desenvolve o intelecto e o físico dos pequenos especiais, tornando-os menos 

diferentes das demais crianças. Proporcionando domínio de si mesmo e educando 

os sentimentos.  

Desta forma, a pesquisa, que consistiu em compreender e demonstrar a 

importância do lúdico no processo de desenvolvimento infantil, conclui que é por 

meio do brincar que a criança agrega valores relacionais e transforma o brincar em 

aprendizado. Portanto, podemos afirmar que o lúdico é um componente de alto valor 

na educação e que é necessário utilizá-lo nas escolas considerando que, a criança 
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já não brinca mais nesta sociedade capitalista e de jogos virtuais, o que deixa cada 

vez mais restrito o espaço entre o jogo e a brincadeira. Se o papel da educação é 

orientar, auxiliar, compartilhar e dar limites para que o aluno evolua e se torne um 

cidadão, a resposta se encontra nos jogos e brincadeiras. 
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