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1. RESUMO 

 
Dentro da importância que deve-se ter com a Educação Infantil pode-se afirmar que 
as crianças aprendem ouvindo, imitando, participando de brincadeiras e jogos que 
integram músicas, dança, identificando figuras, reconhecendo escritas numéricas e 
alfabéticas. Sendo assim, a presente pesquisa teve como objetivo destacar os jogos 
e brincadeiras aplicados como elementos norteadores para aprendizagem na 
educação infantil e se justifica, pois, vários estudos comprovam que os jogos e 
brincadeiras contribuem para o desenvolvimento integral da criança tanto físico 
como mental. Buscou-se nas literaturas, autores que discorram sobre o assunto, 
bem como a pesquisa de campo desenvolvida numa EMEI, período integral que, 
fundamentou o trabalho aqui apresentado. Sendo assim, pode-se afirmar que as 
atividades educacionais que envolvem jogos e brincadeiras é um componente de 
alto valor na educação, principalmente nas séries iniciais. Contudo, se faz 
necessário utilizá-lo nas atividades considerando principalmente, o papel da 
educação, que é o de orientar, auxiliar no processo de aprendizagem, para que o 
indivíduo evolua e encontre respostas e significado no ato de aprender. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

  O trabalho buscou apresentar os Jogos e as Brincadeiras na Educação 

Infantil como norteadores do processo ensino aprendizagem e entender o brincar 

como uma relação em potencialidade para interferir no desenvolvimento infantil, 

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

assim, a escola como um todo deve se atentar para a prática educativa através dos 

jogos e brincadeiras, buscando criar um ambiente alegre, divertido, mas, sobretudo 

de envolvimento na aprendizagem, contribuindo para a autonomia de 

relacionamento social da criança com o mundo. 

Neste sentido, a pesquisa buscará apresentar como isso acontece na 

educação infantil e como atividades planejadas através dos jogos e brincadeiras 

podem contribuir no crescimento e aprendizagem das crianças. Contudo, verificou-

se que a efetivação dessas práticas recreativas deve ser empregadas com algum 

objetivo, assim, a criança terá maior interesse, envolvimento e, principalmente 

motivação para o ato de aprender.  

As questões que deverão ser elucidadas neste trabalho buscarão 

contemplar: De que maneira os jogos e brincadeiras influencia na aprendizagem na 

educação infantil? Como o professor pode ensinar através dos jogos e brincadeiras? 

Isso, porque acredita-se que estes são excelentes recursos pedagógicos 

norteadores e facilitadores do processo ensino aprendizagem.  



3.  OBJETIVO 

 

A presente pesquisa objetiva apontar os jogos e brincadeiras como 

norteadores da aprendizagem na educação infantil. Os objetivos específicos 

consistem em: a) Conceituar jogos e brincadeiras; b) Apresentar os jogos e 

brincadeiras como facilitadores da aprendizagem na educação infantil; c) 

Reconhecer a importância do planejamento para aplicação dos jogos e brincadeiras. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para a realização da pesquisa buscou-se na literatura sobre o tema e a 

pesquisa de campo. O objeto escolhido é EMEI Adila Ana Conceição dos Santos, 

localizada no município de Nova Castilho SP.  

De acordo com Vianna (2001), a população de uma pesquisa é entendida 

como objeto de investigação, e a amostra representa a coleta de dados.  

A população-alvo será de quatro salas que atendem Educação Infantil da 

UE, com docentes habilitados para o exercício de ensinar.  

Os dados foram coletados através da observação, fotografias e 

posteriormente, análise das atividades aplicadas. 

 

5.  DESENVOLVIMENTO 

 

5.1   Conceito de Jogos e Brincadeiras  

 

  Os estudos feitos acerca dos conceitos jogos e brincadeiras demonstram que 

existem muitas definições. E para entender melhor buscou-se no dicionário Ferreira 

(2011) que descreve brincadeira como “divertimento, sobretudo entre crianças”. E o 

jogo “brinquedo, folguedo, divertimento”, ou seja, brincar é algo muito presente nas 

nossas vidas, e para a criança a brincadeira e os jogos faz parte de sua realidade de 

vida. Contudo é importante destacar que, historicamente, foi a partir da década de 

cinquenta que começaram a surgir estudos sobre jogo e brincadeiras na 

aprendizagem.  

De acordo com Kishimoto (2015) as brincadeiras e jogos foram sendo 

transferidas de geração em geração, através de sua prática, bem como da memória 



familiar, buscavam nesses momentos, unirem-se os familiares numa atividade 

prazerosa.  Nos estudos do autor, o brincar de amarelinha, empinar pipa, bate lata, 

esconde-esconde, jogar pedrinha, dentre outras,  fazem parte do universo infantil há 

séculos. Mas, é Froebel apud Kishimoto (2002) que afirmam que a brincadeira é 

uma das atividades mais puras na idade infantil, afinal, desperta alegria, liberdade, 

contentamento, prazer. Para o autor, a criança que brinca esquece o cansaço físico, 

desenvolve a determinação e auto perseverança, podendo vir-se a tornar um adulto  

determinado. 

    Na literatura de Mattos (2011) o conceito de jogo tem caráter competitivo e 

estimula a competição, resultando em ganhadores e perdedores. Contudo, é 

importante destacar que é preciso entender o jogo como uma estrutura constituída 

de regras e princípios que podem ser desenvolvidos através do ato de brincar. Para 

o autor supracitado, os adultos levam isso ao pé da letra, e as crianças entendem o 

jogo como diversão, afinal está ligada tanto a brinquedo quanto à brincadeira.  Para 

Mattos (2011) jogo é uma atividade que permite estabelecer regras, bem como 

indicar um vencedor dentre os participantes. Já, a brincadeira está associada ao 

universo infantil, no qual a criança se diverte, passando o tempo. Porém, segundo o 

autor, no ato de brincar pode-se perfeitamente estabelecer situações significativas 

de aprendizagem. 

 

5.2    Os jogos e Brincadeiras na aprendizagem 

             

  Pensar em jogos e brincadeiras na aprendizagem requer analisar a literatura 

de Kishimoto (2015) que afirma que o brincar para a criança faz parte da atividade 

principal do dia-a-dia. Para o autor, brincar possibilita a criança tomar decisões, 

conhecer a si, expressar sentimentos, bem como expressar sua individualidade. 

Brincar possibilita utilizar diferentes linguagens, movimentos, podendo até criar e 

solucionar problemas.   

 Diante a estas definições pode-se afirmar que jogos e brincadeiras são 

ferramentas lúdicas norteadoras para auxiliar na construção da aprendizagem, 

afinal, desperta interesse por novos conhecimentos de maneira dinâmica e 

prazerosa. E não há dúvidas que brincar é fonte de lazer, e isso está fazendo com 

que muitas escolas planejem seus conteúdos, utilizando os jogos e brincadeiras, por 

despertarem e estimularem a aprendizagem.  



  Para Kshimoto (2015) no contexto dos jogos e brincadeiras de antigamente, 

as crianças eram levada a brincar com os adultos, ou seja, participar de brincadeiras 

e jogos de adultos. Essa participação tirava o direito das crianças de serem crianças. 

No entanto, essa maneira de socialização foi se transformando e sentiu-se a 

necessidade de diferenciar, adulto e criança, principalmente na hora de brincar. 

 E foram os estudos relacionados a educação infantil que possibilitaram 

discutir sobre a influencia dos jogos e brincadeiras na aprendizagem. Pensando na 

criança como um indivíduo que pensa e que é capaz de produzir sua própria cultura, 

desenvolveram-se concepções que possibilitaram entender que o ato de educar e 

suas brincadeiras contribuem para a construção da identidade das crianças, bem 

como ampliação de conhecimentos. Contudo, a escola de educação infantil precisa 

assegurar tempo e espaço que garantam a essa criança todos os objetivos que os 

jogos e brincadeiras se propõem para o aprendizado.  

              Conforme Miranda (2011) a escola precisa permitir a criança aprender a 

viver em sociedade, apropriando-se de conhecimentos que lhes dê condições a 

produzir e não reproduzir ideias. O autor afirma que a escola deve ter uma 

pedagogia que permita a utilização de materiais significativos, ou seja, concretos. No 

entanto, é importante ressaltar que o ato de brincar não pode ser visto como uma 

atividade para passar o tempo ou apenas recreação, afinal, ao brincar a criança 

interage consigo e com o outro, o que contribui para seu desenvolvimento, tornando 

a aprendizagem dos conteúdos prazerosa, lúdica e significativa. 

    Dentro da educação infantil, as atividades que utilizam os jogos e 

brincadeiras precisam ser bem planejadas, terem os objetivos pré-estabelecidos. E 

sabendo que os jogos e brincadeiras constituem atividades primárias que trazem 

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

Marcelino (2012) afirma que esse tipo de atividade deve ser proposta deste o início 

do período escolar. Para o autor, os jogos e brincadeiras lúdicos devem ser a base 

fundamental dos exercícios físicos impostos às crianças como benefício intelectual, 

afinal, contribui para a desinibição, produzindo uma excitação mental e altamente 

fortificante.   

   Contudo, a autora supracitada afirma que toda atividade educativa deve ser 

significativa, pois, utilizando jogos e brincadeiras, o professor fará com que a 

aprendizagem das crianças seja ativa, dinâmica e contínua, ou seja, uma 



experiência basicamente social, que tem a capacidade de conectar o indivíduo com 

sua cultura e meio cultural mais amplo.  

             Marcelino (2012) reflete que, não se pode negar que os jogos e brincadeiras 

fazem parte da socialização da criança com o mundo. Esse processo se dá pela 

convivência em grupo, afinal, jogos e brincadeiras permitem expressar nossas ideias 

e adquirir conhecimentos. Ainda, para o autor supracitado, a recreação na educação 

infantil é importante para a socialização dos alunos, uma vez que, através das 

atividades recreativas, as crianças podem interagir de forma mais adequada. Isso, 

levando em conta as diversas características envolvidas neste processo como a 

aquisição de valores éticos e morais bem como a construção da identidade e a 

capacidade de relacionar-se e interagir.  

              Refletindo sobre as palavras do autor, observa-se que as atividades lúdicas 

podem preparar as crianças, principalmente, para o processo de alfabetização, bem 

como todo o processo de aprendizagem intelectual ou de relação com o mundo da 

cultura. Como benefício social, a criança 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 ainda vai viver 

desenvolvendo um instinto natural.  

              Esclarecemos, é claro, que o jogo infantil não constitui uma forma pura de 

assimilação, descomprometida com a realidade. Se a o jogo fosse pura assimilação 

não levaria em consideração as características dos objetos, acontece que no jogo 

existe o trabalho. Contudo, Friedmann (2014) chamam a 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 lingüístico. De acordo com Friedmann (2014, p. 54): 

 
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. 
Entre elas destacam-se: criação de novas combinações de experiências; 
seletividade e disciplina intelectual; concentração aumentada; 
desenvolvimento de habilidades de cooperação entre outros. 
 

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 

concreto, assim a alfabetização torna-se mais fácil por meio dos jogos e 

brincadeiras. 

 

6. RESULTADOS 

 

A segunda parte da pesquisa, realizada na EMEI Adila Ana Conceição dos 

Santos, localizada na Rua: Virgínia Campelo da Silva, na cidade de Nova Castilho 

SP foi feita através de observação das atividades que envolvem jogos e brincadeiras 

na educação infantil, conforme resultados e análise a seguir da figura 1, no qual a 

professora da classe trabalha com bambolês, numa brincadeira que envolve 

lateralidade, os sentidos dentro e fora, localização. 

Após a atividade 

proposta, percebeu-se que a 

motivação para o aprendizado 

através das brincadeiras e jogos é 

muito grande. As crianças ficam 

pré dispostas a aprendizagem.  

A professora realizava os 

comandos e os discentes ia 

ajudando um ao outro para 

realizá-la.  

Posteriormente, a 

professora aplicou com as 

crianças de 4 a 5 anos atividades 

de jogo com o dominó 

confeccionado com caixas de 

camisa encapadas e devidamente 

organizadas com os números do 

dominó. No primeiro momento as 

crianças fizeram o 

reconhecimento do material, sentaram-se no chão e logo começaram a buscar 

encaixes (figura 2). 

 

Figura 1 - Brincadeiras com Bambolês 

 
Fonte: Jogos e Brincadeiras na educação 

infantil, 2017. 



 

 

  Verificou-se com as 

professoras que o objetivo não era 

a contagem, mas sim, a 

distribuição das peças, o contato 

visual com as cores e, caso 

alguma criança fizesse o 

reconhecimento da contagem, a 

professora faria as intervenções. 

  Percebe-se diante a figura 

02 que as crianças estão atentas 

ao comando da professora, isso 

demonstra que de alguma forma 

se sentiram envolvidas para o 

aprendizado.  

  Os jogos e brincadeiras, 

mesmo tendo caráter lúdico, 

colaboram para o 

desenvolvimento da atenção e 

percepção dos fatos ao redor dos 

envolvidos.  

Em outra sala com 

crianças de 5 a 6 anos, inicialmente a professora planejou atividades de brincadeiras 

com fantoches.  

Alguns alunos logo se identificaram com os legumes que mais gostavam e 

outros buscaram entrar na brincadeira imitando os amigos (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Jogos com dominó 

 
Fonte: Jogos e Brincadeiras na educação 

infantil, 2017. 



  A atividade iniciou-se com a 

contagem de uma história que envolvia 

frutas e legumes e posteriormente a 

professora distribui os fantoches e as 

crianças iniciaram a dramatização de 

forma espontânea.   

  As histórias contadas através de 

fantoches podem ser utilizadas em vários 

níveis escolares, e principalmente nas 

séries iniciais podendo ter um ótimo 

aproveitamento.  

  Ao preparar suas atividades, o 

professor pode selecionar uma variedade 

de títulos, temas e histórias existentes que 

permitem ao aluno se desenvolver na sua 

aprendizagem, de forma prazerosa.  

              Outra atividade aplicada pela professora utilizando os jogos e brincadeiras 

na educação infantil foi o jogo da memória, composto de figuras e letras, (figura 4) 

              Inicialmente a professora 

distribuiu 20 cartas no chão a qual as 

crianças deveriam encontrarem as cartas 

iguais virando a peça, ganha a rodada a 

criança que estiver mais cartas nas 

mãos.  

  De acordo com as observações 

feitas na unidade escolar, verificou-se 

que os professores da educação infantil 

fazem o planejamento de suas aulas 

sempre buscando utilizar os jogos e as 

brincadeiras.  

  Os jogos de memória contribuem 

no aprendizado por trabalhar o raciocínio 

lógico e a localização das figuras. 

Figura-3 Dramatização com fantoches 

 
Fonte: Jogos e Brincadeiras na 

educação infantil, 2017. 

Figura - 4 Jogo da memória 

 
Fonte: Jogos e Brincadeiras na 

educação infantil, 2017. 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho de pesquisa aqui apresentado possibilitou verificar os benéficos e 

importância do trabalho com jogos e brincadeiras na educação infantil. O estudo de 

caso que aconteceu numa escola municipal solidificou ainda mais a pesquisa 

bibliográfica, pois, vivenciaram-se o tempo todo da observação as teorias 

encontradas sobre o assunto.  

Existe uma grande preocupação dentre os professores de se planejar 

atividades nas quais os jogos e brincadeiras estão envolvidos.  Verificou-se que as 

crianças ocupam-se com pensamentos produtivos, principalmente no processo de 

aprendizagem. Isso tudo, numa idade em que ainda não tem condições de fazê-lo 

com palavras. 

Vale ressaltar que é importante o professor preparar atividades que 

agreguem atividades de alfabetização, podendo ser em língua portuguesa ou 

matemática. Contudo, à preferência é que faça parte da cultura infantil, dentro dos 

princípios aqui discutidos. Observou-se que as crianças brincando estabelecem 

capacidades indispensáveis como atenção, afetividade bem com outras atividades 

psicomotoras, de lateralidade, equilíbrio, espaço e tempo. Na fase da educação dos 

anos iniciais, através dos jogos e brincadeiras a criança pode desenvolver prontidão 

para a leitura e para a escrita.  

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. Desta forma, a pesquisa, que consistiu em 

compreender e demonstrar a importância do jogo e das brincadeiras nas séries 

iniciais, bem como no processo de desenvolvimento infantil considera que é através 

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

aprendizado. 

Sendo assim, pode-se afirmar que as atividades educacionais que envolvem 

jogos e brincadeiras é um componente de alto valor na educação, principalmente 

nas séries iniciais. Contudo, se faz necessário utilizá-lo nas atividades considerando 

principalmente, o papel da educação, que é o de orientar, auxiliar no processo de 

aprendizagem, para que o indivíduo evolua e encontre respostas e significado no ato 

de aprender.  
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