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1. RESUMO 

O presente artigo trata o lúdico de forma educativa mostrando que podem 
contribuir para a construção de conhecimento das crianças, uma vez que 
possibilita seu desenvolvimento tanto social quanto mental. O intuito dessa 
pesquisa é analisar de forma lúdica como os jogos e brincadeiras contribuem 
para o comportamento e desenvolvimento das crianças, mostrando assim, como 
estes podem ser usados como métodos de aprendizagem. Por meio da 
ludicidade as crianças aprendem a interagir e refletir. A infância é a época das 
brincadeiras, portanto, é importante que jogos e brincadeiras sejam um método 
de ensino/aprendizagem nas escolas, usa-la como projeto educativo. Pode se 
dizer que “brincar é viver”, pois a criança brinca por necessidade básica e é 
brincando que a criança aumenta sua capacidade. A ludicidade pode auxiliar no 
desenvolvimento social da criança, como processo integrador, para se tenha 
resultados satisfatórios os jogos e brincadeiras devem ser introduzidas na 
aprendizagem como forma de motivação para as crianças. Todo jogo que for 
inserido no método de ensino trará para esse aluno aprendizado. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

Partindo-se do pressuposto de que é necessário o uso de uma linguagem 

ou de recursos didáticos atraentes para o processo de ensino-aprendizagem, 

este trabalho é desenvolvido, com base na perspectiva de que a abordagem de 

jogos e brincadeiras na educação infantil nos últimos cincos anos na escola 

EMEI Ana Maria de Azevedo Angeli, promovendo a ligação do conteúdo com a 

vivência cotidiana destes, realizando uma fusão entre o recrear e aprender. 

Jogos e brincadeiras fazem parte de um processo lúdico e criativo de 

imaginação e realidade, ao brincar, a criança busca parceria e a exploração de 

objetos, integrando-se em atividades de grupos e com seus pares, se 

expressando mediante várias linguagens, efetuando decisões e atendendo um 

conjunto de regras baseada em um processo afetivo e lúdico.  

Ao aborda-la será possível constatar se jogos e brincadeiras contribuem 

para o ensino/aprendizagem de cada criança. 

A contribuição dos jogos e brincadeiras no processo de aprendizagem 

altera a percepção da criança com a realidade, transformando o modo de 

percepção do ambiente. Utilizando o lúdico, há aumento do interesse e 

melhorando a construção de seus conhecimentos. 

O trabalho aborda a importância dos jogos e brincadeiras como 

construção do conhecimento, afirma-se que proporciona a imaginação e a 



 

 

criatividade fazendo com que reflitam, questione, observem, assim tornando 

único e criativo. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O intuito dessa pesquisa é analisar de forma lúdica como os jogos e 

brincadeiras contribuem para o comportamento e desenvolvimento das crianças, 

mostrando assim, como estes podem ser usados como métodos de 

aprendizagem. 

Tendo como objetivos específicos, a seguinte sequência: 

• Avaliar o ensino/aprendizagem de cada criança através de trabalhos 

recreativos. 

• Verificar como os jogos e brincadeiras ajudam na coordenação motora 

de cada indivíduo.  

• Explicar a importância dos jogos e brincadeiras para a Educação 

Infantil. 

 

4. METODOLOGIA 

 

  Para realização desta pesquisa foi utilizado procedimento técnico como 

pesquisas bibliográficas e de campo. O levantamento bibliográfico foi feito 

através de livros e artigos publicados em sites como Google acadêmico entre 

outros onde foi constatado que jogos e brincadeiras de certa forma auxiliam no 

desenvolvimento e na aprendizagem. 

 Segundo Santos (2004): “A pesquisa de campo é aquela que recolhe 

dados in natura, como percebidos pelo pesquisador. Normalmente, a pesquisa 

de campo se faz por observação direta, levantamento ou estudo de caso.”. 

 A pesquisa foi realizada na escola EMEI Ana Maria de Azevedo Angeli, 

onde foi observado como os jogos e brincadeiras podem contribuir para 

ensino/aprendizagem das crianças. Este artigo tem caráter descritivo qualitativo 

onde ocorrem procedimentos de observação, entrevistas fechadas e fotografias, 

a público-alvo serão crianças de 0 a 5 anos de idade. Notou-se que o 

desenvolvimento da criança com a ludicidade tem dado resultados satisfatórios 

para a aprendizagem.  



 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Contribuição e Desenvolvimento da Criança  

 

Mesmo brincando a criança desenvolve a imaginação e a inteligência, 

proporcionando a concentração.  No ato de brincar leva em conta o 

desenvolvimento cognitivo e seu relacionamento com a sociedade. 

Estudos demonstram a importância do jogo na vida da criança como forma 

de conhecimento cognitivo e afetivo e sobre a realidade. Dante (1998, p. 49) 

destaca que:  

 
[...] as atividades lúdicas podem contribuir significativamente para o 
processo de construção do conhecimento da criança. Vários estudos a 
esse respeito vêm provar que o jogo é uma fonte de prazer e 
descoberta para a criança [...]. 

 

Desta forma a criança começa a desenvolver habilidades e participação 

social, aprende a conviver e respeitar regras e ter companheirismo em diferentes 

idades, pois o conhecimento é um processo espontâneo. O incentivo às práticas 

do jogo pode aperfeiçoar o desenvolvimento infantil, nesse sentido o jogo faz 

parte dos recursos lúdicos. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional (1998), o desenvolvimento da 

criança deve acontecer de forma lúdica, ela precisa brincar para aprender, 

precisa do jogo para saber o equilíbrio entre ela e o mundo. 

 
Brincar é, assim, um espaço no qual se pode observar a coordenação 
das experiências prévias das crianças e aquilo que os objetos 
manipulados sugerem ou provocam no momento presente. Pela 
repetição daquilo que já conhecem, utilizando a ativação da memória, 
atualizam seus conhecimentos prévios, ampliando-os e 
transformando-os por meio da criação de uma situação imaginária 
nova. (Referencial Curricular Nacional 1998.p. 22). 

 

      Quando a criança usa a imaginação ela está enriquecendo sua identidade, 

ampliando seu papel na sociedade. Tudo isso a partir da motivação das 

brincadeiras, dessa forma, sempre irá auxiliar no seu desenvolvimento mental e 

social. 

 

 



 

 

5.2 Ensino/Aprendizagem e Trabalhos Recreativos  

 

Antigamente, os jogos eram usados nas escolas como recreação, 

entretanto os jogos e brincadeiras desenvolvem papéis importantes para 

aprendizagem, na brincadeira exerce seu amadurecimento emocional e afetivo 

no seu dia-a-dia. É no faz-de-conta que a criança assimila a realidade, é quando 

a criança imagina, brinca e joga interagindo com o mundo. 

Para muitos pesquisadores os jogos e brincadeiras são um instrumento 

de fácil acesso para o ensino/aprendizagem, nota-se que deste modo a 

ludicidade ajuda na interação para o ensino.  

Segundo Redin (2000): 

 
O lúdico é a mediação universal para o desenvolvimento e a 
construção de todas as habilidades humanas. De todos os elementos 
do brincar, este é o mais importante: o que a criança faz e com quem 
determina a importância ou não do brincar. A brincadeira vai desde a 
prática livre, espontânea, até como uma atividade dirigida, com normas 
e regras estabelecidas que têm objetivo de chegar a uma finalidade. 
Os jogos podem desenvolver a capacidade de raciocínio lógico, bem 
como o desenvolvimento físico, motor, social e cognitivo. 

 

A aprendizagem desenvolve a partir da interação social dessa forma a 

criança aprende a refletir sobre o mundo que a cerca, contribui para que a 

criança tenha criatividade e aprenda também a respeitar regras.  

Segundo Miranda (2001). 

 
Mediante o jogo didático, vários objetivos podem ser atingidos, 
relacionados à cognição (desenvolvimento da inteligência e da 
personalidade, fundamentais para a construção de conhecimentos); 
afeição (desenvolvimento da sensibilidade e da estima e atuação no 
sentido de estreitar laços de amizade e afetividade); socialização 
(simulação de vida em grupo); motivação (envolvimento da ação, do 
desfio e mobilização da curiosidade) e criatividade. 

 

Sendo assim, considera-se que na forma lúdica os alunos manifestam maior 

entusiasmo para com a aprendizagem e resulta num desenvolvimento pleno da 

criança, entre socialização e motivação. 

 

 

 

 



 

 

5.3 Desenvolvimento Motor  

 

O desenvolvimento motor acontece ao longo da vida da criança, com o 

passar do tempo ele vai evoluindo, é de extrema importância influenciar que o 

individuo se desenvolva tanto motor quanto mental. O movimento e 

desenvolvimento sempre andarão juntos. 

Brandão (apud OLIVEIRA, 2007, p.32) fala que: 

 
Mesmo após o inicio da prática dos movimentos voluntários, é somente 
após a criança ser capaz de representar mentalmente os objetos, de 
simbolizar, de poder fazer abstrações e generalizações, que poderá 
fazer a “invenção” dos novos meios de ação. As manifestações  da 
inteligência prática aparecem pelos 8 ou 9 meses, quando as condutas 
da criança demostram que ela é capaz de combinar duas ou mais 
ações usando-as como meios para vencer situações que impedem de 
executar um ato desejado como, por exemplo, afastar primeiro um 
obstáculo imposto entre sua mão e o brinquedo que quer manipular e 
só então aproximar a mão do objeto e segura-lo.   

   

É na educação infantil que as crianças desenvolvem e expressam suas 

capacidades de raciocínio e motoras, além de ser uma importante ferramenta de 

construção de conhecimento.  

O professor deve levar em conta as fases da criança, sempre auxiliando 

e criando desafios para o mesmo, para que possa ter seu desenvolvimento 

integral. O desenvolvimento motor integra ao ritmo, posições de objetos, 

movimentos, na medida em que o corpo se desenvolve, forma diferentes tipos 

de movimentos. 

 

5.4 Importância dos Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil 

 

Jogar, brincar e Educação Infantil andam sempre juntos, mas só isso não 

basta, deve haver a prática desses conhecimentos em sala de aula diariamente. 

Compreende-se a importância dos jogos e brincadeiras como um 

desenvolvimento intelectual, social e cultural da criança, não pode ser vista 

somente como um divertimento.  

O brinquedo tem uma enorme atuação sobre a criança promovendo o 

rendimento escolar e conhecimentos do mundo em que vive. 

 



 

 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 
identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo 
poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde, representar 
determinado papel na brincadeira, faz com que ela desenvolva sua 
imaginação. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver 
algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a 
memória, a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades 
de socialização, por meio da interação, da utilização e da 
experimentação de regras e papéis sociais.  (LOPES, 2006, p. 110). 
 

Os jogos e as brincadeiras também são peças chave no processo de 

socialização e comunicação, fornece uma boa saúde mental e construção de 

conhecimento e também estimula a criatividade. Deste modo, jogos e 

brincadeiras não são apenas para entreter, mas, uma forma de aprendizagem e 

desenvolvimento do ser.  

No momento, as escolas ainda não se preocupam o bastante em inserir o 

lúdico nas suas práticas pedagógicas, ainda é algo vago, portanto não fazem um 

bom aproveitamento dos jogos e das brincadeiras, mas, eles reconhecem o valor 

que a ludicidade tem, e que brincando as crianças irão ter um melhor 

desenvolvimento.    

 

5. RESULTADOS  

 

Os resultados demostraram que jogos e brincadeiras contribuem para o 

ensino/aprendizagem das crianças, elas se desenvolveram brincando, 

aprenderam a respeitar as regras dos jogos e a interagir entre ambas. Reparou-

se também que a professora salientou que depois de aplicar brincadeiras 

recreativas, teve um melhor aproveitamento dos conteúdos trabalhados.  

Os jogos possuem papel fundamental na aprendizagem, segundo a 

pesquisa, também foi notado que a ludicidade melhora o convívio entre as 

crianças e o meio em que vivem, fazendo com que elas veem o mundo de forma 

diferente. Elas devem ter um tempo certo para as brincadeiras, mas deve haver 

um direcionamento para esse método de ensino, somente assim irão contribuir 

para o desenvolvimento das crianças. 

O brinquedo é um facilitador da aprendizagem, visto que, é importante 

utilizá-los nas salas de aula, tendo um desenvolvimento integral do aluno, por 

outro lado, precisa saber direcionar essas atividades para que sejam 

satisfatórias. 



 

 

                                Figura 01 – Interação entre as crianças 

 
Fonte: Jogos e Brincadeiras a experiência da EMEI Ana Maria de Azevedo 
Angeli, 2017. 

 

As crianças criando interação e criatividade na sala de aula, trabalhando 

juntas de forma lúdica. Desta forma deve se inserir jogos e brincadeiras no 

cotidiano infantil e no seu aprendizado para que desperte interesse nos alunos. 

 

                           Figura 02 – Atividades lúdicas na sala de aula 

 
Fonte: Jogos e Brincadeiras a experiência da EMEI Ana Maria de Azevedo 
Angeli, 2017. 

 

Com o auxílio da professora, que estimula as crianças, fazendo com que 

todas as atividades sejam desenvolvidas de forma que tenham boa aceitação e 

proporcionem desenvolvimento das crianças. 

 

 

 



 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo procurou-se entender a importância dos jogos e brincadeiras 

no cotidiano das crianças, é possível dizer que a ludicidade contribui no seu 

desenvolvimento entre conhecimento e interação, desde o modo da criança 

brincar, para aprender, pois esta aprende a seguir regras e a trabalhar em grupos 

de forma afetiva e ao mesmo tempo, lúdica. 

Ao brincar a criança aprende a ser independente, desenvolve também 

habilidades de coordenação motora, exercita sua imaginação, trabalha o 

raciocínio lógico, desta forma, tem um crescimento saudável e prazeroso. 

Jogos e brincadeiras podem ser trabalhados como forma de 

desenvolvimento da criança, pois é na brincadeira que ela aprende a usar sua 

capacidade de vivenciar a imaginação da realidade, possibilitando sua 

criatividade.   

Compreende que o lúdico expande a criança em seu meio, e, portanto 

pode se usar as brincadeiras para conseguir uma educação de qualidade. É 

preciso que saibam adaptar a ludicidade nas escolas hoje em dia, como 

facilitadora da aprendizagem.   

Por meio da ludicidade, pode ser tratado o desenvolvimento social da 

criança, como processo integrador, para se tenha resultados satisfatórios os 

jogos e brincadeiras devem ser introduzidas na aprendizagem como forma de 

motivação para as crianças. Todo jogo que for inserido no método de ensino 

trará para esse aluno aprendizado.   
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