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RESUMO: Este artigo tem como objetivo, mostrar a importância do brincar da criança
na educação infantil, enfocando o brincar durante o processo de desenvolvimento
enquanto ser humano, e a sua contribuição para o desenvolvimento no ensino e a
aprendizagem na educação infantil, enfatizando, o prazer de descobrir o mundo em que
esta inserida, através da brincadeira, na construção do seu caráter, sua formação moral e
social, de acordo com o ambiente no qual se encontra. As brincadeiras são enfocada
como instrumento pedagógico de suma importância no desenvolvimento, na aprendizagem da
criança. Estas atividades ajudam a construir conhecimento e ainda proporcionam momentos
lúdicos e prazerosos para o desenvolvimento da criança.

PALAVRAS-CHAVE: Brincar, Desenvolvimento Aprendizagem, Infância.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo mostra uma breve discussão sobre a importância da

brincadeira na educação infantil, como desenvolvimento na aprendizagem tanto cognitiva como
intelectual das crianças. O ato de brincar se destaca com fundamental importância no

processo de aprendizagem da criança enquanto ser humano, pois não se trata só de um
momento de diversão, mas ao mesmo tempo, acontece a formação da assimilação de
conhecimentos da criança, que será levada para sua vida futura.
Será discutida a importância do brincar como recurso pedagógico, que
proporciona à criança momentos em que ela pode mostrar sua agilidade através da
competição, refletir sobre o fazer, organizar e desorganizar, construir e reconstruir,
crescer nos aspectos culturais e sociais como parte essencial de uma sociedade, a
_________________________________________
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importância desse momento mágico que é o brincar na educação infantil e porque a
criança precisa desse tempo, para o exercício do pensamento e da aprendizagem,
tornando essa base como um alicerce para a formação da criança como ser especial de
uma sociedade.
Analisando como a criança descobre o mundo no espaço escolar através das
brincadeiras, exercitando a imaginação, desenvolvendo sua personalidade e suas
habilidades, expressando sua autonomia diante dos objetos, trabalhando seu emocional
e ampliando seus horizontes através da participação nas atividades lúdicas.
O primeiro capítulo fará uma abordagem sobre as diferentes concepções de
infância, sendo esta, a primeira etapa do desenvolvimento humano, num olhar histórico
social e cultural.
No segundo capítulo se discutirá acerca das teorias, baseadas nos pensadores:
Piaget, Vigotsky e Wallon, considerando as suas contribuições, dentro do processo de
formação intelectual da criança enquanto sujeito. O que os mesmos defendem sobre o
processo cognitivo da criança e a importância do brincar no desenvolvimento futuro da
criança.
Já o terceiro capítulo discutirá a importância da brincadeira na escola, o espaço
envolvendo a aprendizagem da criança através do brincar, e a organização do tempo, ou
seja, a importância da rotina da educação infantil.
A adesão à cerca desses tópicos, enfatiza a relevância do brincar, e sua
singularidade, como suporte para a educação infantil.
O presente trabalho desenvolvido na área da educação através de uma pesquisa
bibliográfica buscando mostrar o quanto é importante trabalhar com o brincar,
brincadeiras na educação infantil, pois é nesse período que ela poderá adquirir o gosto e
a vontade de descobrir novas aventuras através do lúdico.
Como pode-se perceber, o brincar é um dos instrumentos imprescindíveis para o
desenvolvimento da criança, o ato de brincar é de fundamental importância para o

desenvolvimento da criança, também no processo de aprendizagem da criança com ser
humano, pois não trata só de um momento de diversão, mas ao mesmo tempo, acontece
a formação da assimilação de conhecimentos que será levada para sua vida futura.
Através de uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, analisaremos
como a criança descobre o mundo através do brincar, no espaço escolar as brincadeiras
são de fundamental importância para todo o desenvolvimento, exercitando a
imaginação, desenvolvendo sua personalidade e suas habilidades, expressando sua
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autonomia diante dos objetos, trabalhando seu emocional e ampliando seus horizontes
através da participação nos jogos, das brincadeiras.
Com esta reflexão consta-se que, as crianças pequenas adoram brincar, a importância

do brincar e alguns recursos que proporciona a criança momentos em que ela pode
mostrar sua aprendizagem, desenvolvimento, agilidade através da competição, da
socialização com outras crianças, para refletir sobre o fazer, organizar e desorganizar,
construir e reconstruir o seu desenvolvimento para crescer nos aspectos cultural e social
como parte essencial de uma sociedade do aprender.
Dessa forma esta pesquisa analisará de modo geral a importância desse
momento mágico que é o brincar e o aprender na educação infantil e porque a criança
precisa desse tempo, que as brincadeiras sejam de maneira prazerosa, lúdicas buscando
envolvê-lo a criança e interagi-la no prazer de aprender brincando, e tornar essa
brincadeira em uma fonte para o exercício do desenvolvimento do pensamento e da
aprendizagem, tornando-se essa base como um alicerce para a formação da criança
como ser especial para uma sociedade do bem.
Enfim, este estudo tem como objetivo: buscar na literatura bibliográfica,
subsídios teóricos que contribuam para o estudo sobre o incentivo ao prazer de brincar e
o aprender, iniciado desde a educação, tornando-se as brincadeiras muito mais,
prazerosas para o desenvolvimento e da construção de sua identidade.

2

A Importância do brincar na Educação Infantil

Toda criança tem necessidade e o direito de brincar, isto é uma característica da
infância garantida em Lei. A função do brincar não está no brinquedo, no material
usado, mas sim na atitude subjetiva que a criança demonstra na brincadeira e no tipo de
atividade exercida na hora da brincadeira. Essa vivência é carregada de prazer e
satisfação. É a falta desse prazer ou dessa satisfação que pode acarretar na criança
alguns distúrbios de comportamento. Em cada etapa evolutiva da criança, o brincar vai
se modificando, mas é essencial que ela tenha oportunidade de explorar todas as fases
do brincar. A importância do brinquedo é a da exploração e do aprendizado concreto do
mundo exterior, utilizando e estimulando os órgãos dos sentidos, a função sensorial, a
função motora e a emocional. A brincadeira tem uma enorme função social, desenvolve
o lado intelectual e principalmente cria oportunidades para a criança elaborar e
vivenciar situações emocionais e conflitos sentidos no dia a dia de toda criança.
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Segundo RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil),
entendemos a importância do brincar (e que esta questão na vida escolar da criança),
tendo em vista, o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, ou seja,
cognitivo, afetivo, motor e social.
O brincar favorece a criança o aprendizado, pois é brincando que o ser humano
se torna apto a viver numa ordem social e num mundo culturalmente simbólicos. É o
mais completo dos processos educativos, pois influencia o intelecto, o emocional o e
corpo da criança. Brincar faz parte da especificidade infantil e oportunizar a criança seu
desenvolvimento e a busca de sua completude, seu saber, seus conhecimentos e suas
expectativas do mundo. Por ser importante para as crianças, a atividade lúdica e suas
múltiplas possibilidades pode e deve ser utilizada como recurso de aprendizagem e
desenvolvimento.
É no brincar que acontece a aprendizagem da criança, é através das brincadeiras
as crianças podem desenvolver a sua capacidade de criar brincadeiras, para dar
condições do desenvolvimento na diversidade das brincadeiras nas experiência através
da troca com outra criança ou com os professores ou com a sua família.
Visando a importância do brincar é muito importante pois quando a criança
está brincando ela cria situações imaginárias que lhe permite operar com objetos e
situações do mundo dos adultos. Enquanto brinca, seu conhecimento se amplia, pois ela
pode fazer de conta que age de maneira adequada ao manipular objetos com os quais o
adulto opera e ela ainda não.
Hoje o brincar é muito importante por que é através do mesmo que a criança
desenvolve, conhece e compreende, o seu desenvolvimento para o aprendizado e se
expressarem no mundo que o cerca. Com base nas palavras de Vigotsky destacou a
importância da brincadeira para o aprender, o desenvolvimento infantil, segundo o
autor, vem auxiliando cada vês mas a criança no seu aprendizado, no faz de conta a
criança tem a oportunidade de ser aquilo que ainda não é ou seja ser o que ela imagina
ser ou seja através do seu imaginário ela vive suas próprias fantasias num mundo cheio
de fantasias e encantando, também as crianças agi como se fosse maiores ou ate imita
os adultos, exercitar-se na compreensão de papéis sociais e poder usar, de modo
simbólico, objetos e ações que ainda não lhe são permitidos. Dessa forma, enquanto
brinca, a criança realiza muitas descobertas sobre o mundo que a cerca e sobre si
mesma, bem como aprende a relacionar-se com o outro, com o mundo em que vive. O
faz de conta depende da capacidade de cada criança para simbolizar o seu imaginário
4

das fantasias e, para favorecer esse fazer da criança, é de fundamental importância que
o espaço ofereça recursos e materiais variados que permitam a elas expressarem
emoções e representarem situações cotidianas das brincadeiras e o aprendizado.
Pode-se afirmar que o Brincar; “é de fundamental importância para a
aprendizagem da criança por que é através dela que a criança aprende, gradualmente
desenvolve conceitos de relacionamento casuais ou sociais, o poder de descriminar, de
fazer julgamentos, de analisar e sintetizar, de imaginar e formular e inventar ou recriar
suas próprias brincadeiras” (SANTIN, 2001, p.523), ou ainda simplificada nas seguintes
palavras de Ferreiro (1988), Brincar “é divertir-se e entreter-se infinitamente em jogos
de criança” Lúdico - “que tem caráter de jogos, de aprender brinquedo e divertimento; é
uma necessidade básica da personalidade, do corpo e da mente, faz parte das atividades
essenciais da dinâmica humana” (FERREIRO, 1988, p.139).
O ato de brincar não é somente “o brincar por brincar”, mas sim o que ela
representa para quem brinca. O brincar está em uma dimensão valorizada no
desenvolvimento do aprender, abrangendo crianças e adultos, elevando-os a patamares
ainda maiores pelo brincar e representando a necessidade de conhecer, construir e de se
descontrair, em um mundo real ou simbólico cheio de momentos maravilhosos que só
acontece através do brincar. Para Huizinga (1999), o jogo, o brincar, deve ter caráter de
liberdade para as crianças irem muito alem das suas fantasias, deve ser uma atividade
voluntária e quando imposta deixa de ser uma brincadeira ou um jogo, ou do faz de
conta. É na brincadeira que as crianças aprendem como os outros pensam e agem,
descobrindo assim uma forma mais rápida para a troca de ideias e o respeito pelo outro.
Enquanto aprendem brincando também ensinam algo de sua vivência, resultando na
interação do aprender e ensinar a dividir os outros.
O brincar tem grande importância na educação infantil, principalmente no
aspecto cognitivo, proporcionando á criança criatividade, com o objetivo de desenvolver
suas habilidades. As brincadeiras fazem parte da infância de toda criança, pois garantem
divertimento, alegria e aprendizagem.
Temos várias razões para brincar, pois sabemos que é extremamente importante
para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social da criança. É brincando que a
criança expressa vontades e desejos construídos ao longo de sua vida, e quanto mais
oportunidades a criança tiver de brincar mais fácil será o seu desenvolvimento para o
aprender. Segundo Carneiro e Dodge (2007, pág. 59), “ o movimento é, sobretudo para
criança pequena, uma forma de expressão e mostra a relação existente entre ação,
5

pensamento e linguagem”. A criança consegue lidar com situações novas e inesperadas,
e age de maneira independente, e consegue enxergar e entender o mundo fora do seu
cotidiano.
Atualmente as crianças entendem por brincadeira os jogos eletrônicos, fazendo
com que as mesmas não se movimentem e as deixando estáticas e com isso vão ficando
sedentárias e obesas. Com as brincadeiras tradicionais, como, por exemplo, pular no
pula-pular corda, elástico, pique alto, etc., fazem com que as crianças se movimentem a
todo tempo, gastando energia e dando liberdade para criar proporcionando alegria e
prazer.
As razões para brincar são inúmeras, pois sabemos que a brincadeira só faz
bem, e só não entendemos porque em muitos lugares isso incomoda tanto na sociedade
ou algumas pessoas, pais, professores..., mas sabemos que o brincar é um direito da
criança, como apresentado na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, denominada Estatuto
da Criança e do Adolescente, acrescenta no Capítulo II, Art. 16°, Inciso IV, que toda
criança tem o direito de viver o seu tempo de infância que é o de brincar, praticar
esportes e divertir-se. Então vimos que, a criança tem o direito de brincar pois está
amparada por lei, e esta é mais uma razão para que as crianças brincam, além das
inúmeras situações que já citamos, porque o brincar favorece a descoberta, a
curiosidade, uma vez que auxilia na concentração, na percepção, na observação, e além
disso as crianças desenvolvem os músculos, absorvem oxigênio, crescem, movimentamse no espaço, descobrindo o seu próprio corpo. O brincar tem um papel fundamental
neste processo, nas etapas de desenvolvimento da criança. Na brincadeira, a criança
representa o mundo em que está inserida, transformando-o de acordo com as suas
fantasias e vontades e com isso solucionando problemas.
Para Cunha (1994), o brincar é uma característica primordial na vida das
crianças, porque é bom, é gostoso e dá felicidade em todos esses momentos das
brincadeiras. Além disso, ser feliz e estar mais predisposto a ser bondoso, a amar o
próximo e a partilhar fraternalmente, são outros pontos positivos dessa prática só pode
ser desenvolvida através do brincar.
A educação infantil abre portas para que as vivencias em grupos nessa faixa
etária tornem-se significativas no processo de aprendizagens futuras. A história da
educação infantil é marcada por altos e baixos, seu surgimento se deu com a revolução
industrial, esse movimento levou mulheres e mães para fora do lar, gerando a
necessidade do surgimento das creches.
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A educação infantil abre portas para que as vivencias em grupos nessa faixa
etária tornem-se significativas no processo de aprendizagens futuras. A história da
educação infantil é marcada por altos e baixos, seu surgimento se deu com a revolução
industrial, esse movimento levou mulheres e mães para fora do lar, gerando a
necessidade do surgimento das creches.
Através das brincadeiras as crianças podem aprender sobre o mundo,
desenvolvendo-se nos sete eixos mencionados nos RCNEIS. A grande maioria das
brincadeiras está associada ao desenvolvimento dos movimentos corporais, trabalhando
as destrezas, habilidades, lateralidade.
Muitas brincadeiras proporcionam o aprendizado das regras de convivência, dos
conceitos matemáticos como noções de espaço e tempo, outras desenvolvem a
linguagem e a autonomia, pois a criança precisa comunicar-se

e expressar suas

preferências para brincar, as brincadeiras com a música e as artes ativam a criatividade,
outras brincadeiras ensinam as ciências.
O universo escolar proporciona experiências únicas na vida de uma criança, seja
qual for sua idade por o inicio destas descobertas já começa na educação infantil. Desde
muito cedo as crianças brincam e esta é uma realidade observável nas creches e préescolas. A criança parte começa primeiro das brincadeiras com o seu corpo para aos
poucos ir diferenciando os objetos ao seu arador.
Discorrendo sobre o tema a história do brincar Craidy e Kaercher (2001)
afirmam que a criança vê o mundo através do brinquedo e que sempre existiram formas,
jeitos e instrumentos para brincar. As brincadeiras se perpetuam e se renovam a cada
geração carregando os traços característicos de cada uma. Elas continuam ressaltando:
[.....] A criança expressa-se pelo ato lúdico e é através desse ato que a
infância carrega consigo as brincadeiras. Elas perpetuam e renovam a cultura
infantil, desenvolvendo formas de convivência social, modificando-se e
recebendo novos conteúdos, a fim de se renovar a cada geração. É pelo
brincar e repetir a brincadeira que a criança saboreia a vitória da aquisição de
um novo saber fazer, incorporando-o a cada novo brincar.(2001,p.103) [.....].

Mesmo com a implantação das novas tecnologias, as simples brincadeiras não
deixam de ter sua relevância, elas podem tornar-se fontes de estímulo ao
desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança ou ate mesmo as brincadeiras
pode ser resgatadas para dentro da escola.

Desgualdo (2008)

escrevendo sobre a importância do brincar na educação infantil descreve como o lúdico
interfere no desenvolvimento da criança. Ela afirma que tantas mudanças tecnológicas
trouxeram uma grande confusão na cabeça das crianças a respeito do que é brincar.
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Muitas abandonaram as velhas brincadeiras de rua e se entregaram as magias dos jogos
eletrônicos, mas a escola pode resgatar estas brincadeiras com projetos sociais ou
culturais..
Não podemos ignorar que há muitos benefícios em videogames e jogos de
computador e que podemos fazer bom uso deles sem esquecer que principalmente na
educação infantil, as crianças precisam interagir com o próprio corpo e com as outras
crianças construindo seu saber pela cultura e modificando-o de acordo com suas
necessidades biológicas e psicossociais, pois elas estão em uma etapa tão importante do
desenvolvimento, porque estão construindo sua personalidade cultural e social.
É através do brincar as crianças podem exercer sua capacidade de criar,
condição imprescindível para que haja riqueza e diversidade nas experiências que lhes
são oferecidas nas instituições, sejam elas mais voltadas ao lúdico ou às aprendizagens
que ocorrem por meio de uma intervenção direta. Sendo assim quando a criança está
brincando a criança cria situações imaginárias que lhe permite operar com objetos e
situações do mundo dos adultos. Enquanto brinca, seu conhecimento se amplia, pois ela
pode fazer de conta que age de maneira adequada ao manipular objetos com os quais o
adulto opera e ela ainda não.
A criança nos primeiros anos de vida desenvolve os movimentos que é o
elemento-chave das brincadeiras. À medida que a criança cresce, a presença de objetos
na brincadeira vai aumentando. Com, os jogos que envolvem apenas o movimento
persistem e passam a envolver regras mais complexas para o aprendizado dos mesmos.
Acredito que o brincar na Educação Infantil serve como o eixo orientador e
estimulador para o desenvolvimento e o desempenho de suas atividades é muito
importante, mostrando assim, que é necessário que o professor tenha consciência do
valor pedagógico das brincadeiras e dos jogos para a criança já desde a educação
infantil. As variações das brincadeiras na Educação Infantil vão promover um maior
desenvolvimento da criança que pode favorecer uma prática voltada para um
relacionamento mais reflexivo, entre muitas outras contribuições do brincar para a
prática pedagógica, na educação infantil.
2 A importância da Infância e o Brincar
O significado e a noção de criança e infância é algo historicamente construído,
ele possui perspectivas diferentes de acordo com a sociedade e também com cada
período histórico tomado como base para a pesquisa. O seu significado vai depender do
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contexto onde surge e como se dão as relações sociais, históricas, políticas e culturais
dentro do contexto estudado.
A criança não pode ser vista como algo que independe das relações de mundo,
como algo já previsto ou descontextualizado.
De acordo com o Art. 2º do estatuto da criança e do adolescente “Considera-se
criança a pessoa até doze anos de idade incompletos” para as regras leis a ações
tomadas no Brasil o parâmetro para a definição de criança é esta faixa etária, logo o
período da infância coincide com o período em que os indivíduos são considerados
crianças.
A conceituação da criança e da infância é algo construído pelo adulto, essa
construção faz parte de um processo duplo que num primeiro momento tem toda uma
associação com o contexto, regras e valores colocados pela sociedade e outro que traz as
percepções do adulto com relação as suas memórias, ou seja, a concepção de infância
acaba por ter em seu conteúdo uma visão idealizada do passado do adulto somada com a
visão trazida pela sociedade. A criança não é, e não pode ser vista um adulto em
miniatura, ela ainda precisa passar por diversas fases de sua vida, o desenvolvimento
motor, físico, cognitivo e social para chegar a fase adulta e o brincar é um dos
elementos necessários ao seu desenvolvimento.
O ato de brincar, como já foi visto, é algo intrínseco ao ser humano e que está
presente em sua vida, sobretudo, durante a infância. Qualquer ação pode ser considerada
brincadeira, não há nenhum traço específico para determinar quais formas de agir
podem ser consideradas e interpretadas como tal. Para que se identifique e se ação
realizada é uma brincadeira, basta que os sujeitos envolvidos nela a determinem dessa
forma.
Todo jogo e toda a brincadeira pressupõe uma cultura específica que pode ser
denominada cultura lúdica, um conjunto de procedimentos que tornam a ação do jogo e
a atuação dos que brincam possível. Kishimoto (2008 p.24) afirma que “Dispor de uma
cultura lúdica é dispor de um número de referências que permitem interpretar como
jogo atividades que poderiam não ser vistas como tal para outras pessoas”.
O jogo pressupõe um ponto de partida que chamamos de cultura lúdica,
é ela que determina o andamento e o desencadear da brincadeira, a cultura lúdica é fruto
de uma interação social e esta ligada a cultura geral de onde e de quem se brinca. Como
a cultura de um povo não é algo estático – ressignificada a todo o tempo, não haveria
como a cultura lúdica ser algo fixo.
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A cultura geral pode ser vista como uma construtora da lúdica, assim no
decorrer das brincadeiras e do desenvolvimento a criança brinca e ressignifica a todo
tempo os elementos da vida social que chegam até ela. Para Kishimoto (2008, p.26) “O
desenvolvimento da criança determina as experiências possíveis, mas não produz por si
só a cultura lúdica. Esta se origina das interações sociais (...)”.
No momento em que a criança domina essa cultura lúdica e brinca envolve-se
em diversos estilos e formas de brincar, sobretudo as brincadeiras de faz de conta
quando se cria uma situação imaginária que é vivenciada e trazida para a sua realidade.
Quando a criança inicia a construção do faz de conta ela passa a utilizar e definir para os
objetos outras funções além daquelas que se percebe, um exemplo é quando ela brinca
com um a cabo de vassoura acreditando ser um lindo cavalo. Esse processo de
construção da brincadeira e da imaginação traz para a criança consequências
importantes para o seu desenvolvimento, ao entrar no mundo do faz de conta ela faz
uma separação dos campos de percepção e da motivação, já que há muitas vezes
simulação de ações em que materiais são utilizados para significar outro.
Nesse momento a criança passa a interpretar o campo do significado quando
ela utiliza objetos para outras funções, em meio a sua brincadeira, que não são as suas
funções reais.
Durante as brincadeiras de faz de conta a criança acaba por utilizar em alguns
momentos elementos presentes em suas vivências cotidianas, ela utiliza como matéria
prima de sua imaginação o que foi observado vivenciado durante diversos momentos e
sua vida Como Cerisara afirma:
[....] Quando a criança brinca, ela cria uma situação imaginária, sendo esta
uma característica definidora do brinquedo em geral. Nesta situação
imaginária, ao assumir um papel a criança inicialmente imita o
comportamento do adulto tal como ele observa em seu contexto
(CERISARA, 2008, p.130). [....].

A ação de brincar não pressupõe a utilização apenas de elementos do
imaginário, pode-se também combinar situações reais vivenciadas com outras do
universo da imaginação. Essa adesão do real com o imaginário promove a
recombinação criativa das experiências vividas com suas ideias virtuais e também dos
materiais como que se brinca; estes podem receber a denominação de brinquedo. De
acordo com Brougére (1995) a brincadeira pode ser vista como uma forma de
interpretação que a criança fez sobre o brinquedo, ele não condiciona as ações da
criança, mas oferece um suporte que poderá ganhar inúmeros significados a partir do
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imaginário e de acordo como o decorrer da brincadeira. No momento que se vive a
infância e que se brinca, existe no brinquedo e na brincadeira um pouco do mundo real,
dos valores da sociedade, mas existe também elementos do imaginário.
Outra modalidade de brincadeira presente na vida da criança é o jogo de regras
que começa a torna-se participante do cotidiano das mesmas em torno dos 6 anos de
idade, em que se estabelecem parâmetros para que a brincadeira possa ocorrer, na
maioria das vezes essas regras possuem como parâmetro inicial as regras gerais da
sociedade. De acordo com Friedman (1996) as regras podem ser de dois tipos, as
transmitidas, aquelas que se tornam “institucionais”, em que a ação dos mais velhos
acabam determinando a ação dos outros mais jovens e dessa forma vão sendo passadas e
legitimadas, são os mais velhos que trazem as regas para a brincadeira; e as regas
espontâneas que possuem natureza momentânea, que são criadas de acordo com a
necessidades dos seres brincantes.
Quanto a forma de jogar e as práticas das regras existem também alguns
estágios definidos por Friedman, o primeiro definido como motor e individual, em que
fazem parte as crianças de 0 a 2 anos em que as regras não estão presentes, o segundo
estágio que compreende as crianças de 2 a 5 anos chamado de estágio egocêntrico em
que a criança brinca sozinha e quando brinca juntamente com outras não existe a
preocupação para estabelecer nem para obedecer regras; terceiro estágio denominado de
cooperação em que estão presentes as crianças de 7 a 10 anos em que há a necessidade
de vencer o seu parceiro, assim surge uma necessidade de controle das ações dentro das
brincadeira do que deve e o que não deve ser feito e o quarto estágio que é o de
codificação das regras que compreende crianças ente 11 e 12 anos, nesta fase as
brincadeiras são todas regulamentadas e as regras são seguidas e levadas a sério.
No momento em que a criança brinca, pode-se considerar que ali existe o lúdico
em ação. Quando brinca a criança pode fazê-lo de diversas formas, como já foi visto,
com os jogos de exercício, faz de conta, simbólico e ate mesmo jogos de regras.
Estudando o lúdico e suas implicações, se torna possível perceber algumas definições
distintas para as diversas formas de brincar e consequentemente os elementos que o
compõem. Segundo Kishimoto (1996) a atividade lúdica pode apresentar-se de três
formas o jogo, brinquedos e brincadeiras, cada atividade desta possui características
distintas, entretanto se assemelham quanto ao desenvolvimento cognitivo e ao prazer
proporcionado por eles, assim, para um a melhor compreensão torna-se importante
distingui-las e identificá-las de forma mais detalhada.
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A Escola de Educação Infantil deve proporcionar um ambiente agradável que
atenda as necessidades das crianças com atividades pedagógicas embasadas no lúdico,
valorizando e oportunizando os bebês para explorarem o espaço e conquistar novas
habilidades, como define o autor:
[....] A experiência da criança no contexto educativo precisa ser muito mais
qualificada. Ela deve incluir o acolhimento, a segurança, o lugar para a
emoção, para o gosto e para o desenvolvimento da sensibilidade. (Bujes,
2001, p.13) [....].

As diversidades de práticas pedagógicas caracterizam o universo escolar
infantil, refletindo em diferentes concepções, e em funções atribuídas ao movimento no
cotidiano das creches, pré-escolas e instituições afins.
Existem

muitas

possibilidades

de

incorporar

atividades

lúdicas

na

aprendizagem, para isso é importante, que permita à decisão, a escolha, as descobertas,
as perguntas e as soluções por parte das crianças, pois ao contrário será compreendida
apenas como mais um exercício.
[....] Brincar é a fase mais importante da infância do desenvolvimento
humano, neste período por ser auto - ativa representação do interno a
representação de necessidades e impulsos internos. (FROEBEL, 1912, p.5455) [....].

Pois as crianças possuem inúmeras maneiras de pensar, de jogar, de brincar, de
falar estudar e se movimentar, por meio destas diferentes linguagens as quais se
expressam no seu cotidiano, ou seja, no convívio escolar, familiar e escolar, construindo
assim uma identidade infantil. No entanto elas imaginam, falam, fantasiam ,
colecionam, reconstroem o seu mundo infantil. Nesse sentido, é muito importante estar
proporcionando nas atividades realizadas com as mesmas brincadeiras e jogos que
estimulem suas habilidades e possam descobrir seus talentos próprios.

3 Por que brincar?
O brincar é uma atividade muito importante para a vida humana por que a
mesma é a criadora do desenvolvimento, na qual a imaginação, desenvolve a fantasia
da realidade para o interagir na produção de novas possibilidades de interpretação, de
expressão e de ação pelas crianças, assim como de novas formas de construir relações
sociais com outros sujeitos, crianças e adultos para a convivência na sociedade.
A brincadeira traz em si a articulação de elementos imaginários de imitação e
também de elementos da realidade, ela acaba por ser uma transformação da realidade no
plano da imaginação e das emoções através do brinquedo.
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O brincar causa na criança inúmeras sensações como representação, a imitação
do cotidiano ou de situações vividas anteriormente nas questões individuais e sociais,
enfim promove novas vivências, o que acarreta num desenvolvimento e por
consequência um aprendizado, sempre acompanhados pelo prazer, que o brincar
proporciona.
Em contrapartida aos discursos dos pais de que o aluno só vai aprender se
deixar de lado a brincadeira, Vigotski afirma que a brincadeira proporciona aprendizado
fazendo com que a criança se relacione com o outro, entenda as relações humanas, seu
papel nelas, construindo sua identidade.
A brincadeira na Educação Infantil não deve ser entendida, apenas no seu
aspecto funcional, colaborando para a melhoria das aprendizagens cognitivas, mas
também brincam para satisfazer necessidades como, por exemplo, viver a brincadeira.
Durante essas brincadeiras a criança utiliza seu corpo e o movimento como forma de
interagir com outras e com o meio, produzindo culturas. Essa culturas estão embasadas
em valores com a ludicidade, a criatividade e nas suas experiências de movimento.
Desta forma entende-se que as práticas escolares devem respeitar e
compreender, acolhendo no universo infantil, sendo assim desenvolvendo na criança a
capacidade de produzir conhecimentos fundamentais para seu próprio desenvolvimento.
Durante o brincar as crianças aprendem umas com as outras e se desenvolvem
como seres sociais, que pensam que possuem atitudes, que geram novas capacidades,
que desenvolvem novas habilidades de descoberta do mundo. Como nos afirma Brasil,
(2002, p. 27) “ao brincar as crianças cria e recriam e repensam os acontecimentos do
seu imaginário para o aprender que acontece através do brincar, desenvolvendo o
aprender de forma lúdica, mais as brincadeiras não podem ser sempre dirigidas da
mesma forma, mas de maneiras variadas, livres com o intuído de gerar aprendizagem,
ou seja, com uma função educativa para o desenvolvimento da criança.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados demonstraram que este artigo pode-se verificar que “A importância do

brincar e do aprender na educação infantil”. É de fundamental importância na vida da
criança e a brincadeira é um meio que a criança utiliza para desenvolver, aprender a se
relacionar com as outras crianças e com o mundo em que esta inseridos. Vale ressaltar que as
escolas de educação infantil devem oferecer à criança um ambiente de qualidade e favorecedor
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para o desenvolvimento da criança, que estimule as interações sociais e que seja um ambiente
enriquecedor da imaginação infantil, por que é através do brincar que a crianças aprendem,

tornando os momentos de brincadeiras em aprendizagens significativas.
O estudo foi desenvolvido mostra que a importância de valorizar a prática do
brincar do lúdico para incentivar crianças na educação infantil, é enorme a importância,
dos benefícios que o brincar proporciona no desenvolvimento da criança, através desse
momento à criança, se comunica, descobre suas habilidades com naturalidade e com
prazer, dentro desse universo de faz de conta. Levando em conta o que foi analisado o
brincar este diretamente relacionado ao desenvolvimento intelectual da criança, dessa
forma, a criança precisa de estímulos quanto nos ambientes escolares, quanto familiar
dando oportunidades de contatos com materiais que dão suporte a uma aprendizagem de
qualidade.
Em virtude do que foi mencionado não se pode simplesmente culpar os
educadores ou considerá-los desmotivados pelo assunto, mas é preciso mostrar quais
são os benefícios de um trabalho bem elaborado, que envolva as atividades lúdicas de
qualidade, com liberdade de ação física, mental, utilizando recursos e transparência, no
estímulo na competição entre os alunos através dos brinquedos, oferecer segurança,
tudo isso são notáveis para enriquecimento do trabalho, e a construção de sua
identidade. Considerando esses aspectos, com base nas pesquisas sobre a importância
do brincar na educação infantil, pode se obter um resultado satisfatório na busca por
uma identidade infantil de qualidade, somado ao desafio do estudo, pois além de
proporcionar um grande aprendizado sobre o assunto abordado, foi uma superação
pessoal enquanto professora da Educação infantil.
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