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RESUMO 
 
Este artigo tem como objetivo realizar uma abordagem fecunda sobre a relevância do 

brincar no contexto educacional, focando as práticas educativas na educação infantil. 

Propõe ainda elencar as concepções teóricas sobre a importância da ludicidade no 

cotidiano escolar; verificar como o planejamento educativo para a prática lúdica pode 

ser uma ferramenta facilitadora a aprendizagem na educação infantil e investigar a 

integração das práticas pedagógicas lúdicas no espaço escolar. A metodologia 

utilizada foi do tipo bibliográfica com uma abordagem qualitativa descritiva. Os 

resultados apontaram que a ludicidade é uma ferramenta de ampla importância na 

construção do conhecimento, pois é sabido que o ato de brincar é algo espontâneo 

da criança e devido a isso a prática educativa lúdica surge como uma ferramenta 

essencial de mediação ao processo de ensino, no qual o seu desenvolvimento torna-

se importante para a construção e interação social do aluno com o meio e fortalece as 

relações interpessoais.  
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1. INTRODUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

"É no brincar e talvez apenas no brincar que a criança ou o adulto fluem sua liberdade 

de criação e podem utilizar sua personalidade integral e é somente sendo criativo que 

o indivíduo descobre o eu" (WINNICOTT, 1975, p. 89). 

A infância tem sido considerada como uma fase muita rica de conhecimentos e de 

experiências para a criança, pensado como ser-no-mundo, que se entrega às relações 

interpessoais na sua cultura, sociedade e história. Ceccim e Carvalho (1997) 

descrevem a vida infantil como prenhe de potência, energia, movimentos, modos de 
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ser curiosa e impertinente, provocadora, que se expressa corporalmente, explora o 

meio imediato, é intelectualmente criativa, dentre outras características. 

Sendo assim, a infância é considerada como uma fase única, das descobertas na vida 

do ser humano e de extrema relevância para a formação dos sujeitos, e que se 

percebe, no espaço educativo, em função disso, é de suma importância que se 

compreenda melhor as peculiaridades desta fase, a fim de se promover uma prática 

pedagógica voltadas às necessidades dos alunos, abrangendo sua realidade, suas 

vivências, que valorize as experiências e respeite suas individualidades, dificuldades 

e potencialidades. 

Compreende-se que é por meio deste processo, que se iniciam as relações com as 

demais pessoas interagindo com quem está a sua volta. Essa oportunidade de 

interação direciona a criança a manifestar seus desejos, afetos e preferências por 

aquilo que mais lhe atrai e isso acontece provavelmente por meio do brincar. Dornelles 

(2001) pontua que “é pelo brincar que as crianças se expressam e se comunicam. É 

através das brincadeiras que elas começam a experimentar e a fazer interações com 

os objetos e as pessoas que estão à sua volta” (DORNELLES, 2011, p.104). 

Neste contexto à medida que a criança se desenvolve, a ludicidade começa a tomar 

novas dimensões, pois, quando a criança chega à idade pré-escolar é o momento 

oportuno em que brota uma possível quantidade mais ampliada de tendências e 

desejos, muitas vezes não possíveis de serem realizados de imediato. 

Vygotsky (2007) pontua que, 

No início da idade pré-escolar, quando surgem os desejos que não podem 
ser imediatamente satisfeitos ou esquecidos, e permanece ainda a 

característica do estágio precedente de uma tendência para a satisfação 
imediata desses desejos, o comportamento da criança muda. Para resolver 
essa tensão, a criança em idade pré-escolar envolve-se num mundo ilusório 

e imaginário onde os desejos não realizáveis podem ser realizados [...] 
(p.108). 

 

Para tanto, salienta-se que, se na pré-escola a vivência sentida toma conta do 

imaginário da criança, então, torna-se possível e viável que as práticas pedagógicas 

sejam atividades permeadas de ludicidade, que passam a fazer parte do cotidiano 

escolar e que sejam asseguradas no projeto político pedagógico.  

O dever do Estado para com a educação das crianças é enunciado no Art. 208 da 

Carta Magma (BRASIL, 1988) mediante a garantia de atendimento em creches e pré-

escolas desde o nascimento até os seis anos de idade, além de outros direitos que 

conduzam a uma efetiva educação para essas crianças terem acesso ao 



conhecimento, à aprendizagem e ao brincar, fundamental para o processo de 

formação integral da infância. 

Neste contexto, o art. 227 afirma que: 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, a educação, ao lazer, à prof issionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, p. 1). 

 

Para que o espaço escolar se torne em um ambiente lúdico é preciso que os docentes 

assumam uma postura sensível de querer bem ao estudante, como pontua Freire 

(1997), para compreender que a ressignificação da prática educativa seja algo 

relevante e necessário, pois, isso implica quebrar com paradigmas estabelecidos que 

acompanhem as práticas pedagógicas inibindo as crianças de vivenciarem situações 

de aprendizagem de modo participativo e dinâmico. 

Nesse contexto, entende-se, que se na pré-escola a fantasia toma conta do imaginário 

da criança, então, torna-se imprescindível que as atividades lúdicas façam parte do 

cotidiano dessas instituições e sejam asseguradas no projeto político pedagógico. 

Para tornar a escola um ambiente lúdico é preciso que os educadores assumam uma 

postura sensível para compreender que a ressignificação da prática pedagógica é algo 

importante e necessário.  

Sendo assim, é essencial que seja rompido o modelo arraigado que acompanha as 

práticas educativas impedindo as crianças de vivenciarem situações de aprendizagem 

de modo interativo, dinâmico e prazeroso, pois, compreende-se que há a necessidade 

de utilizar práticas educativas lúdicas com mais compromisso e intensidade, pois a 

brincadeira é universal e é própria da saúde como pontua Vygotsky (2001). 

Diante do contexto do aprendizado, a ludicidade torna-se um instrumento potente na 

construção do conhecimento, pois se sente que o ato de brincar é algo espontâneo 

da criança e por esse motivo a prática pedagógica lúdica reaparece como uma peça 

fundamental de mediação ao processo de ensino, cujo desenvolvimento torna-se 

importante para a construção e interação social da criança com o meio fortalecendo 

suas relações interpessoais. 

Nesse sentido, este artigo pretende fazer uma abordagem fecunda sobre a relevância 

do brincar no contexto educacional, focando as práticas educativas na educação 

infantil, pois, propicia meios de aprendizagens, bem como permite que as pessoas 



também na sua fase adulta sejam perceptivas e aprendam com as crianças e suas 

necessidades. Nesse mosaico, o brincar servirá como termômetro no 

desenvolvimento do aprendizado e os docentes poderão (re)planejar e (pro)mover 

novas aprendizagens tanto no domínio cognitivo como no afetivo. 

Portanto, o objetivo geral deste artigo é: investigar como as atividades lúdicas 

contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem. Prosseguindo, como objetivos 

específicos pretende-se: elencar as concepções teóricas sobre a importância da 

ludicidade no cotidiano escolar; verificar como o planejamento educativo para a prática 

lúdica pode ser uma ferramenta facilitadora a aprendizagem na educação infantil e 

investigar a integração das práticas pedagógicas lúdicas no espaço escolar. 

 

2. CONCEPÇÕES TEÓRICAS DA LUDICIDADE 

 

Historicamente constata-se que ensinar crianças menores de 6 anos de 

dessemelhantes condições sociais era uma temática versada por Comênio (1592-

1670), educador e bispo protestante checo. Em seu livro “A escola da infância”, 

publicado no ano de 1628, afiançava que o nível inicial de ensino ocorria no "colo da 

mãe" e necessitaria acontecer no interior dos lares. No ano de 1637 organizou um 

plano de escola maternal por meio do qual recomendou a utilização de materiais 

audiovisuais, como livros de imagens, para serem utilizados na educação das crianças 

pequenas. De acordo com Oliveira (2011, p. 37), Comênio elencava que: 

o cultivo dos sentidos e da imaginação precedia o desenvolvimento do lado 
racional da criança. Impressões sensoriais advindas da experiência com 

manuseio de objetos seriam internalizadas e futuramente interpretadas pela 
razão. Também a exploração do mundo no brincar era vista como uma forma 
de educação pelos sentidos. Daí sua defesa de uma programação bem 

elaborada, com bons recursos materiais e boa racionalização do tempo e do 
espaço escolar, como garantia da boa "arte de ensinar", e da ideia de que 
fosse dada à criança a oportunidade de aprender coisas dentro de um campo 

abrangente de conhecimentos. 
 

Através de ferramentas pedagógicas como quadros, modelos e atividades desiguais, 

como passeios ao ar livre, necessitariam ser concretizadas com as crianças de acordo 

com suas idades, estimulando-as a desenvolver aprendizagens abstratas, incitar sua 

comunicação oral. 

Já o filósofo genebrino Jean Jacques Rousseau (1712-1778) inventou uma sugestão 

educacional em que combatia veementemente os preconceitos, os autoritarismos e 

todas as criações sociais que abusassem da liberdade intrínseca da natureza. 



Rousseau combatia à prática familiar vigorante de incumbir a educação dos filhos aos 

educadores, ou seja, enfatizava que mãe possuía a função educadora natural da 

criança (ROUSSEAU, 1995). 

Rousseau foi responsável por revolucionar a educação de seu tempo ao assegurar 

que a infância não era exclusivamente uma via de acesso, uma ocasião de preparo 

para a vida adulta, mas possuía essencial valor em si mesma. Competiria ao professor 

apartar tudo o que pudesse atrapalhar o processo da criança de vivenciar de maneira 

plena sua condição. Em substituição do disciplinamento exterior, sugeria que a 

educação fosse baseada na liberdade e no ritmo da natureza, contestando os dogmas 

religiosos vigentes naquele período, os quais enfatizavam o domínio dos pequenos 

pelos adultos (NISBET, 1992). 

De acordo com Oliveira (2011), Rousseau legitimava uma educação não direcionada 

pelos adultos, “mas que resultasse do livre exercício das capacidades infantis e 

destacasse não o que a criança possui autorização para saber, mas o que é capaz de 

saber” (p. 67). 

Pestalozzi (1746-1827), da mesma maneira reagiu contrariamente ao intelectualismo 

exacerbado da educação clássica. Ponderava que a força fundamental da educação 

permaneceria na bondade e no amor, tal como na família, e apoiava que a educação 

precisaria preocupar-se com o desenvolvimento afetivo das crianças assim que ela 

nasce. Educar necessitaria acontecer em um ambiente o mais apropriado possível, 

em uma atmosfera de disciplina rigorosa, mas amorosa, e colocar em ação o que a 

criança já traz consigo, colaborando para o aperfeiçoamento do caráter infantil. 

Enfatizou também “o valor educativo do trabalho manual e a importância de a criança 

desenvolver destreza prática” (TEIXEIRA, 1995, p. 77). 

Conforme preceitua Incontri (1997), a adequação de metodologias de ensino ao nível 

de desenvolvimento dos alunos pode ocorrer por meio do intermédio de “atividades 

de música, arte, soletração, geografia e aritmética” (p. 67), além de inúmeras outras 

de linguagem oral e de contato com a natureza. Sua pedagogia destacava ainda a 

necessidade do ambiente escolar adestrar o anseio e potencializar os 

comportamentos morais dos alunos.  

No ano de 1837 Froebel (1782-1852), criou um kindergarten que posteriormente no 

Brasil passou a ser chamado de "jardim de infância", ambiente no qual tanto as 

crianças como os adolescentes, são enxergados como pequeninas sementes que, 

cultivadas e expostas a favoráveis condições em seu meio ambiente, brotariam sua 



divindade interior em um atmosfera “de amor, simpatia e encorajamento, estariam 

livres para aprender sobre si mesmos e sobre o mundo” (TEIXEIRA,1995, p. 78). 

Maria Montessori (1879-1952) faz parte da listagem dos essenciais construtores de 

sugestões sistematizadas para o desenvolvimento / aperfeiçoamento da Educação 

Infantil no século XX. Montessori encarregou-se da seção de crianças com deficiência 

mental, criou uma metodologia de ensino baseada na utilização de materiais 

correspondentes como recursos educacionais. No ano de 1907, ela foi convocada a 

preparar uma sala para educação de crianças que não possuíam deficiências dentro 

de um espaço coletivo que se destinava a famílias dos setores populares, experiência 

que ficou denominada como "Casa das Crianças" (MONTESSORI, S/D). 

Celestin Freinet (1896-1966) faz parte do time dos educadores que reconstruíram as 

práticas pedagógicas de seu tempo. Freinet entendia que a educação que a escola 

oferecia às crianças necessitaria exceder as demarcações de uma sala de aula e 

agregar-se às experiências vivenciadas no ambiente social que faz parte. Necessitaria 

beneficiar ao máximo a autoexpressão e sua participação em atividades de 

cooperação, que “lhes proporcionaria a oportunidade de envolver-se no trabalho 

partilhado e em atividades de decisão coletiva, básicos para o desenvolvimento” 

(FREINET, 1975, p. 89). 

Segundo Nicolau (1998), a pedagogia de Freinet aparelha-se em torno de um 

montante de técnicas ou atividades, dentre as quais as “aulas-passeio, o desenho 

livre, o texto livre, o jornal escolar, a correspondência interescolar, o livro da vida” (p. 

78). Abrange também “oficinas de trabalhos manuais e intelectuais, o ensino por 

contratos de trabalho, a organização de cooperativas na escola” (NICOLAU, 1998, p. 

79). 

Conforme a contextualização acima mencionada, os estudiosos aqui elencados, 

colaboraram significativamente por meio de suas teorias para a infância e a ludicidade, 

desbravaram novas passagens para ampliar a flexibilização e a inovação dos padrões 

de educação infantil nos colégios, estabeleceram de tal modo, uma área 

mercadológica através de: “brinquedos, roupas, discos, espetáculos, espaços 

públicos, isto é, uma nova pedagogia, que fizesse com que educadores 

questionassem suas práticas, para buscarem formação escolar básica e/ou 

especializada” (INCONTRI, 1997, p. 67). 



Piaget (1896-1980), assinalava que o ato de brincar como uma atividade que retrata 

os estados internos do sujeito perante de uma realidade vivenciada ou ilusória 

(NICOLAU, 1998). 

Quanto ao processo de aprendizagem, a ludicidade disponibiliza indicativos 

ressaltantes relacionados aos aspectos emocionais enredados no processo de 

conhecimento e de aprendizagem. Macedo, Petty e Passos (2005, p. 121), enfatizam 

que: 

Do ponto de vista teórico, possibilita-nos compreender os processos e 
estruturas psicológicas graças às quais o ser humano produz conhecimento; 
do ponto de vista prático, possibilita-nos analisar criticamente as situações 

que são mais favoráveis para isso. Jogos regras e de construção são 
essencialmente férteis o sentido de criarem um contexto de observação e 
diálogo, dentro dos limites da criança, sobre processos de pensar e construir 

conhecimentos. 
 

De acordo com Vygotsky (2001), é através da brincadeira que a criança se permite ir 

além do comportamento tradicional de sua idade, seu desempenho cotidiano; 

assegura que a despeito do brinquedo não ser aspecto dominador da infância, ele 

desempenha uma espantosa interferência no desenvolvimento da criança. 

Dessa maneira, é admirável que se compreenda o quão é importante o emprego das 

brincadeiras infantis, visto que a criança passa a sentir-se motivada e aquele que 

educa passa a inovar suas práticas, alcança êxito na metodologia ensino 

aprendizagem e em seguida, estimula a criança a pensar e interatuar de modo mais 

dinâmico com seu meio. Necessita-se apreender o brincar como ato extraordinário 

para o aperfeiçoamento do ser e dos grupos sociais, em dessemelhantes ocasiões e 

ambientes. Porquanto, o brincar é apropriado, quando se brinca, fica-se elevadamente 

concentrado.  

Conforme Vigotsky (2001), existe a necessidade de se utilizar a ludicidade com maior 

intensidade, porque a brincadeira é ilimitada e é própria da saúde. O ato de brincar 

proporciona o crescimento, conduzindo as interações grupais. 

Apesar disso, vale ressaltar que ao planejar atividades lúdicas é de suma importância 

que o educador possua a consciência de que quando brinca a criança passa a 

experimentar, descobrir, inventar, aprender e a adquirir habilidades, além de 

aperfeiçoar competências, estimulo a autoestima e a segurança, proporciona ainda o 

incremento da linguagem, do pensamento, da centralização e atenção que são 

imprescindíveis para a boa performance da criança no ambiente escolar e na vida. 

 



2.1 PLANEJAMENTO EDUCATIVO PARA A PRÁTICA LÚDICA  

 

O processo de brincar na contextualização educacional possibilita caminhos de 

aprendizagens, bem como consente que os professores/pedagogos sejam sensíveis 

e instruam-se com as crianças e suas necessidades. O que vai servir de balizador no 

aperfeiçoamento da aprendizagem e “os professores possam replanejar e promover 

novas aprendizagens seja no domínio cognitivo e afetivo por meio de práticas que 

promovam aprendizagem eficaz” (MOYLES, 2002, p. 78). 

Conforme Piers e Landau (1990, p. 43), “o brincar desenvolve a criatividade, a 

competência intelectual, a força e a estabilidade emocionais, sentimentos de alegria 

e prazer: o hábito de ser feliz! Proporciona alegre e divertimento à medida que cria 

uma atitude alegre em relação à vida e a aprendizagem”. 

A ludicidade como maneira de aprendizagem é um grande processo de estímulo para 

o aluno, porquanto é sabido que através da mesma consegue-se incitar múltiplas 

áreas do desenvolvimento infantil, como: “cognitiva, motora e afetiva, desperta 

também as potencialidades através do meio em que a criança se encontra e dos 

conteúdos a serem passados, de formas eficientes que causem estímulos para o 

aprendizado” (PIERS; LANDAU, p. 78) 

Entende-se que o lúdico se encontra profundamente unido ao ser humano desde os 

primórdios da história. Segundo Lima (1998, p. 69),  

o desenvolvimento da criança depende estritamente da atividade, pois a 
criança, sempre que não está dormindo, brinca exaustivamente, é neste 

momento que os jogos, o f az de conta, brincadeiras e os brinquedos 
começam a apresentar-se, e será através deles que a criança desenvolverá 
boa parte de suas habilidades motoras e cognitivas.  

 

Ressalta Oliveira (2011, p.15) que o lúdico “manifesta a forma como a criança está 

organizando sua realidade e lidando com suas possibilidades, limitações e conflitos, 

já que, muitas vezes, ela não sabe, ou não pode, falar a respeito deles”. Destacando 

esse aspecto, enfatiza-se que a criança ao brincar demonstra seus anseios e suas 

desordens relacionadas ao mundo em que se encontra inserida. 

Deste modo, não há aprendizagem sem que haja a influência mútua com os demais, 

ou seja, é imprescindível que ocorra a promoção da convivência humana, para que 

através da relação da criança com o ambiente de que faz parte, a mesma possa 

adquirir experiências em seu processo de desenvolvimento com a intenção de 

estimular as áreas afetivas, emocionais, intelectuais e sociais. 



Nessa perspectiva, pode-se apreender que por meio do lúdico a criança inventa 

fantasia através do faz de conta circunstâncias de seu dia-a-dia, passando de tal 

maneira a reelaborar e interpretar o mundo ao seu redor, fator essencial para o 

aperfeiçoamento infantil. 

Devido a isso, é extremamente importante que seja conhecido “o processo de 

desenvolvimento da criança a partir da contribuição de alguns autores da área” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 67). 

Perante ao que foi elencado até aqui, compreende-se que o ambiente escolar 

apresenta currículos educacionais e metodologias a serem desempenhados, 

entretanto que seja independente no que pertence ao aprendizado da criança em suas 

respectivas faixas etárias. 

O profissional docente é o maior responsável na comunicação de informações acerca 

do conhecimento baseado na experiência, quando se concretiza de maneira objetiva 

e construtiva de histórias do ser humano, a educação passa a se torna um grande 

instrumento de poder para que sejam definidos as suas vontades de liberdade de 

alternativa para chegar a um ideal com normas e respeito na sociedade vigorante. A 

escola é uma atmosfera favorável para o desenvolvimento das “ações do caráter 

intelectual, físico, social, emocional do indivíduo” (OLIVEIRA, 2011, p. 56). 

Preceitua Andrade (2012), que o educador quando se depara com empecilhos 

relacionados a materiais pedagógicos, pode então, laborar a realidade ou inclusive o 

pátio escolar, já que, o professor necessita utilizar a sua imaginação bem como a 

criança utiliza a sua para edificar o real. 

Apesar disso, no processo de planejamento das atividades lúdicas é de suma 

importância que o educador possua em mente que quando brinca a criança  

experimenta, descobre, inventa, aprende e confere habilidades, além de 

desenvolver competências, estimular a autoconf iança e a autonomia, 

proporcionar o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da 

concentração e atenção que são essenciais ao bom desempenho da criança 

na escola e na vida (INCONTRI, 1997, p. 67). 

 

  



2.2 INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS LÚDICAS NO 

ESPAÇO ESCOLAR 

 

O ato de brincar é sem a menor sombra dúvidas um método pelo qual os seres 

humanos e os animais conseguem exploram uma abundância de experiências em 

dessemelhantes circunstâncias, para múltiplos propósitos. Conforme Moyles (2002, 

p.11), “quando uma pessoa adquire um novo equipamento, tal como uma máquina de 

lavar, a maioria dos adultos vai dispensar a formalidade de ler o manual de ponta a 

ponta e preferir "brincar" com os controles e funções”. 

Através deste meio, os sujeitos chegam a uma concordância relacionada as 

novidades e se familiarizam tanto com os objetos como com os materiais: nas 

definições do brincar infantil isso é repetidamente qualificado como um brincar 

"funcional". Esta experiência "prática" de uma circunstância autêntica com uma 

finalidade real para o hipotético "brincador" comumente é acompanhada pela imediata 

aprendizagem dos enfoques da nova máquina, enfatizada subsequentemente por 

uma consulta ao manual e consolidada pela prática. 

Para Holtz (1998, p.12),  

a aprendizagem para as crianças pequenas é inevitável pois, o brincar deve 

ser valorizado por aqueles envolvidos na educação e na criação das crianças 
pequenas, fazendo a escolha dos materiais lúdicos que são reservados no 
brincar, cujo objetivo deve ter seu efeito sobre o desenvolvimento da criança. 

Porque muitas crianças chegam à escola maternal incapazes de envolver-se 
no brincar, em virtude de uma educação passiva que via o brincar como uma 
atividade barulhenta, desorganizada e desnecessária.  

 

Acontece inúmeras vezes que os adultos não distinguem a importância do brincar na 

infância como configuração de exteriorizar “a imaginação, desempenhar papéis e 

colocar no lugar do outro. Com isso, lidam com personagens e uma variedade de 

contextos, levando-os a entender o eu real” (HOLTZ, 1998, p. 56). 

A brincadeira na contextualização educacional desencadeia caminhos de 

aprendizagens, assim como passa a permitir que os adultos se tornem mais 

perceptivos e instruam-se com as próprias crianças e suas respectivas necessidades. 

O que servirá de balizador para o incremento da aprendizagem e para que os 

professores possam replanejar e promover novas aprendizagens seja no domínio 

cognitivo e afetivo. 

Não há, deste modo, aprendizagem sem a influência mútua com o outro, ou seja, é 

conciso requerer a convivência humana, para que por meio do relacionamento da 



criança com o ambiente em que vive, para que a mesma adquira conhecimentos em 

seu método de desenvolvimento com a intenção de enriquecer as áreas afetivas, 

emocionais, intelectuais e sociais (MOYLES, 2002). 

O processo de brincar é uma ação espontânea que a criança perpetra 

espontaneamente sozinha ou em grupo. Essa metodologia de aprendizagem 

recíproca entre as crianças, os brinquedos e as brincadeiras, é uma etapa de 

extraordinária importância na vida delas, porquanto interfere na formação intelectual, 

emocional e psicomotora.  

Conforme Rizzi e Haydt (2000, p. 15), “brincando e jogando, a criança reproduz suas 

vivências, transformando o real de acordo com seus desejos e interesses. Por isso, 

pode-se dizer que, através do brinquedo e do jogo, a criança expressa, assimila e 

constrói a sua realidade”. 

De acordo com o embasamento dos autores anteriormente mencionados, a zona de 

desenvolvimento potencial diz respeito as funções que permanecem em processo de 

formação, ou seja, estágios de amadurecimento. Em função disso é exatamente nesta 

zona de desenvolvimento aproximada que o processo da aprendizagem necessita 

acontecer, almejando abranger o nível de desenvolvimento potencial da criança. 

Porquanto, a zona de desenvolvimento potencial e o que se aprende atualmente, terá 

embasamento no desenvolvimento da aprendizagem futura.  

 

3. CONCLUSÃO  

 

O brincar proporciona um aprendizado que integra os alunos socialmente. Por meio 

do brincar a criança tem descobertas que acarretam a aprendizagem, pois, o 

brinquedo e a brincadeira introduzem a criança em um mundo de sentidos não 

somente de ações, valorizando o imaginário da criança para a fantasia com a 

complexidade do real, tornando o mundo representado mais sentido e desejável pela 

criança. 

Através do brincar há possibilidades que a mesma saia do real para (re)descobrir outro 

mundo possível e viável permeado de conhecimentos.   

Pelo brincar a criança expressa seus sentimentos, sejam eles de contentamentos ou 

frustações, cujo papel é fundamental para se estabelecer uma relação de um adulto 



confiante em suas ações e reflexões, ou seja, um adulto capaz de estar de construir 

uma maturidade frente à realidade da vida adulta. 

Finalmente, entende-se que as práticas educativas lúdicas beneficiam o processo de 

ensino-aprendizagem, proporcionando a criança um ganho máximo no processo 

educacional e a sua influência mútua de maneira espontânea, na qual os jogos podem 

propagar elementos de conceitos e conhecimentos contemplando quaisquer 

temáticas, fazendo uso de recursos alternados que façam parte do contexto social da 

criança como maneira de inter-relacionar a realidade da criança com materiais que 

permitam uma aprendizagem expressiva da relação de sua noção de mundo. 

Almeja-se que esta temática seja mais debatida nos meios acadêmicos e profissionais 

para que se ampliem as discussões e para que os ambientes escolares e os 

professorem possuam o devido embasamento para fomentar e aperfeiçoar o cotidiano 

escolar. 
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