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RESUMO 
 
 
 
A presente pesquisa tem como tema os jogos e brincadeiras como recursos da 

educação infantil. O estudo tem como objetivo geral demonstrar que os jogos e 
brincadeiras influenciam diretamente na escolarização das crianças, principalmente 
na Educação Infantil. Seus objetivos específicos demonstram que as atividades 

lúdicas auxiliam na aquisição de alguns valores e regras que são essenciais para o 
processo de aprendizagem infantil, e os jogos e brincadeiras são capazes de juntar 

despertar nos alunos o interesse e a curiosidade. Metodologicamente o estudo 
caracteriza-se como descritivo exploratório e, se apoia em uma base teórica 
consistente por meio da pesquisa bibliográfica constituída pela análise de textos 

publicados, tanto na literatura especializada, como em periódicos (impressos e/ou 
disponibilizados na Internet). Conclui-se que, os jogos e brincadeiras são recursos 

indispensáveis para a aquisição da aprendizagem dos alunos, principalmente no que 
diz respeito para à escolarização infantil. Brincando, a criança constrói consciência 
da realidade e a possibilidade de modificá-la formando um mundo bem melhor no 

espaço escolar, pois o brincar é importante para o crescimento psicomotor, 
cognitivo, afetivo e social. 
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INTRODUÇÃO 

 

Entende-se como Escolarização o ato ou efeito de escolarizar, é a formação 

em termos didáticos, repassadas ou transmitidas pelos docentes que visa a 

aprendizagem.  É aquela no qual os alunos constroem coletivamente através da 

interação com o outro e com o meio, sendo assim os jogos e brincadeiras tornam se 

recursos para a Educação Infantil. 

O tema foi escolhido pela relevância que os jogos e brincadeiras 

desempenham para o desenvolvimento integral do educando. Abordando a 

importância do brincar para a preparação da escolaridade, para tomada de 

consciência, para elevação da autoestima infantil e principalmente para o 

desenvolvimento integral das crianças, tendo como público alvo todos os envolvidos 

com a educação das crianças pequenas. 

Como os jogos e brincadeiras podem inserir as crianças numa sociedade 

regrada, e como esses podem auxiliá-las na socialização?O ato de brincar pode ser 

considerado como recurso da aprendizagem infantil? Qual o significado dos jogos e 

brincadeiras para o desenvolvimento integral do educando? 

Para responder tais questionamentos, o presente artigo tem como objetivo 

geral demonstrar que os jogos e brincadeiras influenciam diretamente na 

escolarização das crianças, principalmente na Educação Infantil. Seus objetivos 

específicos demonstram que os jogos e brincadeiras auxiliam na aquisição de 

alguns valores e regras que são essenciais para o processo de aprendizagem 

infantil, e as atividades lúdicas são capazes de juntar, despertar nos alunos o 

interesse e a curiosidade. 

A educação é um processo dinâmico que ocorre através das relações 

interpessoais e se desenvolve a partir da interação que ocorre nos diversos espaços 

sociais. A aprendizagem é um processo semelhante ao da educação, ela se dá 

através da dialogicidade entre os seres humanos, no qual são repassadas 

informações e assimiladas, e a observação dos comportamentos dos adultos é um 

caminho para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Sendo assim, as brincadeiras auxiliam para o desenvolvimento infantil, 

consequentemente para socialização e a aquisição da aprendizagem. É através das 

brincadeiras que a crianças demonstram o prazer para aprender, pois a brincadeira 



admite um desenvolvimento sem esforço, ou seja, ao brincar as crianças aprendem 

da forma que mais gostam.  

Foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica com cunho qualitativo, alicerçado 

em atores como BROUGÈRE(1998), MARCELLINO (2001), MARTINS(2003), REGO 

(1998), RIZZI e HAYDT(1987), VELASCO (1996), VYGOTSKY(1989), além das 

contribuições trazidas no referencial curricular nacional para a educação infantil. 

O artigo foi organizado em a introdução, desenvolvimento do estudo e as 

considerações finais, no qual a autora apresenta os argumentos mais relevantes no 

entendimento sobre os jogos e brincadeiras como recursos para a educação infantil. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Considera se como jogos e brincadeiras uma atividade que a criança 

desenvolve em idade escolar no âmbito de sua vida familiar, das relações com os 

colegas de sua idade. A criança desenvolve para seu prazer e sua recreação essa 

atividade, que permite a ela entrar em contato com os outros: os adultos, os pais e 

os amigos de sua idade, e também com o espaço com o meio ambiente, com a 

cultura na qual vive. 

O Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 

1998, p. 58) demonstra a necessidade de valorizar os jogos e brincadeiras na 

Educação Infantil, denominado como atividades lúdicas, visto que “as crianças 

podem incorporar em suas brincadeiras conhecimentos que foram construindo”. 

Ainda é possível observar no referencial que os brinquedos são: 

 
 

Componentes ativos do processo educacional que refletem a concepção de 
educação assumida pela instituição. Constituem-se em poderosos auxiliares 
da aprendizagem. Sua presença desponta como um dos indicadores 

importantes para a definição de práticas educativas de qualidade em 
instituição de educação infantil. (BRASIL, 1998, p.67. v. 1). 
 

 

A brincadeira para criança faz parte do seu desenvolvimento, pois é ela que 

subsidia o ato de fazer, além de ser um meio de comunicação da criança com o 

adulto e ou com o mundo que a cerca. Segundo Velasco (1996, p.78): 

 

 



Brincando a criança desenvolve suas capacidades físicas, verbais ou intelectuais. 

Quando a criança não brinca, ela deixa de estimular, e até mesmo de desenvolver as 

capacidades inatas podendo vir a ser um adulto inseguro, medroso e agressivo. Já 

quando brinca à vontade tem maiores possibilidades de se tornar um adulto 

equilibrado, consciente e afetuoso. 

 
 

A primeira relação com a aprendizagem é que a criança aprende a brincar; ao 

aprender a brincar, ela aprende um certo tipo de comunidade peculiar, ou seja, nem 

um pouco natural, nem um pouco espontânea, uma vez que nela é preciso 

estabelecer distância para com as formas de comunicações da vida em comum. 

A esfera de faz de conta da brincadeira, irá dá um outro sentido ás coisas; isto 

é, uma pedra que vira um carrinho, a boneca que é vista como um neném de 

verdade, com o qual se conversa. Através do faz de conta a criança cria 

personagens, mas ela é consciente e reconhece o tempo todo o papel da 

brincadeira em sua vida. É aí que se estabelece a forma de comunicação que 

pressupõe um aprendizado, com consequências sobre outros aprendizados. 

 Isto permite também entrar em um universo que torna possíveis outras 

formas de aprendizagem; elas passam por exercícios, que são atividades 

inventadas, deslocadas em relação às coisas do mundo de atividades reais, ao 

mesmo tempo em que brincam. 

 Permite à criança um melhor domínio da comunicação, faz ela entrar em um 

mundo de comunicações complexas, que depois vão ser utilizadas na educação, 

nas simulações educativas, nos exercícios educativos. 

Nas instituições de Educação Infantil as atividades dirigidas podem sugerir 

ideias, enriquecer o jogo da criança porque nelas lhe é dada oportunidade de 

descobrir tudo: sua cultura, o mundo onde se situa. 

Conforme Rizzi e Haydt (2004, p. 5):  

 

 
Jogar é uma atividade natural do ser humano. Ao brincar e jogar, a criança 
fica tão envolvida com o que está fazendo, que coloca na ação seu 

sentimento e emoção. O jogo, assim como a atividade artística, é um elo 
integrador entre os aspectos motores, cognitivos e sociais. Por isso, 
partimos do pressuposto de que é brincando e jogando que a criança 

ordena o mundo a sua volta, assimilando experiências e informações e, 
sobretudo, incorporando atividade e valores. 
 

 

As brincadeiras, os jogos servem de estímulos para o processo ensino-

aprendizagem, numa fase em que se aprende mesmo, é brincando. 



O principal objetivo da brincadeira, é que a criança possa aceitar e se 

familiarizar com o ambiente escolar, além de estimular a autonomia e a autoestima 

da criança. 

O jogo tem características próprias, pode ajudar no processo de ensino 

aprendizagem, e levar a criança a ter um relacionamento mais próximo com a família 

e, ao mesmo tempo, possibilitando que elas entrem em contato com os costumes 

culturais através das práticas de sociabilidade real. 

A grande maioria das crianças descobriram e aprenderam a brincar 

explorando as diversas formas de brincadeiras: aprenderam a brincar em seu meio, 

com seus pais, com crianças da mesma idade ou mesmo mais velhas. Dispõe, 

portanto, de uma cultura lúdica que é muito específica, que é uma forma peculiar de 

brincar, mas que integra um universo de referências. É uma forma de brincar e 

entrar em contato com a cultura.  

E então, a presença de uma brincadeira por iniciativa da criança irá permitir 

que entre na educação infantil ou na creche todo esse universo cultural próprio da 

criança, que permitirá ainda ao próprio conhecer muitas coisas por meio da 

observação: as referências das crianças, seu universo cultura, desse modo, a 

inserção da criança na vida escolar, ou seja, enriquece a experiência lúdica infantil.  

A partir da atividade lúdica pode-se levar a criança a descobrir um certo 

número de coisas e isto com meios diferentes. Isso supõe observar a criança: ver a 

palavras que ela usa, ver os interesses que manifestam e guiam as crianças é, por 

exemplo, sem intervir na brincadeira ou jogo, mas depois apresentar palavras que 

pareciam lhe faltar na atividade lúdica ou que podem enriquecê-la. Se a criança 

estuda o mundo dos animais, por exemplo, pode se fazer com que descubra certos 

aspectos do mundo animal, através de livros infantis que podem abrir a experiência 

das crianças para além da brincadeira ou jogo. 

A brincadeira pode torna-se uma estratégia didática quando tem por objetivo a 

aprendizagem, ou seja, quando promove algum tipo de conhecimento, relação de 

atitude. A brincadeira em todas as esferas educativas é do interesse infantil, pois ela 

é desafiante e significativa, e por isso possibilita a integração entre os diferentes 

saberes, sejam esses intuitivo ou organizado. 

Por se tratar de uma atividade lúdica e prazerosa, a brincadeira permite que 

diversos conhecimentos e atitudes sejam desenvolvidas nas crianças, entre elas: a 



concentração, a atenção, a disciplina, a curiosidade, a criatividade, a cooperação, 

entre outros. 

Partindo do princípio de que a aprendizagem consiste na construção de 

significados e na atribuição que damos às situações e ou objetos que nos rodeiam, a 

forma como planejamos a apresentação da brincadeira, permite às crianças a 

realizarem ações intencionais, baseadas nas reflexões geradas diante da situação 

problema em que muitas vezes as crianças se veem envolvidas pela busca de 

sentido para aquilo que lhes era desconhecido. 

Marcellino (2001, p.74), afirma que:  

 
 
O jogo é um recurso metodológico capaz de propiciar uma aprendizagem 

espontânea e natural. Estimula a crítica, a criatividade, a socialização, 
sendo, portanto, reconhecido como umas das atividades mais significativas 
- senão a mais significativa - pelo conteúdo pedagógico social.  

 
 

 O que se observa, então, é que um desenrolar de descobertas, de 

estratégias e de procedimentos próprios nos quais as soluções encontradas pela 

criança são muitas vezes originais. 

Poucos sabem a importância do ato de brincar para o desenvolvimento 

integral de uma criança, popularmente o brincar é visto puro e simplesmente como 

uma condição de passar o tempo, sem nenhuma função específica, que não seja 

divertir e entreter uma criança.  

Através do brincar a criança experimenta o mundo, os movimentos e tendo 

assim elementos para criar atividades importantes para o desenvolvimento infantil.  

Conforme visto no (Referencial Curricular Nacional, 1998, p. 22), o fato de a criança, 

desde cedo, poder se comunicar através de gestos, sons e mais tarde representar 

determinado papel na brincadeira, faz com que desenvolva sua imaginação. 

O brincar é uma forma de linguagem. A maior parte das características desta 

linguagem pode ser constatada nos primeiros contatos das crianças com os adultos 

que as cercam. Os adultos ao brincarem com um bebê, desde muito pequeno, está 

estabelecendo laços de confiança e aprendizagem para essa criança. 

Quando os adultos ou crianças mais velhas brincam com bebês, estão 

promovendo condições para que esses brinquem também. As instituições 

educacionais têm o papel importantíssimo no desenvolvimento infantil, e é através 

das brincadeiras que as crianças irão desenvolver suas habilidades futuras. 



O ato de brincar é a forma mais utilizada nas instituições, entendida como 

atividade lúdica. O brincar tende a ser um recurso dinâmico que prepara para a 

escolarização.A intervenção do professor ou educador tem por objetivo o ensino de 

noções de habilidades previamente definidas. Ao oferecer aos alunos materiais 

diversos e ou jogos didáticos, os docentes têm o intuito de ensinar através do lúdico, 

os brinquedos tornam-se materiais concretos que levam a aprendizagem de vários 

conteúdos. 

Segundo Vygotsky apud MARTINS (2003, p.39): 

 
A brincadeira expressa a forma como a criança reflete, ordena, 
desorganiza, destrói e reconstrói o mundo à sua maneira. É também um 

espaço onde a criança pode expressar, de modo simbólico, suas 
fantasias, seus desejos, medos, sentimentos agressivos e os 
conhecimentos que vai construindo, a partir das experiências que vive. 

 
 

Esta concepção considera o brincar como um cenário no qual se criam 

condições para que a criança atue a partir de um nível potencial de 

desenvolvimento. 

Ao brincar a criança amplia a imaginação e interpreta a realidade, além de ser 

uma forma de comunicação intuitiva, na brincadeira a criança imita, imagina e 

representa seu meio social. 

Existem vários tipos de brincadeiras infantis, destaca-se nesse contexto a 

brincadeira de faz de conta como instrumento de socialização da criança. Nela os 

papéis são construídos em todos os momentos. Através da imaginação neste tipo de 

brincadeiras as crianças desempenham situações cotidianas, desenvolvendo o 

conhecimento social que tem acerca das coisas e da vida. Desse modo, através da 

brincadeira a criança experimenta e elabora regras de convivência estipuladas pela 

sociedade, além de representar sentimentos e emoções. 

A criança desde muito cedo demonstra curiosidade e fascínio por objetos, 

esses levam os pequenos a tentarem descobrir seus funcionamentos e os levam a 

desenvolver habilidade de construção e desconstrução do mundo que as cercam. 

Piaget (apud MARTINS, 2003, p. 11) demonstra que: 

 
 

O brinquedo seria a manifestação mais pura do pensamento egocêntrico, 

pois, representaria uma assimilação da realidade ao próprio eu, com a 
preocupação dominante (embora consciente) da elaboração das próprias 
vivencias e de satisfação pessoal, sem qualquer tentativa de 

acomodação. 



 

 

O brincar pode favorecer a autoestima das crianças, de forma criativa, 

auxiliando-a a compreender e interagir com o mundo em que vive. 

Brincadeira é uma atividade que a criança produz na infância no campo 

familiar, através das ações exercidas com os colegas da mesma idade. Através dela 

as crianças interagem com os outros e com o mundo que as cercam. 

A criança inicia sua relação com o aprendizado através do brinquedo, com 

ele, “a criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, 

além de seu comportamento diário: no brinquedo é como se fosse maior do que é na 

realidade” (Vygotsky apud REGO, 1998, p.82), com isso ela recebe novos 

conhecimentos, adquirindo um maior aprendizado. 

A brincadeira auxilia a criança a aceitar o ambiente escolar e a se familiarizar 

mais rápido com sua autonomia e a autoestima, é através da mesma que ela 

descobre as razões para suas vidas e as coisas tomam formas. Cria para as 

crianças uma zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o nível 

atual de desenvolvimento, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 

através da resolução de um problema. Vygotsky afirma que: 

 
 

Aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de 

desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo que a criança pode fazer 
com assistência hoje, será capaz de fazer sozinha amanhã. (Vygotsky 
apud Rego, 1998, p.74) 

 
 

A brincadeira colabora com o desenvolvimento da socialização infantil, dando 

as crianças a oportunidade de interação com os outros, sejam esses adultos ou 

crianças, ajudando-os a conhecer e descobrir aspectos do mundo que nos cerca.Na 

medida em que as crianças crescem, as brincadeiras tornam-se mais estimulantes, 

surgindo os jogos com regras, esses são favoráveis a aquisição da aprendizagem, 

pois eles estimulam habilidades básicas do ser humano. 

Brougère (1998), afirma que o jogo não é naturalmente educativo, mas torna-

se educativo pelo processo de formação educativa, o autor adverte: “O jogo pode 

possibilitar o encontro de aprendizagens. É uma situação comportando forte 

potencial simbólico que pode ser fator de aprendizagem, mas de maneira 

inteiramente aleatória, dificilmente previsível. ” (BROUGÈRE, 1998, p.10). 



Com relação ao jogo, Piaget crê que ele é fundamental na vida infantil. De 

início tem-se o jogo como exercícios no qual a criança repete situações por puro 

prazer. 

Por volta dos 2-3 e 5-6 anos aparecem os jogos simbólicos, nesta etapa a 

criança coloca em prática suas representações mentais, ou seja, a criança relembra 

os acontecimentos e os praticam. 

Em seguida manifestam-se os jogos com regras, que não são transferidos 

socialmente de criança para criança e por resultado aumentam de valor de acordo 

com a evolução de seu progresso social. Para Piaget o jogo compõe-se em 

expressão e situação para o crescimento infantil, através dos jogos a realidade é 

transformada. 

Segundo Vygotsky (1989), a criança usa interações como modo privilegiado 

de aproximação do conhecimento. Desta maneira, aprende a ajustar sua conduta 

pelas relações, quer sejam agradáveis ou não. 

Na visão sócio histórica de Vygotsky, o jogo é uma atividade específica da 

infância, nele a criança refaz a realidade utilizando-se de símbolos. É uma atividade 

social, com contextos culturais que levam a aprendizagem em todas as esferas de 

ensino, principalmente na Educação Infantil e primeiro ciclo do ensino fundamental. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste artigo, buscou-se demonstrar como os jogos e brincadeira 

contribuem para o início do processo de escolarização, na educação Infantil. A 

pesquisa realizada propiciou entendimento quanto à relevância que a brincadeira 

tem para a aquisição das diversas aprendizagem, consequentemente para o 

domínio da comunicação, ao brincar a criança entra em contato com um mundo de 

diálogos, que depois vão ser utilizadas na educação, nas simulações educativas, 

nos exercícios educativos. 

Abordou também a importância das atividades lúdicas para o processo de 

escolarização, visto que elas proporcionam o desenvolvimento integral do educando, 

contribuindo para a integração do indivíduo no mundo, mesmo que partindo da 

fantasia infantil, a criança leva para a brincadeira elementos reais da vida cotidiana. 



Através da ludicidade a criança descobre a criatividade, e passa a expressar, 

analisar, criticar e transformar a realidade que a cerca, porém, é necessária a 

intervenção do professor no direcionamento das atividades, ou seja, a brincadeira 

pode torna-se uma estratégia didática quando tem por objetivo a aprendizagem, ou 

seja, quando promove algum tipo de conhecimento, relação de atitude. 

Por fim, a brincadeira permite que diversos conhecimentos e atitudes sejam 

desenvolvidas nas crianças, entre elas: a concentração, a atenção, a disciplina, a 

curiosidade, a criatividade, a cooperação, entre outros.O principal objetivo da 

brincadeira, é que a criança possa aceitar e se familiarizar com o ambiente escolar, 

além de estimular a autonomia e a autoestima. 

Diante do expositor, observe-se que as brincadeiras precisam ser resgatadas 

nos dias atuais, os adultos que vivem com as crianças, por falta de tempo ou 

simplesmente por considerarem mais fácil, desde bem cedo, confinam as crianças a 

aparelhos tecnológicos que não contribuem para o desenvolvimento de 

competências que as crianças irão adquirir com o ato de brincar. 

Conclui-se que devemos exercitar habilidades necessárias para o 

desenvolvimento da aprendizagem significativa através do lúdico, para que elas 

possam aprender brincando num ambiente acolhedor e propício. O lúdico aliado ao 

aprendizado fará com que o educando tenha maior interesse em aprender brincando 

facilitando o trabalho do educador e estimulando o aprendizado. 
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