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JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E A PARTICIPAÇÃO 
DA FAMÍLIA 

                                                                                                                    Lúcia Felix da Silva1 
Raimunda Cid Timbó2 

RESUMO 
No presente trabalho abordamos a temática da importância dos jogos e das 
brincadeiras em família para o desenvolvimento da criança da educação 
infantil. Muito se fala na importância do brincar, mas essa atividade realizada 
na escola, pouco se vê a própria escola motivar os pais sobre os benefícios 
desta prática para o desenvolvimento de seus filhos.  Assim sendo, temos 
como objetivo o estudo dar a conhecer os benefícios do jogo e das brincadeiras 
em família e os prejuízos que a ausência desta prática pode causar para o 
aprendizado e desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos de idade. Na 
metodologia do estudo desenvolvemos uma pesquisa bibliográfica, onde 
contamos com a colaboração de autores como: Oliveira, (2002), Porto, (2003), 
Wajskop, (1995), dentre tantos outros colaboradores. Acreditamos que o 
modelo de educação infantil hoje deve contribuir para que a relação dos pais 
com seus filhos pequenos tenha momentos de prazer e daí surjam 
contribuições para seu aprendizado. 
Palavras-Chave: Brincar. Desenvolvimento. Jogos. Interação. Família.  
SUMMARY 
 
In this paper we address the issue of the importance of games and family 
games for children's development of early childhood education. Much is said 
about the importance of play, but this activity carried out in school, little is seeing 
the school itself motivate parents about the benefits of this practice for the 
development of their children. Therefore, we aim to study to publicize the 
benefits of play and family games and losses that the absence of this practice 
can lead to learning and development of children from 0 to 5 years old. In the 
study methodology we developed a bibliographical research, where we have 
the collaboration of authors such as Oliveira (2002), Porto (2003), Wajskop 
(1995), among many other collaborators. We believe that early childhood 
education model today should contribute to the relationship of parents with their 
small children have moments of pleasure and there arise contributions to their 
learning. 
Keywords: Play. Development. Games. Interaction. Family.
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INTRODUÇÃO      

O sistema educacional deve estar atento as necessidades do seu 

público e as mudanças da sociedade. Nas últimas décadas muita coisa mudou, 

a estrutura familiar, as exigências do mundo do trabalho e até mesmo as 

funções da família e da escola.  Compreendemos que a escola não pode se 

omitir desse processo, ela na verdade está no centro de tudo isso, então deve 

acompanhar essas mudanças.   

 Sabemos que a vida moderna tirou muito do tempo que os pais 

tinham para cuidar dos filhos, mas é preciso entender que o menos pode ser 

mais, ou seja, o pouco tempo que a família convive, deve ser muito prazeroso. 

Acreditamos que a nova abordagem da educação infantil foi pensada a partir 

das mudanças de modo a favorecer as crianças oportunidades de aprendizado 

e desenvolvimento, aspectos mediados no passado pela convivência com a 

família, pais, irmãos, primos entre outros. 

 Hoje há uma grande dificuldade dos pais em acompanhar o 

crescimento de seus filhos, a grande maioria das mulheres trabalha fora de 

casa, então é complicado estar com eles e propiciar o acompanhamento 

adequado. Essa realidade traz com certeza grandes prejuízos para o 

desenvolvimento das crianças na primeira infância. Mas isso pode ser mudado, 

e a escola tem papel importante e primordial nesse processo, que seria 

fomentar entre os pais e filhos momentos de troca, ou seja, com a introdução 

de jogos e brincadeira em família. 

A escola tem sofrido nos últimos anos com a distância dos pais, ou 

seja, os pais cada dia mais transferem sua responsabilidade para a escola. 

Isso não é diferente na educação infantil, com um agravante, os pais não têm 

tempo de brincar com seus filhos, essa postura gera uma distância entre pais e 
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filhos, pois estes passam o dia longe e ao final do dia, ambos estão cansados e 

cheio de afazeres domésticos, sem tempo para olhar o aprendizado e 

desenvolvimento das crianças, muitas vezes os pais não sabem nem se o filho 

conhece as cores, se enxerga bem, simplesmente por falta de tempo, as 

brincadeiras favorecem essa interação. 

Pensamos que a educação infantil posta como está minimizará de 

certa forma, os prejuízos em relação ao brincar da criança, tendo em vista que 

no passados os pais não tinham essa prática, mas a família era grande, não 

era só um filho, os irmãos brincavam juntos e quando dizer que na nossa 

infância os primos se faziam mais presentes que hoje. 

Este estudo nasceu da crescente necessidade de que nós 

educadores da educação infantil, entendamos a importância dos jogos e das 

brincadeiras na vida dessas crianças, mas não estamos falando dessa prática 

na escola e sim dessa prática em família, talvez o resgate da presença da 

família na escola, perpasse esse caminho, ou seja, a interação da família a 

partir do brincar. 

Temos como objetivo do estudo dar a conhecer os benefícios para a 

criança do brincar em família e os prejuízos que a ausência desta prática pode 

causar ao seu aprendizado e desenvolvimento.   

Como metodologia foi realizada uma pesquisa bibliográfica abordando 

as várias concepções de estudiosos que se dedicam ao tema. O estudo foi 

baseado em autores como: Oliveira, (2002), Porto, (2003), Wajskop, (1995), 

entre outros. 

 Apresentamos um estudo realizado a partir de uma inquietação nossa, 

construído com o desejo de contribuir com esse novo modelo que ora se 

efetiva. 
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1. A EDUCAÇÃO INFANTIL: NOVA ABORDAGEM 

A reorganização do Ensino Fundamental que vigora desde o ano de 

2010, levou a Educação Infantil a também mudar, as crianças de 6 anos agora 

fazem parte do Ensino Fundamental. Desse modo no Brasil, a Educação 

Infantil, etapa inicial da educação básica, atende crianças de zero a cinco 

anos. Nesse processo há uma divisão, ou seja, são duas etapas, na primeira 

fase de desenvolvimento, zero aos três anos de idade a criança é atendida nas 

creches. A partir daí até completar seis anos, frequenta as pré-escolas. 

Consideramos um avanço significativo nesse processo tendo em 

vista que as creches saem do rol da assistência social e passam a fazer parte 

do processo educativo. Mas há uma observação a fazer, a primeira etapa que 

acontece nas creches não tem em si o objetivo ou a abordagem do ensino 

formal, na verdade o que se busca nessa fase é a interação e a brincadeira, 

através desses aspectos a criança se desenvolve e se prepara para a próxima 

etapa. Para Oliveira. 

Tal inclusão da creche no sistema de ensino requer investimentos 
em educação permanente e nas condições de trabalho de seus 
educadores. Requer ainda repensar o modelo internalizado pelos 
educadores sobre o que é uma instituição escolar para a faixa etária 
de 0 a 6 anos. Para muitos este deve aproximar-se de um modelo 
[antiquado, mas em muitos lugares ainda não ultrapassado] de 
ensino fundamental com a presença de rituais [formaturas, 
suspensões, lições de casa], longos períodos de imobilidade e de 
atenção a uma única fonte de estímulos. Mas a creche envolve 
novas concepções de espaço físico, nova organização de atividades 
e o repensar rotinas e, especialmente, modificar a relação educador-
criança e a relação creche-família (2002, p. 82). 

 

Acreditamos que o processo está apenas começando, há ainda 

muitas mudanças tendo em vista as necessidades desse público, pois isso 

exige uma nova estrutura nas creches e principalmente na formação dos 

profissionais que atuarão nesse novo modelo. 

Há agora uma nova orientação em relação as crianças que antes 

frequentavam as creches, desse modo a educação infantil passa a ter a função 



6 

 

de educar e cuidar. Estes dois pontos, ou seja, educação e cuidados são 

percebidos como indissociáveis da educação da criança de 0 a 5 anos de 

idade. Acreditamos que a nova abordagem traz ganhos significativos para as 

famílias e para as crianças, tendo em vista a atenção que agora é dispensada 

a estas crianças. 

Zabalza (1998), cita três aspectos que apontam para uma Educação 

Infantil de qualidade: 

1.Uma escola para a criança: a atenção é concentrada na identidade 

da criança, na sua condição de sujeito de direitos diversos, na consciência de 

si mesma, na intima relação com a sua família e a sua cultura de origem. 

2.Uma escola das experiências e dos conhecimentos: a atenção 

concentra-se em alguns conteúdos significativos da experiência – a educação 

linguística, motora, musical e cientifica. 

3.Uma escola baseada na participação e integrada com a 

comunidade: presta-se muita atenção à relação com as famílias e à gestão 

social e também à consciência de desejar obter uma cidade autenticamente 

educadora. 

As vivências na primeira infância são muito ricas, esse novo modelo 

tem um outro olhar em relação a isso, mas é preciso pautar na presença da 

família na escola, isso é imprescindível para a criança.  

 

2. A RELAÇÃO DA CRIANÇA COM O OUTRO NAS BRINCADEIRAS 

A brincadeira é um momento privilegiado de interação da criança 

entre seus pares ou com os adultos, quando esse adulto é o pai ou mãe, esse 

momento transforma-se em uma verdadeira magia para a criança, e talvez do 

contrário que possamos pensar, quanto menor a criança mais ela curte esse 

momento. Sabemos que nessas interações as crianças imitam e representam o 
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que presenciam na realidade ao qual estão inseridas, por isso se desenvolvem, 

porque se antecipam de certa forma ao que podem fazer. 

É fato que a brincadeira traz vantagens sociais, afetivas e 

cognitivas. Segundo Vygotsky (1989), é na brincadeira que a criança: 

 

[...] sempre se comporta além do comportamento habitual de sua 
idade, além de seu comportamento diário: no brinquedo é como se 
ela fosse maior do que a realidade [...] o brinquedo fornece estrutura 
básica para mudanças das necessidades e da consciência. A ação 
na esfera imaginativa, numa situação imaginária, a criação das 
intenções voluntária se a formação dos planos de vida real e 
motivações voluntárias, tudo aparece no brinquedo [...] (p.117). 
 

No brincar a criança desenvolve e trabalha vários aspectos 

importantes para seu amadurecimento, dentre tantos podemos citar o afetivo, 

pois sabemos que brincar com alguém reforça os laços afetivos e propicia uma 

proximidade maior. É no lúdico, nos momentos de descontração através dos 

jogos e brincadeiras que se constrói os laços mais fortes de amizade e onde 

podemos exigir das crianças aquilo que elas não supostamente sabem que 

podem dar, são as respostas mais esperadas, ou seja, que os adultos esperam 

das crianças. 

Quando os pais se fazem presentes nas brincadeiras dos filhos 

estes são naturalmente estimulados a dar o que tem de melhor. Não é uma 

rotina que os pais devem seguir, tendo àquela hora determinada como se 

fossem para uma academia por exemplo, o interessante é que isso aconteça 

naturalmente, ou seja, que os pais estejam atentos as necessidades de seus 

filhos e abertos ao momento deles. 

É comum ver que as crianças brincam de ser mãe, de ser pai, de ser 

dono da loja, de ser professor, e quando o adulto está incluído na brincadeira, 

eles o fazem de criança, não é o adulto que vai ser o adulto, é a criança que vai 

ser o adulto na brincadeira, isso é um grande prazer para a criança, ela 

vivência aquilo de forma intensa e elabora conceitos para vivenciar tal situação. 

Para os pais talvez seja impossível mensurar o que este momento propiciará 



8 

 

no desenvolvimento dos filhos, e realmente podemos afirmar que é 

imensurável tal experiência. Wajskop, explica que: 

A brincadeira infantil constitui-se numa atividade em que as crianças, 
sozinhas ou em grupo, procuram compreender o mundo e as ações 
humanas nas quais se inserem cotidianamente [...] satisfazer as 
regras é uma fonte de prazer. A regra vence, porque é um impulso 
mais forte. Tal regra é uma regra interna de autoconcentração e 
autodeterminação [...] (1995, p.07). 

 

Como já nos referimos anteriormente é na brincadeira que as 

crianças pequenas exploram e vivenciam a percepção que elas têm do mundo, 

é nesse espaço e nesse momento que as relações sociais e afetivas são 

construídas e onde se possibilita que as normas de comportamentos sejam 

explicitadas para elas de forma lúdica e onde elas também conseguem 

assimilar melhor o que se espera delas em cada situação.  

Segundo Porto,  

A brincadeira pode ser um espaço de experiências bem original, onde 
o comportamento encontra-se dissociado e protegido de censuras 
correntemente encontradas na sociedade. Nesse sentido, a 
brincadeira é uma situação de frivolidade e flexibilidade. A criança 
pode tentar sem medo a confirmação do real algumas condutas de 
comportamento que, sob pressões funcionais, não seriam tentadas 
podem ser experimentadas na brincadeira. Nesse universo, a criança 
pode, sem riscos, inventar, criar, tentar (2003, p.182 

 

Como educadores temos que considerar que muitas vezes a família 

necessita de orientação em relação a determinados aspectos, tendo em vista 

que os pais não têm conhecimento cientifico sobre o desenvolvimento de suas 

crianças.  

As famílias têm anseios, desejos e expectativas no que se refere ao 

desenvolvimento e aprendizado de seus filhos, mas não sabem como fazer 

para contribuir com esse processo de modo efetivo. Quando a família participa 

da vida escolar de seu filho, não só no sentido de acompanhar as tarefas, ela 

está um modo geral contribuindo em todos os aspectos para a melhoria da 

educação, mas isso é implícito. 



9 

 

 

 

 

3. O JOGO E AS BRINCADEIRAS ENTRE PAIS E FILHOS 

 

Os jogos e brincadeiras fazem parte da história da humanidade, mas 

de algumas décadas para cá, esta prática vem caindo em desuso. Os motivos 

são os mais diversos, por exemplo, a falta de tempo, a falta de espaço, e claro 

a tecnologia, televisão, whatzap, facebook e tantos quantos queiramos 

enumerar.   

Muitos pais comentam que passam pouco tempo com os filhos, 

alguns se sentem culpados por que trabalham muito e por conta do cansaço 

não tem tempo de brincar com seus filhos, de participar do seu 

desenvolvimento, outros, no entanto dizem não saber brincar e compreendem 

que trabalham para dar aos filhos o que eles precisam.  

Os pais não percebem que no cotidiano pode acontecer momentos 

de grande interação entre pais e filhos, isso naturalmente sem grande preparo 

e que eles precisam ensinar seus filhos a brincar e que nesse brincar as 

crianças aprendem mais do que simplesmente brincar, elas aprendem a 

aprender.  

Muitos pais pensam que para brincar com os filhos é preciso muito 

tempo, muitos recursos, mas isso não é verdade. Para reverter esse quadro é 

necessário a intervenção da escola, esta pode articular momentos onde os pais 

brincam com seus filhos na escola, para que depois estes tenham condição de 

replicar esse momento em casa. O fato de que alguns pais não sabem brincar 

com seus filhos é real. As razões são as mais diversas possíveis, por exemplo, 

pais que não brincaram quando crianças, falta de paciência com as crianças 

entre outros. 
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Segundo Zamberlan e Biasoli: (1997, p. 89) 

O papel dos pais, além de ser o de prover bens, sustento dos filhos, 
educação informal e preparo à educação formal, consiste em 
transmitir valores culturais de diversas naturezas (religiosos, morais, 
tradicionais, acadêmicos). Os pais têm a missão de transmitir 
afazeres e controlar rotinas, as quais são assimiladas pela prole no 
desenvolvimento de sua personalidade. A partir da segunda infância, 
na relação entre pares da mesma idade, há a satisfação de 
necessidades de afiliação, compartilhamento de brincadeiras e 
identificações com os outros. Assim, não só a família se torna agente 
socializador de importância na infância, mas outras interações que 
ampliam sua rede de relações sociais podem contribuir decisivamente 
para o desenvolvimento. 

 

É a família em primeiro lugar que cria momentos lúdicos com as 

crianças, a partir daí as crianças tem condição de vivenciar estas experiências 

em outros ambientes. Quando a família não propicia jogos e brincadeiras, as 

crianças tem certa dificuldade de fazer parte ou de interagir com seus pares 

nas brincadeiras. 

Com o advento da tecnologia as famílias passaram a não valorizar 

os jogos e as brincadeiras em grupo ou em família, tudo ficou mais solitário, a 

criança com seu tablet no seu quarto, enquanto eles fazem os afazeres 

domésticos ou mesmo enquanto descansam depois de um longo dia de 

trabalho. 

Os jogos e brincadeiras são momentos valiosos demais para a 

família e onde os pais podem trocar, além de conhecimentos apresentar as 

regras de convivência da família, da escola, enfim da sociedade ao qual estão 

inseridas. Isso é propiciar aprendizado e desenvolvimento às crianças.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final do presente estudo, percebemos a importância de abordar   

temas relacionados a interação da criança com seus pais em vista da 

contribuição desta prática para vencer os obstáculos e desafios enfrentados 
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pelas crianças, professores e pela família no que se refere ao aprendizado e 

desenvolvimento das crianças na educação infantil. 

No estudo abordamos os aspectos que embasam a importância dos 

jogos e das brincadeiras das crianças com seus pais, tendo como foco central 

o impacto também na participação dos pais no acompanhamento das 

atividades escolares de seus filhos. 

No entanto, apesar de estudos que apontam para a significação 

desse momento para as crianças, os pais e a própria escola não fomenta essa 

prática. Acreditamos que a escola de certa forma falhou na missão de envolver 

a família no processo educativo de seus filhos e isso se processa desde a 

educação infantil. 

Acreditamos que, quando os pais demonstram interesse pelo 

desenvolvimento escolar dos filhos, estes também demonstram mais interesse 

em aprender. Considerando esse pressuposto, cabe a escola criar mecanismos 

que favoreçam essa interação, tendo o lúdico como a porta de entrada para 

início do processo. 

Através do estudo realizado, observamos que a relação pais e filhos 

passa por alguns desafios devido a as obrigações dos pais e a vida corrida de 

ambos, ou seja, pais e filhos.  

Os pais têm dificuldade de dedicar tempo a seus filhos, mas é 

preciso rever isso. Percebemos que este não é um fenômeno isolado, ou seja, 

a maioria das famílias vivenciam essa realidade, desse modo é um problema 

que necessita atenção especial por parte de todos que fazem a educação 

infantil. Os jogos e as brincadeiras em família favorecem e fortalecem vários 

aspectos trabalhados em sala de aula. 

Percebemos também que apesar dos avanços e mudanças nas 

políticas educacionais a escola ainda tem uma postura tradicionalista e apesar 

de reconhecer a importância das brincadeiras não propicia esses momentos 

com as famílias, ou seja, a escola realiza em seu ambiente com seus alunos e 
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professores de modo tímido, mas não busca formas de levar esses momentos 

para as famílias em seu ambiente, com pais e filhos. 

Esperamos que ao término do nosso estudo tenhamos levado aos 

profissionais da educação infantil a uma reflexão sobre a importância dos jogos 

e das brincadeiras no processo de ensino-aprendizagem e seus aspectos mais 

relevantes no desenvolvimento das crianças. 
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