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MARTINS, Rosa Maria Santos & DUTRA, Giselle Bezerra Mesquita. A importância e a 

contribuição do brincar na educação infantil.  

ROSA MARIA SANTOS MARTINS1 

GISELLE BEZERRA MESQUITA DUTRA2  

RESUMO 

O brincar na Educação Infantil tem sido discutido ao longo das últimas décadas, por ser uma 

atividade do cotidiano social, o ato de brincar em sala de aula parece ser um forma de fugir de 

um trabalho didático tradicional, o que por alguns é visto como um erro. Porém, o uso do brincar 

como uma ferramenta articulada de ensino e de aprendizagem tem propiciado aos professores 

da Educação Infantil a oportunidade de favorecerem um ambiente capaz de instigar o 

desenvolvimento da criança. Assim buscando se aprofundar sobre o assunto elaboramos o 

presente artigo cujo tema é: “a importância e a contribuição do brincar na educação infantil”. 

Seu objetivo geral é: “refletir sobre a importância do brincar na Educação Infantil, bem como 

sobre a sua contribuição no desenvolvimento do aluno da Educação Infantil”. Para o seu 

desenvolvimento foi traçada uma metodologia que facilitasse o trabalho, bem como a clareza 

da mensagem transmitidas. Assim elencamos partimos de uma pesquisa bibliográfica de 

abordagem qualitativa como forma de garantir a elaboração do artigo. 

Palavras-chave: IMPORTÂNCIA, BRINCAR, CONTRIBUIÇÃO, ENSINO, EDUCAÇÃO 

INFANTIL. 

ABSTRACT 

Playing in Early Childhood Education has been discussed over the last few decades, as it is an 

everyday social activity, the act of playing in the classroom seems to be a way of escaping from 

a traditional didactic work, which by some is seen as a mistake. However, the use of playing as 

an articulated teaching and learning tool has provided early childhood teachers with the 

opportunity to favor an environment capable of instigating the child's development. Thus, 

seeking to go deeper into the subject, we prepared this article whose theme is: “the importance 

and contribution of playing in early childhood education”. Its general objective is: “to reflect 
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on the importance of playing in Early Childhood Education, as well as on its contribution to the 

development of Early Childhood Education students”. For its development, a methodology was 

designed to facilitate the work, as well as the clarity of the message transmitted. Thus we list 

we start from a bibliographic research with a qualitative approach as a way to guarantee the 

elaboration of the article. 

Keyword: IMPORTANCE, PLAY, CONTRIBUTION, TEACHING, CHILDHOOD 

EDUCATION 
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1. INTRODUÇÃO 
 

      O ensino na Educação Infantil tem evoluído, com a valorização do professor as 

normas estabelecidas passaram a cobre do docente, não apenas a sua titulação, mas 

principalmente, novas atitudes na sala de aula. Neste processo evolutivo a forma de ensinar 

sofreu mudanças pautadas no conhecimento científico. 

 O brincar como instrumento de formação da criança tem gerado discursão, 

principalmente no que tange a relação com as principais teoria que sustentam o trabalho docente 

na Educação Infantil, o que garante a melhoria da qualidade do seu ensino. Porém, ainda carece 

de um aprofundamento teórico já que persistem dúvidas sobre a questão  

O trabalho do professor na Educação Infantil requer a consciência das ações que realiza 

com o aluno em sala de aula, para tanto o professor precisa estar preparado para utilizar de 

forma adequada os instrumentos que estão a sua disposição, necessitando cada vez mais ampliar 

seus conhecimentos e oferecer um ensino de qualidade aos seus alunos. 

Nesta perspectiva elaboramos uma estrutura voltada para a pesquisa e a reflexão como 

forma de nos aprofundarmos sobre o tema definido. E na busca pelo conhecimento que 

fundamente a prática que se explica a reflexão acadêmica, uma forma de rever o que se sabe 

ampliando informações que possam contribuir com a construção da práxis do professor da 

Educação Infantil. Portanto se define o ato de brincar como instrumento que contribui 

definitivamente para o processo de aprendizagem da criança. 

Esta estrutura parte de uma lógica que visa prevalecer a clareza e a criticidade da 

mensagem contida no artigo. Nessa linha de pensamento onde o brincar se torna centro da 

questão as falas de Piaget, Vygotsky, Kishimoto e Winnicott deixam clara esta relação. Partindo 

do exposto, estabelecem como fundamento educacional para a criança na Educação Infantil o 

ato de brincar. Na prática, a criança nas salas de aula da Educação Infantil precisa interagir, o 

melhor, o professor precisa de instrumentos que facilitem a interação da criança para o seu 

desenvolvimento. 

 Dentro dessa base estrutural apontamos como fundamentais para o bom andamento do 

artigo a elaboração das questões que orientam a reflexão. São elas: a questão central e as 

questões específicas, os objetivos: geral e específicos e a metodologia a ser utilizada na pesquisa 

para o artigo. 

 A questão é o elemento que dá a ‘partida’ do trabalho, é o início de tudo, onde o autor 

elenca as suas inquietações, de forma organizada, buscando organizar o desenvolvimento do 
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trabalho. A questão geral, aquela que é a maior inquietação do autor é: “porque o brincar é 

fundamental para o trabalho na Educação Infantil?” Esse questionamento dá o tom do artigo.  

De forma mais específica, temos mais duas questões que auxiliam a pesquisa e a 

reflexão do autor, dão suporte a construção da fundamentação teórica, são elas: “quais os 

conceitos: de interagir, de brincar e de aprender na Educação Infantil?” e “quais os princípios 

que norteiam o brincar no trabalho do professor na Educação Infantil?”. 

 Os objetivos são outros elementos que favorecem a elaboração do artigo, norteiam e 

restringem a pesquisa e a reflexão realizada pelo autor do artigo. O objetivo geral orienta o 

artigo como um todo, diz respeito ao que se deseja realizar, o seu objetivo geral é: “refletir sobre 

a importância do brincar na Educação Infantil, bem como sobre a sua contribuição no 

desenvolvimento do aluno da Educação Infantil”. 

 Já os objetivos específicos mostram muito do que se deseja fazer nos tópicos da 

fundamentação teórica. Sob essa visão os apresentaremos a partir da apresentação do tópico. 

 O primeiro tópico do referencial teórico está voltado para a conceituação do brincar e 

da educação infantil, optou-se por dividir para dar uma clareza a ambos, ficando o tópico assim: 

“2.1 Conceituando” sendo dividido em: “2.1.1 O QUE É O BRINCAR” e “2.2.2 

CONCEITUADO EDUCAÇÃO INFANTIL”. A orientação é feita a partir do seguinte objetivo 

específico: “apresentar os principais conceitos que norteiam o presente artigo”. 

O segundo tópico trata das possíveis contribuições teóricas do brinca no 

desenvolvimento das crianças, o título do tópico ficou assim: “2.2 As principais Contribuições 

Teóricas sobre o Brincar no Desenvolvimento Infantil”, seu objetivo específico é: “relacionar 

o ato de brincar ao desenvolvimento da criança a partir das principais teorias que versam sobre 

o brincar”. 

 O último tópico da fundamentação teórica mostra a importância de brincar para o prática 

da Educação Infantil, ficando assim: “2.3 A Relevância do Brincar para o Trabalho na Educação 

Infantil”. Seu objetivo específico é: “evidenciar a relevância do brincar para o trabalho realizado 

com as crianças na Educação Infantil”. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A evolução ocorrida no cenário educacional brasileiro tem se mostrado eficaz frente a 

aprendizagem das crianças na Educação Básica. Nos últimos anos várias transformações 

influenciaram o cenário educacional, dentre elas está a democratização do ensino que a atingiu 

sob vários aspectos como a sua valorização e dos que a fazem. 

 Uma dessas transformações aconteceu com a Educação Infantil, antes vista como uma 

ação assistencialista, passou a oferecer um ensino voltado para a formação do homem, sem 

esquecer-se de que trata com crianças em uma faixa etária muito especial, a de 0 a 5 anos de 

idade. 

 Para tanto vem assumindo novas concepções, como também inserindo recursos 

fundamentais para o trabalho com estas crianças em sala de aula. O interessante nesse processo 

de modernização do ensino na Educação Infantil é que não se trata apenas de inserir o novo na 

etapa, mas de ressignificar o que por tantos anos foi utilizado pelos “tios e tias”, hoje professores 

da Educação Infantil. 

 O Brincar por muito tempo foi visto como uma perda de tempo, pois se afirmava que 

não existia eficácia no ato de brincar, era apenas uma ação sem sentido, diziam os educadores 

que pouco se aprofundavam nas teorias que falam da criança e do seu desenvolvimento. Esse 

era um dos grandes problemas da Educação Infantil, a falta de conhecimentos sobre como 

acontece a aprendizagem da criança. 

 O diferencial dos dias de hoje é que os problemas são solucionados a partir da reflexão 

sobre o conhecimento que sustenta a prática. Parece um pouco complexo, mas é simples, o 

professor da Educação Infantil, busca no conhecimento a solução para as questões vivenciadas 

em sala de aula. Assim a formação profissional do professor tem feito a diferença a medida que 

molda as concepções docentes. 

 Nesse sentido, iremos nos aprofundar na relação existente ente o Brincar e a Educação 

Infantil, partindo da pesquisa e da reflexão como forma de repensar a importância de brincar 

em sala de aula. Para tanto, passaremos a apresentar conceitos e teorias que implica na discursão 

proposta para o artigo. 

 

2.1 Conceituando 

 O ato de refletir requer do sujeito a obtenção de informações sobre o tema que se definiu 

como forma de orientar a as ideias que, de forma organizadas constarão na mensagem a ser 
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transmitida. Ao definirmos o que deseja conhecer é necessário definir de forma mais elementar 

o que se pretende. 

 Iniciando pela formação de um conceito mínimo seremos capazes de compreendermos 

melhor aquilo que nos é importante. Assim partimos da definição dada por Ranganathan (1967, 

p. 82) para entendermos melhor o significado da palavra “conceito” é: “[...] um corpo de ideias 

organizado ou sistematizado, cujas extensão e intensão devem ser coerentes com o domínio de 

interesse e ajustadas à competência intelectual e ao campo especializado de qualquer 

indivíduo”. 

 Partindo do exposto entende-se que a partir daqui apresentaremos uma ideia organizada 

e intencional sobre os elementos básicos que norteiam o presente artigo: o Brincar e a Educação 

Infantil, o que de fato é extremamente relevante para que se possa elaborar uma mensagem 

sobre a relevância do brincar e as suas contribuições para a Educação Infantil. 

 

2.1.1 O QUE É O BRINCAR 

 A criança brinca desde o nascimento, ela é estimulada por seus pais a se entender no 

mundo desde que nasce a partir de ações lúdicas que estabelecem um vinculo maior com os 

seus familiares. Segundo Souza (2012, p.83)  

 

[...] a atividade lúdica é a primeira forma que a criança encontra de descobrir o mundo, 

afinal ela não nasce sabendo brincar ou jogar, ela aprende com a mãe e os familiares 

na medida em que eles utilizam o lúdico como suporte para o desenvolvimento físico 

e para as construções mentais do bebê. 

 

 Um sinal de que a ludicidade acompanha o ser humano desde o seu nascimento, bem 

como da sua importância para que se desenvolva. O ato de brincar na infância tem um 

significado muito especial, proporciona a interação entre os adultos e bebê, consequentemente, 

se transforma em aprendizagem. Portanto Referencial curricular nacional para a educação 

infantil afirma que o:  

 

Brincar constitui-se, dessa forma, em uma atividade interna das crianças, baseada no 

desenvolvimento da imaginação e na interpretação da realidade, sem ser ilusão ou 

mentira. Também tornam-se autoras de seus papéis, escolhendo, elaborando e 

colocando em práticas suas fantasias e conhecimentos, sem a intervenção direta do 

adulto, podendo pensar e solucionar problemas de forma livre das pressões 

situacionais da realidade imediata (BRASIL, 1998, p.23). 

 

 Buscando ideias de teóricos sobre o que seja o brincar encontramos a visão de Kishimoto 

(2005, p.20), apresenta o conceito do brincar “como uma atividade dotada de uma significação 

social precisa, que necessita de uma aprendizagem”. O autor trata o ato de brincar como uma 
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ação cujo significado é voltado para o favorecimento da interação social entre a criança e o 

adulto. 

 Essa visão que relaciona o brincar a interação social é a base da teoria de Vygotsky 

(1987, p.37) que reafirma:  

 

O brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade 

interagem 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. 

 

 A relação percebida e defendida por Vygotsky entre a interação social e o brincar 

sustenta boa parte das teorias que versam sobre a importância de brincar, sobre como a interação 

produzida pelo brincar proporciona a aprendizagem em sala de aula, possibilitando ao professor 

desenvolver um trabalho amplo voltando-se para a aprendizagem da criança. 

 Outros autores também assumem a mesma postura. Para Salomão; Martini & Jordão 

(2007) dizem mesmo que “brincar funciona como um cenário no qual as crianças tornam-se 

capazes não só de imitar a vida como também de transformá-la.” (p.12). O ato de brincar 

ultrapassa o ser, além de ser uma ligação com o meio social, serve demeio de interação a partir 

de um cenário lúdico, se constroem fantasias onde o adulto insere novas informações. 

 É nesse cenário que se pode recriar e promover, segundo Lira & Rubi, 2014 é através 

do brincar as crianças expressam-se, interagem com o meio, com os materiais e criam algo de 

novo. O brincar é uma ação fundamental para o desenvolvimento da linguagem, é a través de 

interações que se proporciona um ambiente falante, onde a criança aprende a falar e amplia o 

seu dicionário aprendendo novas palavras com os seus significados. 

 

2.1.2 CONCEITUANDO EDUCAÇÃO INFANTIL 

A Educação Infantil é, sem dúvidas, o espaço educacional onde a criança inicia sua 

aprendizagem formal, voltada para a socialização e para a aprendizagem dos conteúdos 

estabelecidos para a idade. Nesse processo, a interação social promovida pelo professor é 

fundamental para o desenvolvimento da criança, desperta na criança sentimentos capazes de 

favorecer a sua aprendizagem. 

 Nem sempre foi assim, somente a poucos anos a Educação Infantil passou a ser parte 

integrante e importante na Educação Básica brasileira. Cronologicamente a Constituição 

Federal de 1988 deu poderes a sociedade civil trazendo a tona a importância das crianças serem 

atendidas pela escola. Na sequência o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, confirmou 

a gratuidade da Educação Infantil, em seu artigo 53: 
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A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento 

de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 

assegurando-se-lhes:  

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. (BRASIL, 1990). 

 

 Mas é na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN de 1996 que o 

estado deixa mais claro a sua importância, nela estão expressas as bases da etapa. Porém muitas 

outras orientações estão expressas em um conjunto de leis que além de mudarem o texto 

original, ampliam os direitos da criança cidadã. A LDB afirma em seus artigos: 

 

Art. 29 “a Educação Infantil é conceituada como a primeira etapa da Educação Básica 

e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, 

em seus aspectos físicos, psicológico e social, complementando a ação da família e da 

comunidade”.  

Art. 30 a Educação Infantil será oferecida em creches para crianças de até três anos 

de idade e em pré-escolas para crianças de quatro a cinco anos de idade.  

Art. 31. Na Educação Infantil a avaliação será feita mediante acompanhamento e 

registro do seu desenvolvimento. (BRASIL, 1996). 

 

 Um momento muito especial onde a criança inicia a sua caminhada educacional, 

oferecendo um ensino voltado para o desenvolvimento integral da criança, significa dizer que 

o trabalho realizado na Educação Infantil vê a criança como um ser social, cognoscente e 

afetivo, sendo o ensino centrado no cuidar e no educar. 

É claro que ao recebermos uma criança de 04 anos, por exemplo, a unidade escolar 

assume a responsabilidade sobre esta, necessitando assim, zelar por ela cuidando das 

necessidades básicas da criança no momento em que se encontra na creche. Os artigos são como 

uma identidade da Educação Infantil, trazem parte que que é de fato a primeira etapa da 

Educação Infantil. 

Sobre o processo de socialização proposto para a Educação Infantil, este deve promover 

o ensino para uma convivência saudável entre as crianças, para que assim esta aprenda a 

compartilhar com outras crianças os seus sentimentos e conhecimentos. Para Rocha (1999), a 

instituição de Educação Infantil deve ser um espaço de convívio coletivo, onde a criança viva 

relações educativas. É neste espaço também que ela viverá momentos que marcarão sua vida 

para sempre. 

Redin (1998, p. 63) sobre os objetivos gerais da Educação Infantil:  

 

[...] estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a 

articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e 

desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; brincar, expressando emoções, 

sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades [...]. 
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Ao tratamos a criança como um ser pleno, capaz de aprender e refazer essa 

aprendizagem a medida que interage com o conhecimentos chegamos mais próximo de uma 

“Educação Infantil desejada é aquela “que privilegia a existência plena da criança naquilo que 

lhe é próprio e específico, sem desistência, concessões nem transferências” (REDIN, 1998, p. 

71). 

A evolução da Educação Infantil se dá nos mais diversos aspectos, uma ampla 

diversidade que precisa ser entendida para o profissional de educação que atua nessa etapa. Não 

por se tornar um especialista, mas por sua atuação que requer conhecimentos específicos, mais 

aprofundados que sejam capazes de orientar a prática do professor. 

 

2.2 As Principais Contribuições Teóricas sobre o Brincar no Desenvolvimento 

Infantil 

O ensino dos dias de hoje trata o ato de brincar como um momento especial da criança 

que não pode ser deixado de lado. No ato de brincar os principais autores que versam sobre o 

tema encontram um instrumento de interação o qual acontece tanto no meio Social quanto no 

Educacional. 

Assim trataremos a partir de agora de apresentar um pouco do que esses pesquisadores 

pensam sobre o ato de brincar e a sua repercussão na Educação Infantil. Uma breve reflexão 

acerca das principais teorias que se precisa conhecer para que assim se desenvolva um trabalho 

de qualidade junto as crianças da Educação Infantil. 

As teorias que apresentaremos a partir desse momento orbitam pelo universo do 

construtivismo e do socioconstrutivismo. Trazem as ideias de Vygotsky, Piaget e Wallon, 

autores que de alguma forma contribuíram com seus pensamentos na definição de uma visão 

do brincar em crianças da Educação Infantil. 

O primeiro pesquisador é Vygotsky, psicólogo russo do início do século XX que trata 

do desenvolvimento, sob a perspectiva da interação social. Como afirma Vygotsky "o 

comportamento do homem é formado por peculiaridades e condições biológicas e sociais do 

seu crescimento" (2001, p.63). 

Sob a ótica do autor a interação social gera aprendizagem, é a partir das relações sócias 

que acontece a construção do conhecimento, um processo que tem nas relações sociais o seu 

direcionamento, sendo que essa construção acontece do coletivo para o individual. Nas salas da 

Educação Infantil, com crianças em formação, a experiência de uma é compartilhada por todas. 
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Dentro do ambiente da Educação Infantil, nas salas de aula, onde professores e crianças 

passam uma parte do dia interagindo e trocando experiências a criança aprende a lidar com o 

seu colega, com as normas sociais vigentes no grupo, ao mesmo tempo em que é instigado para 

aprender através das atividade propostas pelo professor 

 Atividades que promovam a interação, uma troca social de informações através de 

estratégias que facilitem esse processo. As atividades lúdicas fazem parte do cotidiano da 

criança em seu ambiente natural. Ao trazermos essa atividade para a escola damos continuidade 

as interações realizadas em sociedade. Segundo Vygotsky (1987) a brincadeira representa o 

funcionamento da criança na zona proximal e portanto, promove o desenvolvimento infantil. 

 Jean Piaget foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, fundou a Epistemologia 

Genética, teoria do conhecimento com base no estudo da gênese psicológica do pensamento 

humano. Registrando observações realizadas com seus filhos, criou novas hipóteses sobre a 

origem da cognição humana, com o passar do tempo delineia estudos empíricos sobre: o 

pensamento infantil e o raciocínio lógico. 

 O trabalho de Piaget mudou a forma de ver como a criança aprende, como pensador 

moderno ofereceu oferecem contribuições principalmente ao analisar o simbolismo secundário 

do jogo, compreendido como “o simbolismo menos consciente que o das ficções comuns” 

(PIAGET, 1978, p.217). 

 As contribuições do autor sobre a aprendizagem da criança são consideradas um marco 

na teoria que trata da aprendizagem da criança. Versa sobre os mais diversos fatores que 

interferem positivamente ou não na aprendizagem da criança. Sobre o ato de brincar Piaget 

(1978, p.123) afirma que “quando brinca, a criança assimila o mundo a sua maneira, em 

compromisso com a realidade, pois sua maneira de interação com o objeto não depende da 

natureza do objeto, mas da função que criança lhe atribui”. 

 Como a criança atribui ao brincar uma função desconectada da formalidade da sala de 

aula, ela se sente liberada para criar e recriar sendo ela mesma. Isso permite que as interações 

realizadas dentro da sala, vai além da obrigação de aprender, se utiliza da brincadeira como um 

elo entre aprendizagem e o ato de brincar. 

 Nas salas de Educação Infantil o professor quando promove uma atividade lúdica ele 

tem em mente estratégias, metas e objetivos a serem alcançados, porém, para a criança aquilo 

tudo é uma brincadeira que, orientada pelo professor rende frutos na aprendizagem das crianças. 

Wallon foi um filósofo, médico, psicólogo e político francês, se destacou com um 

trabalho científico voltado para a Psicologia do Desenvolvimento dedicado principalmente a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia_Gen%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia_Gen%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_do_conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Racioc%C3%ADnio_l%C3%B3gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica


16 
 

criança onde assume uma postura notadamente interacionista. Na concepção de Wallon, a 

cognição é importante, mas não mais importante que a afetividade ou a motricidade. 

 O autor acredita que o fator mais importante para a formação da personalidade é o social, 

destacando a afetividade que, associada diretamente à motricidade, deflagra o desenvolvimento 

psicológico (WALLON, 2007). O autor se dedica a traçar sua teoria sob o ponto de vista da 

afetividade e da psicomotricidade da criança, duas vertentes muito importantes para o 

desenvolvimento das crianças da Educação Infantil. 

Sobre as emoções que envolvem a afetividade Wallon (1971, p.30) nos diz que “a 

emoção corresponde a um estádio da evolução psíquica situado entre o automatismo e a ação 

objetiva, entre a atividade motriz, reflexa, de natureza fisiológica e o conhecimento”. Então, a 

ideia do autor é a de que a criança evolui através de suas emoções. 

A medida que o professor promove brincadeiras na sala de aula, à primeira vista sem 

propósito, proporcionando emoções de forma controlada, vai gerando um clima afetivo capaz 

de transformar as relações dentro do grupo. Esse processo de desconstrução, se bem orientado 

rende o desenvolvimento imediato à medida que propicia as crianças uma nova perspectiva de 

si mesma. 

 Nesse sentido a brincadeira orientada, objetiva e bem trabalhada é um trunfo no ensino 

das crianças da Educação Infantil. Para Wallon (2007), o brincar passa por estágios que vão das 

brincadeiras puramente funcionais, passando pelas brincadeiras de ficção, de aquisição e de 

fabricação. Cabe ao professor aprofundar-se sobre o tema, colocar a sua experiência como 

ponto de partida e realizar uma associação entre as teorias walonianas e a sua prática docente 

na Educação Infantil. 

 

2.3 A Relevância do Brincar para o Trabalho na Educação Infantil 

 A Educação Infantil como primeira etapa da educação básica vem ganhando espaço no 

que diz respeito a sua importância no processo de ensino desenvolvimento da educação 

brasileira. As melhorias implementadas foram suficiente para dar partida na discursão sobre a 

prática de ensino a ser trabalhada nas suas salas de aula. 

 Além do cuidar e do educar que sempre causou um certo desconforto nos pesquisadores, 

pois não deixa claro a sua intenção de instruir a criança, o que para a criança menor de cinco 

anos é uma questão que deve ser tratada conforme a sua maturidade e resposta as atividades 

propostas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o
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 Outra questão é acerca da relevância do uso de atividade lúdicas e a sua eficácia no 

ensino da Educação Infantil. Aqui voltamos a uma das afirmações desse artigo, a de que a 

criança aprende a partir das suas interações tratando do tema a luz de alguns pesquisadores que 

versam sobre a relevância do brincar, principalmente na Educação Infantil. 

 Partimos da teoria de Vygotsky que pressupõe que aprendizado e desenvolvimento estão 

inter-relacionados desde o primeiro dia de vida e é enorme a influência do brinquedo no 

desenvolvimento de uma criança (VYGOTSKY, 1987) é posta à prova nas salas de aula da 

Educação Infantil. 

O trabalho pautado em atividades lúdicas, bem montado e executado traz benefícios na 

aprendizagem e no desenvolvimento da criança. Assim gestores e professores da Educação 

Infantil precisam estar prontos para lidar com o lúdico como ferramenta pedagógica. Cada um 

com seu papel, sua função, desempenhando suas atividades de forma a construir uma Educação 

Infantil mais apropriadas as necessidades educacionais de suas crianças. 

 Para Trevissan (2007) o cotidiano escolar tem como papel criar espaços e oportunidades 

para que as crianças se desenvolvam através de atividades lúdicas, tanto em sala como fora 

dela, tornando dessa maneira com que os conhecimentos sejam assimilados de maneira 

prazerosa, possibilitando que as crianças se desenvolvam como um todo.  

Cabe ao professor da Educação Infantil desenvolver as suas estratégias voltadas 

objetivas e precisas, ao mesmo tempo que flexivas como forma de orientar a construção de suas 

crianças. Para tanto, o professor precisa considerar em sua estratégia que toda a prática possui 

por traz uma teoria que a sustenta. 

 Pensando como os autores que permeiam esse artigo, o brincar é uma extensão da 

criança, uma ação natural que o professor toma emprestado em sua prática para promover a 

aprendizagem e o desenvolvimento da criança na Educação Infantil. Segundo as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Infantil a criança recria o que entende do mundo e transforma em 

cultura lúdica.  Nesse sentido o documenta complementa: 

 

A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que se 

desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por 

ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos 

culturais nos quais se insere. Nessas condições ela faz amizades, brinca com água ou 

terra, faz-de-conta, deseja, aprende, observa, conversa, experimenta, questiona, 

constrói sentidos sobre o mundo e sua identidade pessoal e coletiva, produzindo 

cultura. (BRASIL, 2009, p.06). 

 

 Sobre esse prisma cabe a escola e a sua comunidade buscar meios, ou melhor, produzir 

os meios necessários ao processo de aprendizagem da criança, incorporando estratégias que 

garantam a eficácia do trabalho docente na Educação Infantil. Produzir uma atuação eficaz 
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como afirmamos requer uma consciência do docente do seu papel e do que necessita 

desenvolver. 

O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, em seu texto aponta que “o 

fato de a criança desde muito cedo poder se comunicar por meio de gestos, sons, e mais tarde 

representar determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação.” 

(BRASIL, 1998). 

 Esses apontamentos reafirmando a ligação entre o brincar e o ensino na Educação 

Infantil está estribado, por exemplo em estudos que mostram que o desenvolvimento da 

linguagem é privilegiado no período em que a criança está na Educação Infantil, as brincadeiras 

podem aperfeiçoar a linguagem da criança. 

Borba (2007, p. 43) afirma que, “se incorporarmos, de forma efetiva, a ludicidade nas 

nossas práticas, estaremos potencializando as possibilidades de aprender e o investimento e o 

prazer das crianças no processo de conhecer”.  

A questão de potencializar, de oferecer a crianças opções em que esta se sinta senhora 

da situação, ao mesmo tempo em que aprenda é parte significativa da prática docente através 

de atividades lúdicas. Uma prática a qual o professor constrói no seu cotidiano, moldando e 

refazendo a partir das suas avaliações. 

Por outro lado, “cabe à creche e à pré-escola, espaços institucionais diferentes do lar, 

educar a criança de 0 a 5 anos e 11 meses com brinquedos de qualidade, substituindo-os, quando 

quebram ou já não despertam mais interesse.” (KISHIMOTO, 2010, p. 2). Faz parte da 

responsabilidade institucional, como também da responsabilidade docente. 

A medida que nos sentimos responsáveis por uma ou mais pessoas nos tornamos capazes 

de instituirmos estratégias que garantam essa segurança, da mesma forma que estruturamos o 

trabalho docente de forma que as estratégias traçadas funcionem dentro dos padrões traçados 

para as atividades selecionadas. 

 Da mesma forma, se a importância do brincar refere-se à possibilidade de construção de 

cultura pela própria criança, por meio da mediação com o outro uma vez que a criança se 

apropria de práticas, objetos, espaços de formas diversificadas e por meio das brincadeiras 

recria, reelabora e ressignifica conhecimentos (PRADO, 1999) 

 Educação Infantil e a percepção da importância da brincadeira como um elemento 

constitutivo do desenvolvimento infantil, encontramos contrastes no que se refere à maneira 

como os espaços escolares e as atividades são organizadas e mediadas. Cabe ao educador 

entender o brincar não apenas como recurso para motivar a abordagem de conteúdos, mas sim 
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como uma forma de conhecer a criança e a partir disso mediar atividades de acordo com os 

interesses dela (INDAIÁ, 2013). 

 Estamos em uma era onde a escola reconhece o aluno como sujeito de sua 

aprendizagem. A missão prevista para a escola é fortalecer e ordenar os vínculos sociais 

preparando o ambiente para que o professor desenvolva o se papel de mediador do 

conhecimento.  

Considerando os jogos relevantes para os processos de socialização infantil e formação 

do self da criança, como proposto por Grigorowitschs (2010), entende este conjunto de atitudes 

particulares e coletivas como constituintes de uma identidade individual. Piccolo defende que 

a criança “apesar de estar na sociedade desde que nasce, precisa se apropriar de um conjunto 

de elementos para se individualizar. Por isso, só existe individualidade a partir da coletividade, 

ninguém se humaniza isolado das relações sociais.” (PICCOLO, 2011, p.215). 

Nesta visão de escola, ou melhor de ensino o professor precisa conhecer as teorias que 

norteiam o brincar como ferramenta de ensino, os limites das atividades e possibilidades que se 

apresentam. Conhecer seus alunos, além das necessidades educacionais, a sua cultura faz muita 

diferença pois assim se pode orientar melhor as atividades na escola. 
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3 METODOLOGIA 
 

Redigir um artigo é produzir um texto muito próprio, único onde se registram ideias de 

pesquisadores e as reflexões do seu autor. Um trabalho que requer pesquisa e a construção de 

um conhecimento que pode ser utilizado na formulação de concepções profissionais que irão 

refletir em sua prática cotidiana. 

Porém não se escreve sem definir quais os elementos que orientarão a pesquisa e a 

escrita do artigo que requer um método científico definido aqui por Ciribelli (2003) como um 

conjunto de etapas e instrumentos pelo qual o pesquisador científico, direciona seu projeto de 

trabalho com critérios de caráter científico para alcançar dados que suportam ou não sua teoria 

inicial. 

 Como um caminho a ser construído o método utilizado requer elementos a serem 

selecionados conforma a sua adequação ao que se pretende. Nesse caos o artigo visa promover 

a ampliação e reflexão dos conhecimentos da autora. Assim determinamos o trabalho de 

pesquisa de forma que facilitasse a sua escrita. 

 A primeira escolha é quanto aos seus objetivos, a pesquisa exploratória constitui a 

primeira etapa de um estudo mais amplo, e é muito utilizada em pesquisas cujo tema foi pouco 

explorado, podendo ser aplicada em estudos iniciais para se obter uma visão geral acerca de 

determinados fatos (GIL, 2002). 

 Na sequência, foram definidos os procedimentos a serem utilizados no artigo, mais 

precisamente, quanto a pesquisa. Percebemos que a pesquisa bibliográfica seria a opção mais 

viável, pois segundo Vergara (2000), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído, principalmente, de livros e artigos científicos e é importante 

para o levantamento de informações básicas sobre os aspectos direta e indiretamente ligados à 

nossa temática. 

Finalmente quanto a abordagem escolhida para a pesquisa, definiu-se que a pesquisa 

qualitativa seria a melhor opção já que esta tem foco nos seus “[...] aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das 

relações sociais”, pois enfatiza a interpretação do objeto, levando-se em consideração o 

contexto pesquisado (DEMO, 1995, p. 32). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O ensino nas salas de aula na Educação Infantil evoluiu, com a valorização do ensino 

como um todo, algumas regras antes aplicadas apenas ao Ensino Fundamental, passaram a ser 

aplicadas a Educação Infantil. Questões como a seleção dos professores pela sua formação 

passaram a fazer a diferença.  

 Consequência dessa mudança nas seleção de professores, a fundamentação do seu 

trabalho é diferente, o aumento do números de professores com ensino superior, em especial do 

curso de pedagogia, ampliou o conjunto de conhecimentos pedagógicos e habilidades que 

mudaram a forma de trabalhar nas salas de aula da Educação Infantil. 

 Partindo da afirmação que dá início a toda a legalidade da Educação Infantil – a 

educação infantil é a primeira etapa da educação básica, percebemos a sua importância. Como 

primeira etapa é o momento que se tem início todo o processo de formação da criança, em todos 

os seus aspectos.  

Aqui se inicia a socialização das crianças, isto é a regulação das relações sociais das 

crianças da sala de aula. Isso requer do professor um planejamento de ações que favoreçam e 

articulem as relações entre as crianças de forma sadia organizada. Essa orientação requer 

atividades que possibilitem a interação, promova a aprendizagem da crianças quanto as normas 

sociais, ao mesmo tempo estimule a criança a pensar e a tomar as suas próprias decisões. 

Esse processo de construção dos conhecimentos que regulam as relações sociais requer 

tempo, planejamento e uma execução flexível das atividades selecionadas, adequadas aos 

objetivos propostos. Quanto as atividades propostas, elas precisam partir do que a criança já 

conhece, daí a utilização do brincar. 

A criança brinca em sociedade desde que nasce, o brincar acompanha o seu 

desenvolvimento na família, nada mais natural do que trazer a brincadeira para o cenário 

escolar, incorporando a cultura do aluno a esse nova vivencia, facilitando a construção do 

conhecimento da criança a partir das suas próprias experiências. 

O brincar não se restringe a socialização das crianças, favorece interações que 

estimulam a criança a compreender que precisam desenvolver competências como a leitura e a 

escrita. Do ponto de vista da estimulação da criança, trabalha com a criatividade e a autonomia, 

respeitando-se é claro, a maturidade da criança e a sua capacidade. 

Mais especificamente o brincar pode ser utilizado como estratégias planejadas para o 

desenvolvimento de conhecimentos linguísticos, numéricos, culturais e naturais. A medida que 

a criança constrói a sua maturidade se avança sobre os seus conhecimentos. Esse 
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acompanhamento feito pelo professor permite que ele oriente a sua estratégia de trabalho 

inserindo conforme a necessidade novos conhecimentos. 

Nesse processo de construção do conhecimento da criança, o brincar é fundamental, 

possibilita que o docente insira informações e competências de uma forma que a criança não 

perceba como uma ação de ensino, uma coisa formal. Mas como uma brincadeira, uma vivencia 

cotidiana da criança que aprende mais a cada atividade. 

Em uma situação onde o docente precisa favorecer a construção de inúmeros saberes, 

com um grupo de crianças que nem sempre seguem ordens, trabalhar com o brincar é contribuir 

para o desenvolvimento da criança a partir de ações lúdicas que favorecem a aprendizagem. 
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