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RESUMO 

 

                                                                                           Kátia Mendes Braga 1 

                                                                                                       Giselle Dutra 2 

 

O presente trabalho relata como é importante o brincar no desenvolvimento da criança 

durante a educação infantil. Tem-se como escopo o objetivo fundamental de entender 

as contribuições do brincar para o desenvolvimento da criança dentro desse universo 

lúdico. O brincar, especificamente, já foi visto no passado apenas como um 

passatempo para as crianças, algo fútil do universo infantil. Os conceitos naturalmente 

mudaram com o tempo, atualmente o lúdico é de grande relevância para a área 

educacional, sendo elemento constituído de pesquisa a análise na educação. Através 

do lúdico pode-se observar diversas características no comportamento infantil   como 

também os benefícios que o ato de brincar proporciona no ensino-aprendizagem da 

criança. Este artigo traz considerações relevantes sobre os jogos, brincadeiras 

tradicionais e modernas como também, apresenta a possibilidade do desenvolvimento 

integral da criança, sendo percebido em sua fala, no modo como interage, no seu 

repertório cultural  como influencia na socialização. Foi utilizado a pesquisa qualitativa 

de cunho bibliográfico fundamentada na reflexão de leitura de artigos, sites e livros de 

grandes autores referentes a essa temática. 

 

Palavras-chave: Brincar, ensino-aprendizagem, desenvolvimento integral, lúdico da 

criança. 
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ABSTRACT 

  

 

 
The present work reports how important it is to play in the child's development during 
early childhood education. Its scope is the objective of understanding fundamental as 
contributions of playing for the development of the child within this ludic universe. 
Playing, specifically, has been seen in the past only as a pastime for children, 
something futile in the children's universe. The concepts have naturally changed over 
time, nowadays the play is of great generation for an educational area, being 
constituted element of research and analysis in education. Through playfulness, it is 
possible to observe several characteristics in children's behavior as well as the benefits 
that the act of providing does not offer the child's teaching-learning. This article brings 
relevant considerations about games, traditional and modern games as well as 
presents a possibility for the child's integral development, being perceived in his 
speech, in the way he interacts, in his cultural repertoire as influencing. It was used in 
a qualitative research of a bibliographic nature based on the reflection of reading 
articles, websites and books of great authors referring to this theme. 

 

Keywords: Play, teaching-learning, integral development, child's play. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

                 Esse artigo tem como objetivo mostrar a importância do brincar durante a 

educação infantil, na fase de criança, de ser criança. O ato de brincar precisa está no 

cotidiano do ser humano, pois não se trata apenas de um momento de diversão, mas 

de uma oportunidade de um acontecimento especial para o desenvolvimento 

cognitivo, social e interativo da criança. 

A educação faz parte desta dinâmica do saber, calcada sobre a liberdade 

de pensadores, professores, como também de pessoas comuns como também  

àqueles que apreciam a excelência do ato de educar e pensar a educação como 

ferramenta de inclusão e de conhecimento sempre inacabado. 

 Faz-se necessário fundamentar a relevância do lúdico como ferramenta 

a mais diante do conhecimento, da construção do saber e do despertar do 

aprendizado através dos jogos que tem um caráter direto de socializar, de integrar, 

de conhecer pessoas, de entender e perceber que mesmo através do brincar existem 

limites, educação e inclusão.  

Educar através do brincar, do lúdico, está concatenada hoje a uma das 

tarefas mais prazerosas tanto para o professor como para os próprios alunos. Trata-

se portanto de uma vivencia artística, interativa, antropológica e cultural em que a 

comunicação se torna mais célere, livre e espontânea. O lúdico, o brincar na 

educação infantil é uma ferramenta de transformação, de mudanças, de 

socialização, de vivencia de valores, de conceitos, de aprendizados e regras que 

podem ser construídas através do próprio brincar, das diferenças vivenciadas.  

Segundo Vieira (1995), fundamenta que a educação deve ser um 

mecanismo de colaboração, para que juntos, escola, professor, aluno e sociedade 

possam construir o que tem de melhor para aplicar uma educação digna, 

estimulante, inovadora, pacificadora e dinâmica, preparando para o debate, para a 

dialética, para o conhecimento e compreensão sobre a convivência com as 

diferenças, a desenvolver a capacidade e a diferenciar os pontos de vista de cada 

ser humano. 
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                O primeiro capitulo deste trabalho trata-se de uma abordagem sobre as 

concepções de infância, sendo assim a primeira etapa do desenvolvimento humano. 

No segundo capitulo baseado nos autores: Kishimoto e Wallon  os mesmos defendem  

a importância do brincar no desenvolvimento futuro da criança. Já no terceiro capitulo 

faz-se referência sobre a brincadeira no processo do ensino e da aprendizagem, 

mostrando a relevância que o educador tem em incluir em sua rotina de sala de aula 

a questão da brincadeira como um dos  jogos onde a criança vai descobrindo de forma 

gradativa novas aventuras de aprendizagem através do lúdico. 

               Este estudo tem como objetivo mostrar como o brincar traz consigo inúmeras 

possibilidades de aprendizado tanto no desenvolvimento pessoal, social  e cultural 

das crianças como um processo fundamental para a formação de competências e 

habilidades da criança ampliando o seu repertório de experiência, estimulando a 

criatividade e a imaginação.  

              A presente pesquisa visa discutir a relevância do lúdico diante do 

conhecimento e aprendizado da criança diante da sua cognição e do desenvolvimento 

do ensino e da busca incessante do saber sob um olhar diferenciado do professor. 

Para tanto, foi realizado uma pesquisa bibliográfica, debruçando nas discussões de 

autores, como Áries, Kishimoto, Benjamn, Wallon  e outros pensadores da educação. 

 

2. CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA 

                A partir do século XVII foi efetivada a concepção de infância, até então a 

criança era vista como um adulto em miniatura, na sua grande maioria sem muita 

importância. Atualmente, a criança é enxergada  e considerada como sujeito de 

direitos e deveres em todas as suas especificidades, como também direito a 

educação, a ser alfabetizada.  

O ECA (Estatuo da Criança e do Adolescente Lei  Nº 8.069, de 13 de julho  

de 1990 em seu  art. 53 diz que:  A criança e o adolescente têm direito à educação 

(...) é um dever legal do Estado propiciar a Educação as crianças e adolescentes. A 

criança tem o direito legal do brincar, de ser criança como também de ser 

alfabetizada. Faz-se necessário que o Estado possa vir a aplica o ensino diante da 

liberdade de aprendizado, que o ensino tenha como base não só a transmissão do 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument


8 

 

conhecimento pelo professor mas que possa ocorrer o estímulo a pesquisa, a 

investigação, a troca de experiências trazidas pela própria realidade dos alunos, 

onde desenvolvimento da arte, o estimulo a cultura e ao saber seja naturalmente 

desenvolvido cada vez mais diante de projetos, de estímulos diretos da escola, do 

professor, dos pais, da comunidade de uma forma geral.  

                  Na Idade Média não havia clareza em relação ao período que 

caracterizava a infância, muitos se baseavam pela questão física, e determinava a 

infância como o período que vai do nascimento dos dentes até os sete anos de idade, 

como mostra a citação da descrição feita por Le Grand Proprietaire (Aries 1978. p 6) 

                  Segundo Aries, até o século XVII, a socialização da criança e a 

transmissão de valores e de conhecimentos não eram assegurados pelas famílias. A 

criança era afastada cedo dos seus pais e passava a conviver com outros adultos 

auxiliando em suas tarefas domésticas. Neste interim, não se distinguia mais o que se 

caracterizaria como criança(...) A criança passava dessa fase direto para a vida adulta 

(Aries, 1978 p 6)  

                    A duração de infância não era bem definida e o termo infância era 

empregado indiscriminadamente, sendo utilizado inclusive para se referir a jovens 

com dezoito anos ou mais de idade (Aries 1989 p 156). Dessa forma a infância 

passava a ter uma fase bem longa e a criança passa a ser tratada como um adulto, 

assumindo certas tarefas que muitas vezes não cabiam para essa fase da vida, 

agregando muita responsabilidade para uma criança, fazendo com que se ultrapasse 

ou queimasse etapas do seu desenvolvimento  até as suas roupas pareciam com as 

roupas de um  adulto. 

                Essa situação começa a mudar com grandes mudanças sociais ocorridas 

no século XVII. Deste modo, é apresentado um novo olhar sobre a concepção de 

criança e sua aprendizagem, a questão da afetividade na família também passou a 

ser um aspecto de grande importância para a valorização do ser criança. 

               Neste percurso, surge uma preocupação com a formação moral da criança 

onde a igreja começa a fazer parte dessa história ficando a cargo dessa 

responsabilidade que antes era exclusivamente da família ou de outros adultos 

cuidadores. A igreja tinha a obrigação de direcionar as crianças para bons caminhos. 
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De um lado, a criança era vista como um ser inocente que precisava de cuidados, e 

por outro lado era vista como um fruto do pecado segundo Kramer: (2003.p18). 

                 A partir do século XX com o crescimento industrial do país a mulher se 

insere no mercado de trabalho, onde anteriormente ela dedicava-se a casa e aos 

cuidados de seus filhos. Surge consequentemente o crescimento das instituições que 

cuidam de crianças pequenas para suprir essa necessidade presente. 

                 Nesse sentido a educação da criança passa a ser estimulada em caráter 

educacional e na realização dos princípios básicos da Igreja Católica dando assim o 

início do processo de escolarização. Os pais começaram a se preocupar com a 

educação das crianças, proporcionando um conhecimento do próprio mundo, a 

criança começa a ser reconhecida como indivíduo social, onde a família demostrava 

preocupação com a saúde e a educação das suas crianças. Neste momento, a 

sociedade começa a entender que a criança é um indivíduo que tem vez e voz, ela 

passa a ser vista como um ser humano constituído de direitos legais. 

                Gagnebin (1997) afirma que se procura garantir na infância de cada criança 

um local excepcional e único a fim de proporcionar felicidade e contato com sua 

natureza, onde o adulto tinha a obrigação de direcionar essa criança. Segundo a 

autora, a infância não é mais 

O rastro vergonhoso de nossa natureza corrupta e animal, mas sim, muito 
mais, o testemunho precioso de uma linguagem dos sentimentos autênticos 
e verdadeiros, ainda não corrompidos pela convivência mundana, assim se 
elabora uma pedagogia de respeito a criança, da celebração de sua 
naturalidade, de sua inocência em oposição ao mundo adulto pervertido [...] 
(GAGNEBIN 1997 p 94) 

                         

                 Surgiram então as escolas, instituições especificas para educar e 

disciplinar moralmente as crianças. Estas escolas, tiveram início no período colonial 

com os padres Jesuítas, depois surgiu o ensino público que era de exclusividade para 

as crianças das classes mais abastadas. Infelizmente as crianças pobres não tinham 

tantos direitos e eram consideradas como força produtiva, eram crianças para o 

trabalho, ou seja, serviam apenas para a atividade de labor, não tendo como 

prioridade a educação. 
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                A etimologia da palavra infância propõe um sentido negativo, ao caracterizar 

infância como a idade do não falante, remetendo a ideia do discurso inarticulado, 

desarranjado ou ilegítimo. Através do entendimento do mesmo autor, a infância 

significa uma classe social de uma determinada geração, e a criança e o indivíduo que 

participa dessa classe, sendo ele o autor social da classe pertencente (Sarmento 2005 

p 368) 

                A infância atualmente é considerada uma fase da criança de grandes 

conhecimentos e descobertas, sendo vista como um momento único e individual de 

cada um. Estas crianças tem suas necessidades, modo de pensar e agir que lhe são 

próprios e característicos dessa infância, fazem parte da particularidade de cada uma 

em formação, em desenvolvimento.  

2.1. A importância do brincar no desenvolvimento futuro da criança. 

                As brincadeiras são passadas de geração em geração, estão incorporadas 

na nossa cultura, algumas  brincadeiras fizeram parte e estão nas raízes da infância 

de muitas gerações , com algumas variantes , essas brincadeiras ainda estão 

presentes em alguns contextos ou culturas , porém na nossa sociedade atual , 

pensando no nosso contexto podemos perceber que houve uma perda do brincar com 

jogos e brincadeiras tradicionais. 

                Infelizmente o foco de interesse das nossas crianças tem mudado com a 

tecnologia aplicada pois estamos na era digital, da comunicação e da interação virtual. 

O uso excessivo da tecnologia tem afetado de forma direta na questão do aprendizado 

e do interagir, claro que temos os pontos positivos e negativos, isto é questão a ser 

discutida na escola e na sociedade. Em todas as áreas da vida do ser humano a 

tecnologia virtual tem sido aplicada,  não só no brincar das crianças mas na própria 

relação do mesmo para com as outras crianças, na escola, na integração virtual. 

                A brincadeira no passado era vista apenas como um passatempo, algo fútil 

do universo infantil, atualmente ela é de grande relevância para a área educacional, 

sendo alvo de muitas pesquisas, análises, debates pedagógicos e até mesmo como 

investigação na área da psicologia educacional e psicopedagógica. 

               Quando uma criança tem o hábito de brincar, ela consegue interagir melhor 

com as pessoas ao seu redor, sua fala, sua oralidade, o seu repertório cultural ,muitas 
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possibilidades são dadas a partir da brincadeira ,por esse motivo devemos trabalhar 

bastante a questão do lúdico e dos  jogos durante a fase da infância , resgatar 

brincadeiras antigas , porque elas são de suma relevância  para a construção de 

algumas habilidades, possibilitando conquistas , a formação da sua identidade , 

estimulando a psicomotricidade inclusive a sua  coordenação motora . 

                  Algumas pesquisas revelam que os jogos e brincadeiras surgiram no 

século XVI com a finalidade de ensinar letras, elas são consideradas tão antigas que 

até os reis de Roma devem ter vivido essas experiências, alguns exemplos de 

brincadeiras antiga como amarelinha, queimada, cabra-cega, bolinha de gude, peteca 

e muitas outras que passavam de pai para filho hoje tem perdido seu devido valor. 

                  Incentivar uma criança a brincar auxilia no seu desenvolvimento, como 

também a aprender e a se expressar cada vez mais, interagindo com os outros, 

socializando, quebrando a timidez. Ela aprende   lidar melhor com os seus 

sentimentos, resolver conflitos, respeitar regras e entender limites, isso acontece 

porque é no brincar que a criança trabalha o desenvolvimento emocional, social e 

cognitivo. 

                 Os jogos e brincadeiras são meios naturais que permitem a criança libertar 

os seus sentimentos e  os seus descontentamentos como explica a pedagoga Mônica 

Costa, as brincadeiras fazem com que as crianças aprendam com prazer e alegria, o 

que é muito importante para o conhecimento e formação pessoal delas. Elas crescem 

intelectualmente como também desenvolvem habilidades e competências, amplia a 

sua inteligência emocional, percebe a importância de estar em grupo.  

                 Por meio da brincadeira a criança compreende o mundo à sua volta, 

favorecendo alguns princípios como o de compartilhar, de ser solidária, ela 

desenvolve o potencial da liderança, passa a obedecer às normas aplicadas, entende 

o que pode e o que não pode fazer, reconhece limites.   

                 Através do brinquedo, dos jogos, as crianças conseguem se expressar, 

essa é uma forma de linguagem dos pequenos, o brincar é uma forma segura para as 

crianças encenarem suas angústias e agressividades. É através dos jogos que a 

criança aprende a se socializar, a se integrar, a compartilhar os seus desejos, seus 

anseios. O ato de brincar tem sua relevância diante do olhar do pedagogo, do 
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educador, portanto não é simplesmente uma ação qualquer para passar o tempo mas 

uma oportunidade de conhecimento, de interação, de socialização.  

                A psicóloga Danielle Sousa fala que o fato de muitas crianças passarem o 

dia todo em creches e escolas tem perdido, deixado pra trás as brincadeiras de rua, 

limitando-se as poucas possibilidades que o rodeia. Existe um princípio valorativo para 

o desenvolvimento das crianças as atividades interativas, permitindo que estas 

passem a convive socialmente e venham a construir com isto um relacionamento mais 

afetivo, o que pode ser decisivo no seu futuro.  

                 No caso da brincadeira de faz-de-conta esse é um momento de grande 

aprendizado, de valores, de experimentação, de relações e de vida em sociedade e 

influência na questão do afeto , motricidade , linguagem, percepção , representação , 

memória e outras funções cognitivas que estão interligadas ( Oliveira,2011 p. 15 ).   

                No faz de conta a criança pode entrar no mundo adulto construindo o mundo 

real. De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil 

(BRASIL,1998 p 27, v 01) 

O principal indicador da brincadeira entre as crianças e o papel que assumem 

enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira as crianças agem 

frente à realidade de maneira não-literal, transferindo e substituindo suas 

ações cotidianas pelas ações e características do papel assumido, utilizando-

se de objetos substitutos. 

 

               Wallon (2007) acredita que o fator mais importante para a formação da 

personalidade é o social, destacando a afetividade que associada diretamente a 

motricidade, deflagra o desenvolvimento psicológico. Para o autor, o movimento e 

suas aquisições são a forma pela qual a criança estabelece a primeira comunicação 

sendo assim uma grande ferramenta para o desenvolvimento da linguagem. Numa 

entrevista do portal do professora realizada por Tizuko Morchida Kishimoto  ela diz 

que(2009):  

(...) O brincar é importante para a criança expressar significações simbólicas. 
Pelo brincar a criança aprende a simbolizar, ao assumir papéis, ao usar 
objetos com outras finalidades para expressar significações, a criança entra 
no processo simbólico, o brincar auxilia o desenvolvimento simbólico, mas 
não se trata de entender o símbolo como exercício ou cópia de letras e 
números em prática de uso do brinquedo no ensino formal.  
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                A criança quando  brinca de panelinhas, quando simula inconscientemente 

o comportamento do adulto  ela acaba desencadeando uma linguagem de cunho 

vergal . Ela desenvolve de alguma forma uma linguagem cognitiva, começa a 

desenvolver habilidades, responsabilidades, o ato de fazer tem um fim para ela, pois 

ela trabalha com alimento, com o fazer, com o cozinhar, que de alguma forma ela tem 

e desencadeia a ação de servir, de alimentar os seus familiares, é educada desde 

cedo ao trabalho suave da cozinha, onde mulheres realizam determinadas atividades 

diferente dos homens, é a cultura aplicada desde cedo.  

Ao permitir a manifestação do imaginário infantil por meio de objetos 

simbólicos disposto intencionalmente, a função pedagógica subsidia o 

desenvolvimento integral da criança. Neste sentido, qualquer jogo 

empregado na escola desde que respeite a natureza do ato lúdico, apresenta 

caráter educativo e pode receber também a denominação geral de jogo 

educativo ( KISHIMOTO 2001 p 83) 

                 O brincar por sua vez está diretamente ligado ao processo de 

desenvolvimento e aprendizagem infantil mesmo que venha a divergir de outros 

pensadores, o brincar tem sim a função do aprender, do desenvolver potenciais. 

Assim,  na medida em que a criança brinca, ela relaciona ideias, forma conceitos, 

reforça habilidades sociais e constrói seu próprio conhecimento considerando esses 

aspectos, pode-se definir que a brincadeira integra a vida social da criança podendo 

ser transmitida de forma expressiva de uma geração para a outra. 

 

3. A IMPORTÂNCIA DA BRINCADEIRA NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM. 

                 Falando de brincadeira na Educação Infantil não podemos esquecer da 

ludicidade que é algo característico do ser humano, o lúdico ajuda a criança no seu 

desenvolvimento integral.  

                   A ludicidade envolve a criança de maneira a proporcionar alegria e prazer, 

quando a criança brinca ela está internalizando conhecimentos e experiências, diante 

desta realidade a ludicidade através das brincadeiras torna-se uma alternativa 

importantíssima para o processo de aprendizagem das crianças. 

                   Por intermédio do lúdico a criança encontra o equilíbrio entre o real e o 

imaginário, conduz relacionamentos grupais, trazendo a oportunidade para o exercício 
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da simbolização. A ludicidade no brincar contribui como o processo de ensino 

aprendizagem quando possibilita que os professores trabalhem com assuntos teóricos 

e práticos ao mesmo tempo. A esse respeito Fromm (1971 apud SOLER,2008 p.17)  

explica que o processo de aprendizagem é dividido em duas partes interdependente 

entre si, ou seja, uma não existe sem a outra: domínio da teoria e domínio da prática. 

                As respostas obtidas através do trabalho com o lúdico são quase 

instantâneas, pois a ludicidade é por excelência um processo de ensino para aprender 

de forma livre, descontraída e motivadora, nesse sentido o lúdico na educação infantil 

pode ser trabalhado em todas as atividades , pois é uma maneira de aprender/ensinar 

despertando no educando o prazer.  

                 O verdadeiro sentido da educação lúdica só estará garantido se o professor 

estiver preparado para realiza-lo com intuito de desenvolver o seu aluno. É de suma 

importância a utilização do brincar no processo pedagógico, os jogos lúdicos focam 

na coordenação motora, nos movimentos corporais, na destreza, em manuseios ou 

mesmo em estratégias, o que não percebemos nos jogos eletrônicos.  

               Apesar de os benefícios das brincadeiras lúdicas serem inesgotáveis, as 

crianças têm cada vez menos tempo para elas nos dias atuais consumidos por 

agendas lotadas de atividades extracurriculares e pelo uso de aparelhos eletrônicos, 

além das atividades lúdicas que são desenvolvidas na escola. 

                Faz-se necessário que em casa com a participação dos pais também seja 

trabalhada atividades lúdicas que enriquecerão seu repertório, o afeto pode ser uma 

maneira eficaz de chegarmos a um caminho estimulador e de sucesso para atingirmos 

uma totalidade no processo aprender. 

                A capacitação contínua e de qualidade faz com que os professores tenham 

possibilidades de ministrar aulas com conteúdo práticos e atrativos, trazendo o 

educando a está totalmente disposto a participar da atividade sugerida. 

O professor tem que partir de experiências e conhecimentos dos alunos e 
oferecer atividades significativas, favorecendo-as compreensão do que está 
sendo feito por intermédio do estabelecimento de relação entre escola e o 
meio social (FERREIRA ,2014 p 110) 
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                  O sentido da palavra brinquedo para o desenvolvimento, não pode ser 

reduzido à pluralidade de sentidos do jogo, pois tem uma dimensão material, cultural 

e técnica, compreender a construção de um brinquedo é transformá-lo em um objeto 

rico que conduz o encontro da criatividade com a representação do imaginário ou real 

da criança. Como bem ressalta Kishimoto, Santos (1997, p. 24)   

Brincando a criança experimenta, descobre, inventa, aprende, e confere 

habilidades. Além de estimular a curiosidade, a autoconfiança e a autonomia, 

proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da 

concentração e atenção. 

                  O brinquedo possibilita a criação de um mundo onde os desejos possam 

se concretizar através da imaginação, nessa perspectiva o brinquedo possibilita a 

criança a conhecer e analisar o mundo e construir sua própria personalidade. 

3.1   A importância do dia do brinquedo nas escolas. 

                Em determinadas instituições de ensino é especificado um dia para a ação 

do dia do brinquedo, quando as crianças podem levar seus brinquedos para a escola, 

podendo brincar em horários e locais diferentes, um momento muito importante para 

as crianças sendo assim um momento de muito respeito com as preferências de cada 

uma,  

                 O dia do lúdico, do brincar é muito esperada por todos, alunos, professores,  

além de gerar muita ansiedade nas crianças torna-se um momento de muito prazer, 

pois as crianças esperam ansiosas por esse dia, para alguns professores esse dia é 

compreendido como parte do processo educativo , pois através do brinquedo as 

crianças se socializam realizando assim uma interação com o outro através do ato de 

brincar . 

                Analisado sobre o ponto negativo pelos professores o dia do brinquedo se 

apresenta de forma a causar atrito entre alunos, professores e familiares, alguns pais 

até responsabilizam as professoras aos danos causados ao brinquedo até mesmo a 

perda do brinquedo se torna algo desagradável desse momento que deveria ser de 

grande importância para o meio.  

       O lúdico promove um desenvolvimento de princípios, de regras, traz para 

a criança uma visão de mundo, talentos, compreensão de ordens e fundamentos. 

Essa vivência pode ocorrer no ambiente do lar, na escola, nos parques de diversão, 
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em lugares em que a criança se sente feliz, tem espaço para interagir. Silva (2011, 

p.16) elucida que:  

O lúdico passou a ser reconhecido como traço essencial de psicofisiologia do 

comportamento humano. De modo que a definição deixou de ser o simples sinônimo 

de jogo. As implicações da necessidade lúdica extrapolaram as demarcações do 

brincar espontâneo. Passando a necessidade básica da personalidade, o lúdico faz 

parte das atividades essenciais da dinâmica humana. Caracterizando-se por ser 

espontâneo funcional e satisfatório 

 

                 A ação realizada referente ao dia do brinquedo se coloca com o intuito de 

oferecer as crianças várias oportunidades, tanto na questão da socialização como na 

questão ensino aprendizagem em vários campos de relacionamentos. Devido a isso 

consideramos que a ludicidade é de extrema importância na educação infantil, que 

todos os envolvidos no processo devam privilegiar a brincadeira para o 

desenvolvimento integral e global das crianças. 

CONSIDERAÇÕE FINAIS  

                  O brincar faz parte do dia a dia das crianças. Observa-se que uma das 

principais missões do século atual é justamente a educação e  faz-se necessário que 

a brincadeira de forma lúdica seja repensada dentro das instituições de educação 

infantil, visando a importância no desenvolvimento das crianças. 

                    Durante as brincadeiras as crianças se relacionam com os seus pares, 

elas criam, recriam, inventam, fantasiam dessa forma a criança se desenvolve, cresce 

e cria várias possibilidades de vivenciar um mundo imaginário. Dentro das instituições 

de ensino é necessário que o professor reconheça o seu papel ativo e mediador 

durante esse momento, possibilitando assim situações que envolva aprendizagens 

significativas, podemos constatar que o jogo, o brinquedo e a brincadeira de formar 

geral são instrumentos mediadores no processo didático-pedagógico são importantes 

ferramentas auxiliares no desenvolvimento infantil, peças – chaves neste processo. 

                 De acordo com toda essa constatação, na medida em que o mundo avança, 

percebe-se que a educação precisa criar situações para promoção e evolução integral 

das crianças. Portanto o educador necessita refletir sobre a questão do brincar, criar 

espaços e tempos que permitam a realização desses momentos tão prazeroso e 

decisivo para o futuro das crianças. 
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                      A educação cada vez mais trabalha a questão de inclusão por meio de 

debates e posicionamentos teóricos sobre este assunto.  O brincar faz parte da 

inclusão, da interação, da socialização da criança no seu meio social. 

                     O lúdico é um comportamento cultural, que faz parte da vida do ser 

humano, e promove a socialização da criança. O lúdico é de fundamental importância 

para o desenvolvimento da criança, pois desperta nesta em todas as suas etapas de 

formação a oportunidade do desenvolvimento cognitivo, intelectual, de estimulo a 

interação, a socialização, traduz num desenvolvimento significativo da convivência, 

de saber trabalhar as diferenças diante das relações sociais.  
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