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Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo a importância do lúdico na Educação Infantil, 
enfatizando as brincadeiras livres e direcionadas, apresentando a importância dessa 
ferramenta pedagógica para o processo de ensino e aprendizagem das crianças da 
instituição a qual estão inseridas, desta forma a escola tem um papel fundamental 
para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, afetivas e motora e por meio do 
brincar conseguimos alcançar os objetivos propostos para a faixa etária dentro do 
planejamento anual da instituição. Esse trabalho foi desenvolvido na Creche Municipal 
Thayná Gabrielly Oliveira Moraes localizada em Juara-MT, com a turma de maternal 
I (2 á 3 anos), composta por 15 crianças, a pesquisa trata-se de uma observação 
participante, onde as vivências diárias proporcionaram momentos de reflexão por 
parte das educadoras a respeito da temática desenvolvida no decorrer do trabalho. 
Para fundamentação teórica contamos com vários autores para o desenvolvimento 
deste trabalho, como, BRASIL (2001); DORNELLES (2001); HAITINGER (2012); 
KISHIMOTO (2008) e PROSSER (2012). Nesse contexto os resultados da pesquisa 
apontam que as atividades lúdicas proporcionadas pelas educadoras e as 
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metodologias utilizadas com relação ao lúdico não devem ser consideradas como um 
mero passa tempo, tanto para a criança quanto para as educadoras, pois esses 
momentos são significativos para o desenvolvimento das crianças, nesse sentido 
fizeram toda a diferença na construção do conhecimento, tornando assim uma 
aprendizagem significativa e prazerosa para as mesmas.  

Palavras-chaves: Brincadeiras; Planejamento; Ensino Aprendizagem. 

 

Introdução:   

Este trabalho tem como foco a importância do brincar na educação infantil, 

tendo como base as práticas pedagógicas que os professores utilizam para trabalhar 

com as brincadeiras nas creches. Sabemos que um dos conceitos da educação infantil 

é o brincar, tendo em vista que através das brincadeiras as crianças desenvolvem 

diversas capacidades, como a imaginação, onde a criança traz para creche alguma 

realidade que está vivendo no seio de sua família, ocorrendo assim a imitação.  

Sabemos que o brincar é fundamental na vida de uma criança, pois através das 

brincadeiras as crianças assumem diversos papeis, explorando suas habilidades, 

onde a mesma interage com as outras crianças através das brincadeiras. A esse 

respeito, Antunes (2004, p. 31) vai dizer que: “Brincando a criança desenvolve a 

imaginação, fundamenta afetos, explora habilidades e, na medida em que assume 

múltiplos papéis, fecunda competências cognitivas e interativas”. 

As brincadeiras ajudam as crianças desenvolverem melhor nos conteúdos, pois 

elas vão se interessar muito mais. Sabemos que é possível aprender brincando, por 

meio dessas brincadeiras o professor pode observar e avaliar o desenvolvimento da 

criança e suas capacidades. 

 

Por meio das brincadeiras os professores podem observar e constituir uma 
visão dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada 
uma em particular, registrando suas capacidades de uso das linguagens, 
assim como de suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e 
emocionais que dispõem. (RCNEI, vol. 1, 1998, p. 28.) 

 

Sendo assim desde muito pequenas as brincadeiras fazem parte do cotidiano 

da vida das crianças, desta forma a escola tem um papel fundamental para o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas, afetivas e motora e por meio do brincar 

conseguimos alcançar os objetivos propostos para a faixa etária dentro do 

planejamento anual da instituição. 
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Sabemos que o brincar é um dos pilares da prática pedagógica da Educação 

Infantil, é por meio das brincadeiras as crianças expressam sentimentos, emoções, 

imaginação. Nesse sentido o Referencial Curricular para Educação Infantil corrobora: 

 

Se a brincadeira é uma ação que ocorre no plano da imaginação isto implica 
que aquele que brinca tenha o domínio da linguagem simbólica. Isto quer 
dizer que é preciso haver consciência da diferença existente entre a 
brincadeira e a realidade imediata que lhe forneceu conteúdo para realizar-
se. Nesse sentido, para brincar é preciso apropriar-se de elementos da 
realidade imediata de tal forma a atribuir-lhes novos significados. Essa 
peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação 
transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma realidade 
anteriormente vivenciada. (RCNEI vol. 1, 2001 p. 27). 

 

Este trabalho visa apresentar a importância do lúdico e o conceito do mesmo 

como principal ferramenta pedagógica desenvolvida por nós educadoras na creche, 

visando uma aprendizagem prazerosa e significativa, uma vez que por meio das 

atividades lúdicas estimulamos o desenvolvimento integral das nossas crianças. 

Nesses sentindo podemos afirmar que o brincar é indissociável da pratica do 

educador infantil, pois ao planejar suas aulas o mesmo deve valorizar e incentivar 

esses momentos de brincadeiras, sejam elas livres ou direcionadas. O educador não 

deve distinguir essas brincadeiras como um passa tempo das crianças. “ Brincar não 

constitui perda de tempo, nem é simplesmente uma forma de preencher o tempo. A 

criança que não tem oportunidade de brincar está como um peixe fora da água”. 

(HAETINGER, 2012, p.23). 

 

As brincadeiras livres e direcionadas no contexto da Educação Infantil 

 

As brincadeiras surgem na vida de uma criança desde os primeiros anos de 

vida e desta forma estão ligadas aos brinquedos, é através do brincar que a criança 

se expressa. Kaercher e Craidy (2001, p.104) nos dizem que: “[...] É pelo brincar que 

as crianças se expressam e se comunicam. É através das brincadeiras que elas 

começam a experimentar e a fazer interações com os objetos e as pessoas que estão 

à sua volta”. 

Quando falamos em educação infantil, sabemos que o brincar é fundamental 

para o desenvolvimento das crianças, as brincadeiras direcionadas são aquelas que 
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o educador auxilia as crianças ao brincar, como os jogos que contém regras, onde se 

propõem objetivos a serem alcançados com as brincadeiras na educação infantil. 

Nessas brincadeiras é preciso que o professor tenha consciência de que as 

crianças brincam com alguma intenção, onde o professor poderá utilizar diversos 

materiais didáticos como recurso para aguçar a curiosidade das crianças. 

 

A intervenção intencional baseada na observação das brincadeiras das 
crianças, oferecendo-lhes material adequado, assim como um espaço 
estruturado para brincar permite o enriquecimento das competências 
imaginativas, criativo e organizacional infantil. Cabe ao professor organizar 
situações para que as brincadeiras ocorram de maneira diversificada para 
propiciar às crianças a possibilidade de escolherem os temas, papéis, objetos 
e companheiros com quem brincar ou os jogos de regras e de construção, e 
assim elaborarem de forma pessoal e independente suas emoções, 
sentimentos, conhecimentos e regras sociais. (RCNEI vol. 1, 1998, p. 28). 

 
O professor quando auxilia o aluno nas brincadeiras está contribuindo de forma 

lúdica no processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos, fazendo o brincar de 

uma forma intencional pode despertar e instigar a aprendizagem dos mesmos. 

Segundo Kishimoto (2006, p.36): “quando as situações lúdicas são intencionalmente 

criadas pelo adulto com vista a estimular certos tipos de aprendizagens, surge a 

dimensão educativa”. 

Assim, as brincadeiras dirigidas devem ser trabalhadas como um recurso para 

o trabalho do professor no dia a dia da educação infantil, pois através dessas 

brincadeiras as crianças interagem umas com as outras. 

As brincadeiras não dirigidas são aquelas em que as crianças brincam de forma 

espontânea, onde não precisam necessariamente da direção de um adulto, porém 

mesmo as brincadeiras não dirigidas precisam de um planejamento. 

 

“O jogo espontâneo infantil possui, portanto, dois aspectos bastante 
interessantes e simples de serem observados: o prazer e, ao mesmo tempo, 
a atitude de seriedade com que a criança se dedica à brincadeira.” (Kaercher 
e Craidy 2001, p. 89). 

 

As brincadeiras livres são tão importantes quanto às brincadeiras direcionadas 

para as crianças, pois é através das brincadeiras livres que a criança desenvolve 

algumas habilidades como a sua imaginação de criar vários personagens no momento 

das brincadeiras, a imitação onde ela brinca interpretando vários papéis em relação a 
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algo que já viveu no seio de sua família ou até mesmo na creche. “A capacitação de 

organização e o desenvolvimento da imitação acarretará maior diferenciação de 

papeis, propiciando o surgimento de papeis complementares”. (Kaercher e Craidy, 

2001, p. 96). 

Na brincadeira de faz- de- conta, a criança age num mundo imaginário, onde 

utiliza diversos objetos que talvez para um adulto não passe de um simples objeto, 

mas para ela propicia a imaginação, e o educador não deve deixar de observar os 

diversos papéis em que as crianças interpretam ao brincar de faz-de-conta. 

 

[...] Ao brincar de faz-de-conta, a criança transforma objetos que, muitas 
vezes, para nós adultos, nada tem a ver com o que ela leva nas mãos: uma 
tampa de panela passa a ser o manche do avião, ela serve como 
representação de uma realidade ausente e ajuda a criança separar o objeto 
e significado. Não há, portanto, nenhuma relação com o objeto que ela tem 
na mão. (Kaercher e Craidy, 2001, p. 104). 

 

As brincadeiras em geral são fundamentais para o desenvolvimento da criança, 

porém é preciso que as professoras definam um tempo para as brincadeiras livres, 

onde as crianças estarão brincando pelo simples prazer de brincar. A esse respeito 

Kaercher e Craidy (2001, p. 108) afirma: 

 

[...] É importante também que se garanta um tempo para o livre brincar, pelo 
prazer de brincar. Que meninos e meninas brinquem e cuidem de si e do outro 
nas suas brincadeiras. Que eles/as possam brincar entendendo que, quem 
está a fim de brincar, tem seu direito garantido para fazê-los. 
 

Sendo assim, é importante que a criança brinque quando tem vontade própria 

e seja livre para certos momentos definir de que maneira e forma vai brincar, pois 

dessa maneira a criança estará desenvolvendo sua autonomia nos momentos do 

brincar livre, pois ela irá escolher de que forma e com quem irá brincar, seja com 

meninas ou meninos. 

 

Desenvolvimento: 

Através das atividades lúdicas a criança terá oportunidade de desenvolver 

capacidades indispensáveis à sua futura atuação tanto na vida pessoal quanto 

profissional, tais como atenção, afetividade, interação, socialização, concentração 

entre outras habilidades que são importantes para o seu desenvolvimento.  
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A brincadeira favorece a auto-estima das crianças auxiliando-as a superar 
progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar contribui, assim, 
para a interiorização de determinados modelos de adulto, no âmbito de 
grupos sociais diversos. Essas significações atribuídas ao brincar 
transformam-no em um espaço singular de constituição infantil. (RCNEI vol. 
1, 2001, p. 27.) 
 

Diante disso, cabe ao educador observar esses momentos com um olhar crítico 

para compreender, entender e conhecer melhor os seus alunos, pois é por meio das 

brincadeiras que as crianças expressam o que sentem sem receio e sem timidez. 

“Através do brincar. Elas procuram integrar experiências de dor, de medo e perda”. 

(KISHIMOTO, 2008, p. 67). Isso nos remete dizer que muitas vezes as crianças não 

conseguem se expressar por meio da oralidade e é através das atividades lúdicas ela 

faz essa comunicação com o adulto. 

Nessa perspectiva Prosser (2012, p.19) enfatiza que:  

 

Ao permitirmos que a criança exercite a sua criatividade fazendo desenhos, 
pintando, cantando, dançando, representando, modelando, criando histórias, 
brincando com palavras, sonoridades ou gestos, estamos estimulando-a a 
desenvolver sua capacidade de se expressar e, ao mesmo tempo, de resolver 
sozinha os problemas que enfrentará no seu dia a dia.  
 

Essa afirmação é relevante, pois muitas vezes as atividades lúdicas são 

consideradas apenas como entretenimento, mas além das crianças se divertirem elas 

também aprendem, pois é através dos jogos e brincadeiras que as crianças constroem 

uma aprendizagem significativa. 

Nesse sentido, Haetinger (2012) menciona que: 

 

As experiências do brincar na escola auxiliam a formação de vínculos entre 
alunos e professores e certamente facilitam a aprendizagem. Brincar faz parte 
do desenvolvimento sadio e pleno dos indivíduos. Na educação, a brincadeira 
funciona como vivência ou uma simulação de experiências e conteúdo, 
aproximando-os do universo dos alunos. Independentemente da idade dos 
participantes, as brincadeiras criativas resgatam o caráter lúdico, o prazer, a 
alegria, o poder de imaginar e criar próprios do ser humano. (p.94). 
 

Assim as brincadeiras neste ambiente tornam-se uma atividade de 

aprendizagem significativa, criativa e prazerosa. A relação de vínculo afetivo 

estabelecida entre educador e aluno, certamente facilitará o desenvolvimento do 
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aluno. E se tratando de educação infantil isso é primordial, pois as crianças 

necessitam de atenção voltada a elas o tempo todo, pois ainda são dependentes.  

A importância das brincadeiras na Educação Infantil é nítida para cada fase do 

desenvolvimento em que a criança se encontra, porém é necessário entender que 

essas brincadeiras precisam ser organizadas e pensadas de modo que por meio delas 

as crianças desenvolvam suas habilidades de forma positiva, visando a participação 

e interação com o outro e com o mundo que a rodeia nesses momentos proposto 

pelas educadoras, sendo assim citaremos aqui algumas metodologias utilizadas na 

creche em relação ao objetivo do nosso trabalho, sendo elas: O brincar livre e a 

brincadeira direcionada. 

As Brincadeiras livres é uma das práticas pedagógicas apresentadas para as 

crianças de forma espontânea, como uma forma de descontração no ambiente em 

que estão inseridas. É por meio do brincar livre que as crianças desenvolvem em 

diversos aspectos como: cognitivo, físico, motor, social. Porém faz se necessário que 

os educadores organizem essas brincadeiras de maneira que as crianças possam 

brincar pelo simples prazer de brincar, nesses momentos é interessante que educador 

intervenha quando necessário. Nesse contexto Dornelles (2001, p. 108) afirma: 

 

[...] É importante também que se garanta um tempo para o livre brincar, pelo 

prazer de brincar. Que meninos e meninas brinquem e cuidem de si e do outro 

nas suas brincadeiras. Que eles/as possam brincar entendendo que, quem 

está a fim de brincar, tem seu direito garantido para fazê-los. 

 

Sendo assim, é importante que a criança brinque quando tem vontade própria 

e seja livre para certos momentos definir de que maneira e forma vai brincar, pois 

dessa maneira a criança estará desenvolvendo sua autonomia nos momentos do 

brincar livre, pois ela irá escolher de que forma e com quem irá brincar. 

Na figura 1 destacamos o ato de brincar livre na creche Thayná uma 

metodologia utilizada por nós educadores. 
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Fonte – Próprio Autor 

As brincadeiras direcionadas é uma 

metodologia de fundamental importância para 

aprendizagem das crianças, uma vez que as educadoras tenham consciência de 

que as crianças brincam com alguma intenção, sendo assim as mesmas poderão 

utilizar diversos materiais didáticos como recurso para aguçar a curiosidade das 

crianças. 

 

Brincadeiras Livres 

 

Objetivo:  

✓ Deslocar seu corpo no 

espaço, orientando-se por 

noções como em frente, 

atrás, no alto, embaixo, 

dentro, fora etc., ao se 

envolver em brincadeiras 

e atividades de diferentes 

naturezas. 
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A intervenção intencional baseada na observação das brincadeiras das 
crianças, oferecendo-lhes material adequado, assim como um espaço 
estruturado para brincar permite o enriquecimento das competências 
imaginativas, criativo e organizacional infantil. Cabe ao professor organizar 
situações para que as brincadeiras ocorram de maneira diversificada para 
propiciar às crianças a possibilidade de escolherem os temas, papéis, objetos 
e companheiros com quem brincar ou os jogos de regras e de construção, e 
assim elaborarem de forma pessoal e independente suas emoções, 
sentimentos, conhecimentos e regras sociais. (BRASIL vol. 1, 2001, p. 29). 

 

Quando auxiliamos as crianças nas brincadeiras estamos contribuindo de 

forma lúdica no seu processo de ensino-aprendizagem, ao promover o brincar de uma 

forma intencional podemos despertar e instigar a aprendizagem das mesmas, uma 

vez que segundo Kishimoto (2008, p.36) “quando as situações lúdicas são 

intencionalmente criadas pelo adulto com vista a estimular certos tipos de 

aprendizagens, surge a dimensão educativa”. 

Assim, as brincadeiras planejadas precisam ser utilizadas como um recurso 

didático pedagógica das educadoras no dia a dia da educação infantil, pois através 

dessas brincadeiras as crianças interagem umas com as outras e se apropriam dos 

objetivos propostos. 

Em face da importância das brincadeiras no contexto da educação infantil, 

faz-se necessário que estas sejam planejadas para que as crianças tenham 

resultados pedagógicos satisfatórios, tornando, assim, a aprendizagem mais 

significativa e aproveitável para seu desenvolvimento. 
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Fonte da imagem – Próprio Autor 

 

 

Considerações finais: 

 

Considerar as atividades lúdicas como a principal metodologia dos educadores 

infantil, é primordial, pois é através dessas atividades que a criança dessa faixa etária 

consegue expressar sentimentos, emoções e comunicar com os demais colegas.  

Objetivos: 

✓ Demonstrar atitudes 

de cuidados e 

solidariedade na 

interação com 

crianças e adultos; 

✓ Desenvolver 

progressivamente 

habilidades 

manuais, adquirindo 

controle para 

desenhar, pintar, 

rasgar, entre outros; 

Brincadeiras Direcionadas 

Objetivos: 

✓ Perceber que as 

pessoas têm 

características físicas 

diferentes, respeitando 

essa diferença. 

✓ Explorar formas de 

deslocamento no 

espaço, combinando 

movimentos e 

seguindo orientações. 

 



 

11 
 

Dessa forma compreendemos que por meio dessas atividades lúdicas 

conseguimos alcançar os objetivos de aprendizagem propostos no decorrer do ano 

letivo da instituição, tornando-se uma aprendizagem prazerosa e significativas tanto 

para nos educadores quanto para as crianças. 

Assim podemos concluir que, estamos no caminho certo, pois o nosso trabalho 

diário é pautado em atividades lúdicas, seja elas dirigidas ou livres, tendo sempre 

consciência da importância que esta tem para o desenvolvimento integral das 

crianças. 
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