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RESUMO 

Os tempos mudaram e não podemos ficar parados ao que diz respeito à educação 
infantil e sua importância. Jogos brinquedos e brincadeiras tornaram-se a forma mais 
fácil e divertida em relação ao processo de desenvolvimento da criança nos aspectos 
físicos, social, cultural e emocional e cognitivo fazendo necessária a conscientização 
de pais e educadores sobre a importância do brincar na educação infantil. Os jogos e 
brinquedos fazem parte da infância das crianças onde realidade e faz de conta se 
encontram fazendo com que a criança sinta prazer no brincar. É brincando que ela se 
socializa se estabelece, brincar é compartilhar, repartir, ganhar perder. Os jogos e 
brinquedos utilizados como recursos pedagógicos não são conhecimento pronto e 
acabado cabe ao pedagogo saber quando e como utilizar. O brincar aplicado pelas 
professoras em salas de aulas unindo com atividades pedagógicas contribui e muito 
para o processo de conhecimento e aprendizagem. É para esclarecimentos sobre as 
dúvidas e que escolhi essa pesquisa, destacando qual a importância do brincar na 
educação infantil. Verificamos junto às professoras da instituição a importância do 
lúdico e com que frequência elas utilizam esse recurso no dia a dia com as crianças. 
Na metodologia utilizamos a pesquisa qualitativa que responde a questões 
particulares, pois esse tipo de pesquisa preocupa-se com ciências sociais, nível de 
realidade que não podem ser quantitativo, pois ela trabalha com significados motivos 
aspirações, crenças valores e atitudes que corresponde a um espaço mais profundo 
das relações dos processos e fenômenos A metodologia foi dividida em duas partes 
no primeiro momento reuniu- se informações bibliográficas para desenvolvimento da 
pesquisa, a abordagem nesta etapa foi teórica empírica. No segundo momento 
abordagem participativa por meio de entrevistas e conversas informais sobre nas 
situações que observo diariamente. Neste contexto o brincar na educação infantil 
proporciona a criança estabelecer regras contribuindo com sua integração na 
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sociedade. É importante perceber e incentivar a capacidade de criar das crianças, pois 
ela aprende a brincar brincando e brinca aprendendo.                                        
 
Palavras-chave: Brincar -  Lúdico - Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Desde muito cedo jogos, brinquedos e brincadeiras se faz importante no 

desenvolvimento infantil brincar tornou-se necessário vida dos pequenos, pois se 

apresenta como atividade livre e criando um ambiente adequado para que elas 

possam explorar, criar, investigar, extravasar emoções, resolver problemas e conflitos.  

 Brincar e considerado um instrumento motivador e de incentivo no processo de 

ensino e aprendizagem oferecendo a criança razão para exercer de forma significativa 

sua inteligência, restando ao educador criar propostas pedagógicas que garantam 

elementos que motive a criança, facilitando o processo de ensino. Para criança brincar 

é coisa séria brincando ela recria situações do cotidiano aprendendo com isso lidar 

melhor com o mundo que a cerca aprendendo coisas novas e com o novo torna-se 

um ser em criação em desenvolvimento.  

 O brincar não pode ser visto como distração, diversão por parte de pais e 

professores a criança coloca no simples fato do brincar sentimentos e emoções e 

realização do faz de conta. Na educação infantil o brincar proporciona a criança 

estabelecer regras constituídas por ele e em grupo contribuindo na integração do 

mesmo em sociedade.  

 Perceber e incentivar a capacidade criadora da criança constitui em uma forma 

de relacionamento e recriação na perspectiva e lógica infantil para crianças de 03 a 

05 anos e que escolhi essa pesquisa muitos professores de educação infantil acham 

isso impossível querem separar o aprender do brincar sem notar que um leva ao outro 

e que brinquedos e brincadeiras parte do mundo particular e imaginário das crianças. 
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 O objetivo desta pesquisa foi de refletir e observar junto com os educadores a 

importância do brincar na educação no processo de ensino e aprendizagem e verificar 

junto ao mesmo o objetivo dos brinquedos e brincadeiras utilizados em atividades 

diárias Resgatar o lúdico em atividades diárias não significa abrir mão dos conteúdos 

necessários a ser apresentado aos pequenos e sim colocar um algo mais para facilitar 

esse aprendizado os jogos brinquedos e brincadeiras possibilitam estímulos para 

exploração e em buscar respostas e não constranger as crianças quando se erra.                         

 O objetivo dessa pesquisa será de verificar junto às professoras da instituição 

a importância do lúdico no processo de ensino e de que forma estão desenvolvendo 

e que com frequência utilizam o brincar no seu cotidiano em sala com as crianças. A 

metodologia empregada na pesquisa será de forma qualitativa.  

 Com intuitos de verificar, documentos, coletar dados e descobrir justificativas 

para comportamentos, atitudes e motivações divididas em duas partes revisão 

bibliográfica e no segundo momento abordagem participativa. 

 Na coleta dos dados utilizamos entrevistas com as professoras na instituição 

onde trabalho como técnica em desenvolvimento infantil com questões abertas e 

conversas informais, onde perguntadas sobre as possibilidades de um aprendizado 

através do lúdico todas goram una mines em dizer que sim e afirmam que um bom 

planejamento e boa vontade dos dois lados e possível sim à criança não só aprende 

como levara pela vida adulta pois o ensino aconteceu com prazer o brincar insere na 

criança importantes funções auxiliando no desenvolvimento, aprendizagem e 

interação com o meio, considerando uma das principais características do 

comportamento infantil  visto que a criança dedica grande parte do seu tempo ao 

brincar.  

 À medida que a criança brinca apropria-se de potencialidades constrói 

interiormente seu mundo aprende a agir, estimula sua autoconfiança proporcionando 

seu desenvolvimento podendo dizer que as atividades lúdicas os jogos, brinquedos e 

brincadeiras permitem liberdade e naturalidade e consequentemente prazer que 

raramente são encontrados em outras atividades. 

O brincar é um impulso natural que aliado a aprendizagem torna-se fácil a obtenção 

do aprender devido a espontaneidade das brincadeiras através de uma forma intensa 

e total.  

 O mundo infantil difere de uma maneira diferente do mundo adulto, nele há 

fantasia, faz de conta, sonhar e descobrir e é por meio das brincadeiras que a criança 
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terá a oportunidade de se conhecer e constituir-se socialmente. Quando nós voltamos 

para a educação institucionalizada, mais particularmente para a educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental, o distanciamento entre o jogo e a educação e 

enorme. Sempre foi e ainda e apesar dos avanços nas políticas públicas para a 

educação da infância no que diz respeito ao reconhecimento da importância da 

atividade lúdica para criança.  

Quando demos oportunidades, as atuais gerações de crianças também se deliciaram 

com brincadeiras tradicionais, que são incrementadas com modernos e cativantes 

jogos e brinquedos. 

 Oferecer possibilidades para que isso aconteça e garantir espaço do brincar na 

vida da criança. É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das 

crianças, pois está se constitui numa das formas de relacionamento e recriação do 

mundo na perspectiva da logica infantil.  

 Nesse sentido o objetivo central deste estudo é analisar a importância do 

brincar na educação infantil, pois , segundo os autores pesquisados , este é um 

período fundamental para a criança no que diz respeito ao desenvolvimento e 

aprendizagem de forma significativa. 

 

1. O Brincar na Educação Infantil 

 

 Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível 

que haja riquezas e diversidade nas experiências que lhes são oferecidas nas 

instituições, sejam elas mais voltadas às brincadeiras ou as aprendizagens que 

ocorrem por meios de uma intervenção direta. Sabemos que criança brinca por puro 

prazer sem a necessidade da intervenção de um adulto. É brincando que a 

socialização se estabelece brincar é compartilhar, repartir, ganhar, perder. Brincar diz 

respeito à ação lúdica, seja brincadeira ou jogo, com ou sem brinquedos ou outros 

materiais ou objetos, brinca-se também usando o corpo a música e a arte,  

Segundo Grassi (2004, p, 21), brincar é: 

 

 Agir, divertir-se, entreter-se, comunicar-se expressar-se, pensar ,elaborar 
teorias, fazer-se de conta , fantasiar, criar , inventar, explorar, construir, 
descontruir, destruir, reconstruir, descobrir, experimentar, comparar, repetir, 
arriscar, satisfazer necessidade e desejos, sentir, ser e viver. 
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Observamos com essa definição a importância e a necessidade que a criança 

possui de brincar, adquirindo com isso possibilidades de aprendizado conhecendo a 

si mesmo, desvendando e descobrindo algo novo, garantindo sobrevivência e 

integração em sociedade como ser pensante e participativo adquirindo novas 

habilidades desenvolvendo a imaginação e a autonomia.  

A brincadeira assume papel importante no desenvolvimento da criança 

despertando capacidades para imaginar fazer planos, apropriar-se de novos 

conhecimentos nas diversas situações vividas pelo ser humano, reelaborando 

sentimentos, significados e atitudes.  

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (Brasil, 
1998, p,27,v,01): 

O principal indicador da brincadeira entre as crianças é o papel que assumem 
enquanto brincam. Ao adotar outros papeis 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. 
 

Brincar faz parte do mundo particular e imaginário da criança brincando são 

adulto perfeitos assumindo com isso uma identidade importante num mundo 

imaginário com comportamentos e ações prazerosas.  

Brinquedos e brincadeiras são necessários e precisos na vida física e social da 

criança criando espaço onde ela possa experimentar, descobrir, criar e recriar 

experiências e saberes sobre si próprios e o mundo que a cerca. 

 Brincar é a forma básica de comunicação infantil com a qual a criança vive um 

mundo com soluções, sem muitos problemas onde o que mesmos importa e o tempo 

e o aprendizado é possível, pois não são constrangidas com o erro, e são incentivadas 

umas pelas outras a começar de novo estimuladas a desenvolver seu próprio 

aprendizado.  

O brincar se torna importante no desenvolvimento da criança de maneira que 

as brincadeiras e jogos surgem gradativamente na vida da criança desde os mais 

funcionais até os de regras, Rosamilha alerta (1979, p, 770): 

 
A criança é antes de tudo, um ser feito para brincar. O jogo, eis aí um artifício 
que a natureza encontrou para levar a criança a empregar uma atividade útil 
ao seu desenvolvimento físico e mental. Usemos um pouco mais esse artifício, 
coloquemos um mais ao nível da criança, fazendo de seus instintos naturais 
aliados e não inimigos.  
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O brincar possibilita as crianças um espaço para resoluções dos problemas que 

as rodeiam, o brincar é o fazer em si, um fazer que requer tempo e espaço próprio , e 

o tempo é tudo que precisam para um desenvolvimento satisfatório que para a criança 

brincar é viver. Por isso brincar é considerado um dos meios mais propícios a 

construção do conhecimento. Sem contar que as crianças estão brincando cada vez 

menos por diversos motivos, amadurecem muito cedo, redução do espaço físico, do 

tempo, pois são-lhes atribuídos atividades rotineiras  tomando quase todo tempo livre, 

e alguns passam horas em frente a televisão segundo Brougére (1995,p,50), “a 

televisão transformou a vida e a cultura da criança, as referências de que ela dispõe 

,está influenciando, particularmente, sua cultura lúdico”. 

O estão se divertindo com os jogos inadequados para idade se tornando 

adultos em miniatura. Deixando os brinquedos e brincadeiras de lado sem ter quem 

os motive brincando a criança aprende a interagir com outras e adquire novas 

habilidades desenvolve a imaginação e a autonomia, se a criança e feita para brincar 

porque podar sua imaginação quando podemos oferecer caminhos adequados para 

um aprendizado duradouro, pois o que se consegui com prazer não se esquece. 

É importante que sejam oferecidos as crianças espaço de transformação de 

cultura para que elas possam brincar e, assim, terem oportunidade de criação, pois 

quando a criança brinca, reinventa cenas do cotidiano que marcam construindo sua 

própria história. 

As crianças que com frequência brincam de faz de conta tendem a ser mais 

populares e alegres, diferentes daquelas que não brincam de modo imaginário. Ao 

movimentar o seu corpo a criança inventa brincadeira e, assim constitui seu eu, sua 

imaginação e seus pensamentos.  

Quanto maior for à qualidade do brincar maior será seu desenvolvimento. 

Podemos perceber que os brinquedos e as brincadeiras são fontes de interação lúdica 

e afetiva e para facilitar a aprendizagem e preciso que a criança o construa o 

conhecimento e assimile os conteúdos. Para Oliveira (2000, p.62): 

 

O brincar não significa apenas recrear, é muito mais, caracterizando-se como 

uma das formas mais complexas que a criança tem de comunicar-se consigo 

mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento acontece através de trocar 

reciprocas que se estabelecem durante toda vida. Assim, através do brincar a 

criança pode desenvolver capacidades importantes como a atenção a 

memória, a imitação a imaginação, ainda propiciando a criança o 
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desenvolvimento de áreas da personalidade como afetividade, motricidade, 

inteligência, sociabilidade e criatividade.  

 

 

Dessa forma, durante brincadeiras e jogos a criança acumula experiência em 

contato com pessoas e objetos, armazenando assim sua memória, estimulada a sua 

criatividade ajudando-o na solução de conflitos e problemas, melhorando seu 

vocabulário aprendendo a controlar emoções, adaptando comportamentos de acordo 

com seu grupo social.  

Brincadeiras são ferramentas indispensáveis quando se fala em brincar trazem 

para as crianças uma visão diferente do mundo, facilitando a criatividade e a 

independência, estimulando a imaginação e a forma com que as crianças se 

expressam.  

De acordo com Oliveira (2007): 

 

A brincadeira permite a construção de novas possibilidades de ação e formas 
inéditas de arranjar os elementos do ambiente. Os objetos manipulados na 
brincadeira, especialmente, são usados de modo simbólico, como uns 
substitutos para outros, por intermédio reprodutores das posturas, 
expressões e verbalizações que ocorrem no brincando a brincadeira para 
criança não representam apenas divertimento recreação ambientes da 
criança.  
 

Não resta dúvidas de que as crianças aprendam, ou ocupação do tempo livre, 

e não é ficar sem fazer nada, como pensam os adultos. Brincar é uma atividade pela 

qual a criança desenvolve potencial, experimenta novas habilidades forma um novo 

conceito de si mesma aprende a viver e avança para novas conquistas de domínio do 

mundo que a cerca. 

Dessa forma, nenhuma criança brinca só para passar o tempo, suas escolhas 

são motivadas por processos íntimos, desejos problemas e ansiedade. Conforme 

Santos (1999), “para a criança, brincar é viver”. Esta é uma afirmativa bastante usada 

e aceita, pois para própria história nos mostra que as crianças sempre brincaram 

,brincam hoje e, certamente continuarão brincando. Sabemos que ela brinca porque 

gosta de brincar e que quando isso não acontece, alguma coisa pode não estar bem.  

Enquanto algumas crianças brincam por prazer, outras brincam para dominar 

angústias, dar sentido a carência cometida pela falta de afeto dos próprios pais que 

sem tempo para os filhos compreensão isso com todos os tipos de brinquedos 

possíveis.  
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Vejamos o enfoque teórico dado por Santos (1999), dentre vários pontos de 

vista:  

• do ponto de vista filosófico, o brincar é abordado como um mecanismo para 
contrapor a racionalidade. A emoção deverá estar junto na ação humana tanto 
quanto a razão;  

• do ponto de vista sociológico, o brincar tem sido visto como a forma mais pura de 
inserção da criança na sociedade. Brincando, a criança vai assimilando crenças, 
costumes, regras, leis e hábitos do meio em que vive; 

• do ponto de vista psicológico, o brincar está presente em todo o desenvolvimento 
da criança nas diferentes formas de modificação de seu comportamento;  

• do ponto de vista da criatividade ,tanto o ato de brincar como o ato criativo estão 
centrados na busca do eu. É no brincar que se ponde ser criativo, e é criar que se 
brinca com as imagens e signos fazendo uso do próprio potencial; 

• do ponto de vista pedagógico, o brincar tem se revelado como uma estratégia 
poderosa para a criança aprender; 

A partir do que foi mencionado sobre o brincar podemos perceber que ele está 

presente em todas as dimensões de nossa existência e em especial na vida das 

crianças e afirmar com isso que brincar é tudo brincar é viver, pois se aprende a brincar 

brincando e brincar aprendendo a criança tem grande necessidade na infância e 

brincar é uma delas, se para a pedagogia o brincar se revelou algo precioso porque 

não utilizar isso a favor de um conhecimento significativo e diante disso tudo não 

podemos ignorar sua importância. 

 

2. A Importância do Brincar na Educação Infantil      

 

 É possível entender que o brincar auxilia a criança no processo de ensino e 

aprendizado e as atividades lúdicas vem contribuindo e facilitando em muito esse 

conhecimento. 

 Entendemos que o cotidiano da criança gira em torno do brincar dando razão a 

pedagogos que utilizam o recurso da brincadeira como peça importante na formação 

e construção do conhecimento considerando a importância da motivação lúdica para 

estimular o aprendizado de maneira prazerosa. A construção do saber a partir do 

brincar leva a criança enquanto participante a diferentes a elaborar metas a perceber 

e explorar diferentes estímulos.  

 Os jogos e os brinquedos, utilizados como recursos pedagógico sem salas de 

aulas não são elementos que trazem um saber pronto e acabado cabe ao professor 

saber como e quando utiliza-los em sala ao até mesmo no pátio, com bons 

planejamentos, metas e acima de tudo sabendo respeitar o tempo e a experiência de 

cada criança. 
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 Segundo o Referencial Curricular Nacional da educação infantil Brasil, (1998, 

p,30,v,01)  

O professor é mediador entre as crianças e o objeto de conhecimento, 
organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagem que 
articulem os recursos e capacidades efetivas, emocionais, sociais e 
cognitivas de cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos 
referentes aos diferentes campos de conhecimento humano. Na instituição 
de educação infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais 
experiente por excelência cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico 
e prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas e 
sociais variadas .  

 Educar é acima de tudo a relação entre os sentimentos de afeto e construção 

de conhecimento onde o professor precisa ser criativo e tornar o ato do aprender 

alegre e interessante trazendo-os para junto de si as crianças que são s únicos 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.  

 Pois a criança precisa estar envolvida com o ensino emocionalmente e o afeto 

é a única maneira eficaz de aproximação entre professor e aluno ajudando ambos a 

enriquecer o processo de ensino é quando o educador da razão as metodologias que 

cercam as atividades lúdicas percebendo-se um maior encantamento no aluno, pois 

se aprende brincando, assim a ludicidade tem conquistado espaço na educação 

infantil, a infância é a idade das brincadeiras e o brinquedo é a essência da infância a 

brincadeira permite um trabalho pedagógico que possibilita a produção de 

conhecimento da criança. 

 E brincar é uma experiência fundamental para as crianças da educação infantil. 

Portanto cabe ao professor criar um ambiente que reúna os elementos de motivação 

para as crianças com atividades que proporcionam conceitos que preparam para a 

leitura e os números e o processo de ensino e aprendizagem deve ser construído 

tomando como ponto de partida o nível de desenvolvimento real da criança.  

 O lúdico promove o rendimento escolar além da oralidade, pensamento e 

sentidos. Assim Goes  (2008, p, 37) afirma que: 

 
A atividade lúdica, o jogo, o brinquedo a brincadeira, precisam ser melhorado 
compreendidos e encontrar maior espaço para ser entendido como 
educação. Na medida em que os professores compreenderem toda sua 
capacidade potencial de contribuir no desenvolvimento infantil, grandes 
mudanças irão acontecer na educação e nos sujeitos que estão inserido 
nesse processo. 

 

 Compreender a relevância do brincar possibilita aos professores intervir de 

maneira apropriada não interferindo no prazer que o brincar proporciona, muitos 

professores garantem que o uso do lúdico de forma adequada com regras e limites 
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necessários a criança absolve o conhecimento de forma gratificante porque brincar é 

uma necessidade básica e necessária no dia, dia, pois a brincadeira depois de certo 

tempo a criança retorna com mais vontade se concentra melhor nos estudos, pois se 

encontram mais calmas e aliviadas.  

 O professor podendo assim com as atividades lúdicas observar o 

comportamento do grupo e individual de cada um, e descobrir em que estágio de 

desenvolvimento se encontram. As atividades lúdicas dirigidas podem contribuir para;  

• desafios cognitivos que desequilibram as estruturas mentais das crianças com 

intuito de promover avanços no seu desenvolvimento; 

• propósitos claros de acesso a conhecimentos específicos (matemática, 

linguísticos, científicos , históricos etc.);  

• promover interação;  

• cuidar das emoções das crianças, seus afetos ,seus medos, sua autonomia, 

autoestima e confiança;  

• trabalhar valores; 

• propor desafios físico -motores;  

 Na educação infantil, as atividades devem ser aplicadas com uma única 

finalidade a de promover o desenvolvimento global da criança sem que o aspecto 

competitivo tenha espaço.  

 A brincadeira e os jogos apresentam uma serie de alternativas que auxiliam na 

construção do conhecimento de uma forma muito agradável e interessante.  

 No jogo, brincando ela mesmo consegue avaliar seu crescimento e sente-se 

naturalmente desafiada a ir adiante. 

 Gonzaga (2009, p, 39), aponta; a essência do bom professor está na habilidade 

de planejar metas para aprendizagem das crianças, medir suas experiências, auxiliar 

no uso das linguagens, realizar intervenções e mudar a rota quando necessário. 

Talvez, os bons professores sejam os que respeitam as crianças e por isso levam 

atividade lúdica para a sua prática pedagógica.  

 O desenvolvimento da criança e seu consequente aprendizado ocorrem 

quando participa ativamente, seja discutindo as regras do jogo seja propondo 

soluções para resolvê-los.  
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É de extrema importância que o professor também participe e que proponha 

desafios em busca de uma solução e de participação coletiva, o papel do educador 

neste caso será de incentivador da atividade.  

Esses cuidados podem evitar alguns contratempos durante as aulas. Aproximar 

seus interesses pedagógicos com os interesses das crianças pode resultar em uma 

aula mais rica e significativa em termos de aprendizagem.          

 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS        
                              

Estudos nos mostram que a criança não está somente realizando uma atividade 

prazerosa ou comum a sua idade quando brincam, mas estão desenvolvendo seu 

aprendizado e garantindo benefícios para sua vida adulta e posteriormente nos 

estudos e na sua vida social além de desenvolver sua capacidade de percepção da 

realidade das coisas como elas realmente são. 

Através das brincadeiras as crianças passam a desenvolver capacidade de 

adaptação, interação conquistando com isso desenvolvimento e autonomia. E por 

intermédio das atividades lúdicas que a criança se prepara para vida assimilando a 

cultura e a ela se integrando adaptando-se as condições que o mundo lhe oferece 

aprende competir, cooperar e conviver como um ser social.  

Além se lhe proporcionar prazer e diversão jogos brinquedos e brincadeiras 

podem representar um desafio e provocar na criança pensamentos reflexivos. A 

importância do brincar na educação infantil permite liberdade sem libertinagem na 

brincadeira a criança precisa de alguém que lhe de asas e não que pode suas asas 

pois para elas brincar é viver.  

No mundo moderno em que vivemos e nos encontramos hoje as crianças estão 

brincando cada vez menos em casa são os aparelhos eletrônicos e os jogos e 

brincadeiras nas ruas e calçados tornou-se um risco algo impossível se não 

encontrarem essas atividades diárias nas escolas ou creches que frequentam a 

infância perde sua essência, pois as brincadeiras deixam de existir.  

No decorrer dessa pesquisa pode se comprovar que a criança aprende 

enquanto brincar o brinquedo acrescenta elementos indispensáveis ao 

relacionamento da criança com outras pessoas as brincadeiras estabelecem uma 

relação natural e com isso a criança consegue extravasar tristezas, angústias e até 
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agressividades. A brincadeira torna-se uma necessidade em qualquer idade, mas na 

infância ela é essencial.  

Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível 

que haja riqueza e diversidade nas atividades pedagógicas oferecidas pelas 

instituições por parte de professores e pedagogos por meio das brincadeiras os 

mesmos podem observar e constituir uma visão do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças separadas ou em grupos.   

A brincadeira tornou-se um elemento essencial e indispensável na educação 

infantil tornando o sistema mais completo onde existem regras envolvendo áreas do 

cognitivo, linguagem oral, corporal, gestual, hábitos e desenvolvimento psicomotor o 

lúdico é essencial para formação de qualquer indivíduo.  

É buscando novas maneiras de ensinar que conseguiremos uma educação de 

qualidade que consiga ir de encontro com os interesses e necessidades de cada uma 

dessas crianças precisamos saber entrar no seu mundo imaginário aprendo brincar e 

jogar com elas, quanto mais espaço proporcionarmos mais alegres, criativas e afetivas 

elas serão, pois será dada a elas autonomia.  

O brincar vem evoluindo com o passar do tempo altera-se a necessidade de 

acordo com os esterces próprios de cada faixa etária conforme a necessidade de cada 

criança instituindo estratégias que permitam a promoção e evolução integral da 

criança.  

O brincar na educação infantil tem por objetivo oportunizar ao educador a 

compreensão do significado das atividades lúdicas na educação infantil provocando-

o para que insira o brincar em seus projetos educativos tendo objetivos e consciência 

clara de sua ação em relação ao desenvolvimento e aprendizagem infantil.                
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