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RESUMO 

 

Este trabalho tem como pressuposto, analisar a importância do brincar na Educação 
Infantil. A escolha para pesquisar e debater o tema, se deu através da experiência 
acadêmica e profissional das pesquisadoras, que, compreendem o quão importante 
estas experiências se fazem no cotidiano escolar das crianças. Assim, a partir do 
objetivo geral: Compreender a importância da brincadeira para o desenvolvimento da 
criança da creche Centro Municipal de Educação Infantil, povoado de Vila Cardoso, 
Município de Caldeirão Grande-BA e dos objetivos específicos: Identificar as 
brincadeiras que contribuem para o conhecimento das crianças; Pesquisar as 
brincadeiras que desenvolver o conjuntivo da criança e Analisar o processo de 
desenvolvimento do brincar de cada criança, buscamos responder ao problema 
central: Qual a relevância da brincadeira para o desenvolvimento da criança da creche 
Centro Municipal de Educação Infantil, povoado de Vila Cardoso, Município de 
Caldeirão Grande-BA? Para tanto, metodologicamente, esta pesquisa se baseia em 
um estudo de natureza qualitativa e do tipo bibliográfica, visto que, buscamos 
respostas para uma questão que está subjetivamente permeada na área da educação, 
por isso, um estudo qualitativo, e que se desenvolve através de uma análise de textos 
de teóricos sobre o tema em questão. Desse modo, nos utilizamos de autores como 
Kishimoto (2016), Fantalochi (2011), BNCC (2020), RCNEI (1998) dentre outros para 
esta abordagem teórica. Assim, o que se espera com este estudo, se refere a 
apresentar a importância das brincadeiras para o desenvolvimento das crianças que 
frequentam a Educação Infantil. 
 
Palavras-chaves: Brincar; Aprendizagem; Educação Infantil; Desenvolvimento 
infantil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work assumes, to analyze the importance of playing in Early Childhood Education. 
The choice to research and debate the theme was made through the academic and 
professional experience of the researchers, who understand how important these 
experiences are in the children's school routine. Thus, from the general objective: 
Understand the importance of play for the development of the child at the day care 
center Centro de Educação Infantil, village of Vila Cardoso, Municipality of Caldeirão 
Grande-BA and the specific objectives: Identify the games that contribute to knowledge 
of children; To research the games that develop the child's conjunctive and Analyze 
the development process of the play of each child, we seek to answer the central 
problem: What is the relevance of play for the development of the child at the daycare 
center, Centro Municipal de Educação Infantil, Vila Cardoso, Municipality of Caldeirão 
Grande-BA? Therefore, methodologically, this research is based on a qualitative and 
bibliographic study, since we seek answers to a question that is subjectively permeated 
in the area of education, therefore, a qualitative study, and which is developed through 
an analysis of texts by theorists on the topic in question. Thus, we use authors such 
as Kishimoto (2016), Fantalochi (2011), BNCC (2020), RCNEI (1998) among others 
for this theoretical approach. Thus, what is expected from this study, refers to 
presenting the importance of play for the development of children who attend early 
childhood education. 
 
Key words: Play; Learning; Early childhood education; Child development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa trata da importância do brincar na Educação Infantil, visto 

que é uma ferramenta importante para o desenvolvimento e para o crescimento da 

criança no decorrer dos anos escolares e na sua aprendizagem, dentro e fora do 

ambiente escolar. Este trabalho de conclusão de curso foi embasado através de 

pesquisas em artigos, livros, sites e publicações diversas sobre a temática, nas quais 

buscamos encontrar autores e autoras que pesquisam e discutem sobre o tema 

proposto. Nossas buscas tiveram o intuito de melhor compreender, estudar e procurar 

novos métodos para desenvolver nosso trabalho de conclusão de curso e conhecer 

mais a fundo nosso tema de pesquisa. 

O nosso objetivo geral está direcionado no sentido de aprofundarmos cada vez 

mais sobre as brincadeiras no desenvolvimento e avanço da mente e do corpo de 

cada criança, e como podemos usar a brincadeira como um valioso instrumento para 

o aprendizado através da ludicidade, criatividade e imaginação. 

Os objetivos específicos foram escolhidos para compreendermos mais sobre o 

comportamento das crianças nas brincadeiras, assim, estão dispostos da seguinte 

forma: como trazer isso para sala de aula; de que forma irá ajudar no avanço do estudo 

de cada aluno, e como isso pode trazer benefícios para o aluno e para o professor, 

com aulas mais dinâmicas e mais prazerosas. Todos os objetivos específicos têm a 

intenção de fortalecer o que fora pressuposto pelo objetivo geral desta pesquisa, para 

que assim, possamos responder nossa questão principal: Qual a relevância da 

brincadeira para o desenvolvimento da criança da creche Centro Municipal de 

Educação Infantil, no povoado de Vila Cardoso, Município de Caldeirão Grande-BA? 

Para podermos nos aprofundar ainda mais sobre o nosso tema, procuramos 

fazer uma análise das brincadeiras que podem desenvolver o aprendizado das 

crianças, realizando um estudo mais aprofundado sobre brincadeiras através dos 

autores e autoras que discutem sobre nosso tema escolhido que foi a importância do 

brincar na Educação Infantil. 

Buscaremos pontuar nosso trabalho em teóricos que comprovem nosso ponto 

de vista, que com a brincadeira, a criança pode obter uma evolução em seu 

desenvolvimento cognitivo, bem como em sua transformação cotidiana, tornando-se 

um ser humano melhor, tanto na escola, como na sociedade e também na vivência 

com as outras pessoas, através das brincadeiras, principalmente as que trabalham 
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em grupo, ali os alunos podem aprendem a dividir brinquedos, ser solidários, mais 

compreensivos uns com os outros, esperar sua vez de participar das atividades em 

grupo, além de outros pontos que iremos explanar ao longo do estudo em questão. 

Para nos aprofundarmos sobre o tema a ser pesquisado, nos debruçamos em 

leituras que contribuem teoricamente com a pesquisa, como por exemplo: Kishimoto 

(1996), Bacelar (2015), Fantalochi (2011), RCNEI (1998), BNCC (2020), Marreiro 

(2016), entre outros autores e autoras que serão mencionados e mencionadas ao 

longo da pesquisa, que debatam e pesquisem o tema escolhido. Elencamos outros 

teóricos e teóricas para dar embasamento teórico e metodológico para a pesquisa 

como Lakatos e Marconi (1990; 1991), Minayo (2016) e Prodanov (2013).  

Como caminho metodológico, escolhemos fazer um trabalho de natureza 

qualitativa, visto que o mesmo busca interpretar e compreender as nuances subjetivas 

do tema em questão, e, ainda se tratando dessa escolha, optamos por uma pesquisa 

do tipo bibliográfica, na qual pudemos nos debruçar sobre livros, artigos acadêmicos 

publicados em revistas e periódicos disponíveis na internet, além de publicações em 

sites e demais veículos de comunicação que pudessem colaborar com nossa 

pesquisa, como já explanado anteriormente. No mais, aplicamos uma entrevista com 

a diretora da unidade escolar, para conhecer um pouco mais sobre o contexto da 

temática, bem como, analisamos uma série de documentos da própria escola.  

A Educação Infantil é o primeiro contato que a criança tem na escola, é um 

passo para o alicerce do aprendizado, no qual tem seus primeiros conhecimentos 

escolares e de interação entre outras crianças e o professor, momento em que eles 

se preparam para o futuro, etapa em que os alunos passam por uma troca de 

conhecimentos e de informações, de ideias e de concepções, que servirão para o 

crescimento de cada um individualmente e socialmente. Cada criança tem seu tempo 

de aprender e de evoluir em sua particularidade e no seu dia a dia com tudo ao seu 

redor, e não seria diferente ao tratarmos da importância da brincadeira como forma 

de aprendizado na Educação Infantil. 

 

2 AS CONTRIBUIÇÕES DAS BRINCADEIRAS NO APRENDIZADO DAS 

CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Nesta seção, argumentaremos e demonstraremos as contribuições das 

brincadeiras no aprendizado das crianças. A brincadeira é um momento de diversão 
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para se aproveitar e desfrutar, é marcante, relevante e essencial para o diálogo, é por 

meio desse método que representa e se apresenta a rotina de uma criança na 

Educação Infantil. A prática do brincar proporciona o desenvolvimento dos 

conhecimentos da criança, e ajuda no levantamento da sua independência e 

imaginação, demostrando conformação da conexão no meio ao aprendizado. 

Para melhor compreendermos o significado do brincar na Educação Infantil, 

faz-se necessário conhecermos o conceito de brincadeira. Sem nos aprofundarmos 

nesta discussão, pois não é o foco desta pesquisa, mas é válido que o conceito seja 

apresentado. Para Queiroz (2006, p. 170), citando Kishimoto (2002, p. 139) “A 

brincadeira é uma atividade que a criança começa desde seu nascimento no âmbito 

familiar”, portanto, o brincar não está restrito apenas ao espaço escolar, pelo contrário, 

a brincadeira se faz no cotidiano das crianças, em todos os espaços sociais que as 

mesmas frequentam e vivenciam as mais variadas experiências.  

É válido ressaltar e considerar o que nos diz as normativas legais que regem a 

educação brasileira, no que se refere à questão do brincar como um importante 

elemento no processo de desenvolvimento da aprendizagem das crianças. A Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC, estabelece os Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento na Educação Infantil, os quais as crianças tem seu direito de uma 

aprendizagem significativa garantido: 

 

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, 
o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. 
Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 
diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, 
sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, 
corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 
Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento 
da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da 
realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das 
brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes 
linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 
Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 
emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 
natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em 
suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 
Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 
questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 
Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 
nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 
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vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário 
(Grifo nosso).1 

 

Conforme se observa na citação acima, o brincar se faz como um direito 

fundamental para as crianças da Educação Infantil. E não é somente a BNCC que traz 

essa importância do brincar, o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil – RCNEI, complementa essa importância: 

 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 
identidade e da autonomia. 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. Nas 
brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades 
importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. 
Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da 
interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais 
(BRASIL, 1998, p. 22). 
 
 

Nota-se, portanto, que a brincadeira e o brincar, ou seja, o processo da 

ludicidade na Educação Infantil, permeia toda a trajetória das crianças da nesta etapa 

de ensino. A legislação educacional brasileira deixa isso claro e cabe as unidades 

escolares através das suas gestões e corpo docente, a darem real e significativa 

importância para a perspectiva da educação voltada para a ludicidade.  

Os autores estudados confirmam e comprovam que as brincadeiras tem sua 

validade para a vida das crianças, além da diversão, ela desperta o prazer, o relevante 

sentido de viver, se descobrir. E ainda, através delas, encontram-se métodos de 

instrução de conhecimentos, no brincar a criança além de passar o período do 

momento, tem suas demonstrações de aprendizagem que mostram aos seus mestres 

e pais a sua própria individualidade humana e através dela observa e enxergar seus 

conhecimentos adquiridos no espaço escolar e em sociedade.  

De acordo com Teixeira (2010, p. 44) citado por Pereira e Sousa (2015, p. 5) 

reafirma que, 

 

Brincar é fonte de lazer, mas é, simultaneamente, fonte de conhecimento; é 
esta dupla natureza que nos leva a considerar o brincar como parte integrante 
da atividade educativa”. Nesse sentido, podemos perceber que o brincar 
assume duas concepções diferentes, pois, por meio dessa atividade, ao 
mesmo tempo em que a criança está se divertindo ela está produzindo 
conhecimentos. 
 

 
1 Para maiores informações, consultar: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil 
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Compreendemos que as brincadeiras são ferramentas de contribuição muito 

importantes no decorrer da vida escolar da criança, tanto dentro do espaço escolar 

como fora dele, podemos compreender que as brincadeiras ajudam e contribuem para 

a preparação dos conhecimentos do estudo da criança, portanto, é fundamental que 

os docentes tomem a defesa das contribuições das brincadeiras dentro do espaço 

escolar, visto que através do brincar, as crianças adquirem conhecimentos dos 

estudos e também conhecem outras realidades, entendem, percebem e 

compreendem mais a sociedade e o mundo ao seu redor. 

Para Huizinga (1999), citado por Ricardo (2017), o jogo, o brincar, deve ter 

caráter de liberdade para as crianças irem muito além das suas fantasias, deve ser 

uma atividade voluntária e quando imposta deixa de ser uma brincadeira ou um jogo, 

ou do faz de conta. É na brincadeira que as crianças aprendem como os outros 

pensam e agem, descobrindo assim uma forma mais rápida para a troca de ideias e 

o respeito pelo outro. Enquanto aprendem brincando também ensinam algo de sua 

vivência, resultando na interação do aprender e ensinar a dividir com os outros 

indivíduos. 

Anteriormente, em nenhum momento aceitava-se ou se acolhiam as práticas 

das contribuições das brincadeiras como uma ferramenta importante e relevante para 

os conhecimentos e progressos do aprendizado da criança. Essa atuação de trabalho 

era conhecida e olhada simplesmente como uma diversão de recreação, não havia 

uma nuance pedagógica que estava inserida nesta perspectiva, apesar da brincadeira 

e do brincar estarem presentes culturalmente em todas as sociedades.  

Através do olhar da Educação Infantil, surgem mudanças e movimentação 

social, que tem em vista, às transformações da ação do exercício e os desempenhos 

da criança. Antigamente a escola infantil era olhada como um área de espaço de 

assistencialismo, com contribuição de refeição, vestes, limpeza, e atualmente é vista 

de outra maneira, é um espaço de ensino de aprendizagem, no qual cada criança 

amplia seu conhecimento de mundo, além de se desenvolverem cognitivamente 

através das relações que são desenvolvidas ao longo de sua trajetória educativa e 

social.  

Almeida (2017) citando Almeida e Lima (2015, p. 49), afirma que: 

 

Os espaços das escolas não são mais os mesmos, os hábitos cotidianos na 
vida da criança mudaram radicalmente os ritmos e as rotinas do seu dia a dia. 
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Brincar na escola pode ser uma ação em vias de extinção. O tempo 
espontâneo, do imprevisível, da aventura, do risco, do confronto com o 
espaço físico natural, deu lugar ao tempo organizado, planejado, 
uniformizado e sincronizado.  
 
 

Hoje em dia, as contribuições das brincadeiras na vida da criança são vistas de 

outra maneira, elas são atualmente utilizadas como um meio principal e fundamental 

para evolução da criança, aparece hoje em todas as unidades escolares, e se faz o 

uso do desempenho em prática conforme expõe a BNNC na Educação, como já 

explicitado anteriormente. Porém, isso vem ainda levantando muita polêmica entre 

alguns educadores, pois o brincar, que antes era só uma fase de diversão e de 

passatempo, hoje nas escolas vem obtendo, contribuindo e alcançando seu lugar no 

ensino pedagógico para as crianças. Diversos docentes até agora não entendem e 

percebem a brincadeira em sua essência pedagógica, o quanto ela contém e pode 

dispor de liberdade, incentivo, vantagem e privilégio na convivência para a vida da 

criança.  

É se divertindo também que as crianças aprendem a seguir normas e regras, e 

acrescentando no seu convívio e contato social ainda mais aprendizado, além disso, 

pode-se ensinar a honrar principalmente a sua pessoa e os cidadãos que com ela 

convivem. Portanto, em meios as brincadeiras, as crianças obtêm mais clareza de 

escutar, perceber, entender, sentir e até mesmo a chegar a discordar no seu ponto de 

vista, apresentando as suas ideias e concepções. 

 

3 AS CONTRIBUIÇÕES E OBJETIVOS DO LAZER NA ALFABETIZAÇÃO DAS 

CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Ao nos pronunciarmos a respeito do lazer e as contribuições e objetivos das 

brincadeiras na alfabetização da criança, conseguimos destinar a essa etapa o avanço 

cognitivo da criança, quando a mesma está se divertindo, verificar-se o 

desenvolvimento de alguns aspectos da sua personalidade como o afeto, a questão 

da comunicação, da intelectualidade e também da questão motora. Porém, esses 

fatores se desenvolvem através do contato das crianças umas com as outras no 

momento do lazer, portanto compreender que as brincadeiras não são qualquer coisa, 

que elas cooperam e ajudam no desenvolvimento dos indivíduos é de fundamental 

importância neste processo. Além disso, deve-se ter o entendimento e a consciência 
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de que toda a brincadeira na escola ou fora dela é necessário possuir significado, se 

não, desenvolve-se o “brincar por brincar”. 

O professor é um mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, 

organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagens que articulem os 

recursos e capacidades afetivas, 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, como um parceiro mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e 

garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências 

educativas e sociais variadas (BRASIL, 1998). No processo da inserção da brincadeira 

como forma de lazer, mas com intuito de se tornar um aprendizado significativo, é 

fundamental que o professor esteja envolvido nessa realidade educativa.  

Brougère (2002) citado por Navarro (2009) afirma que o contexto social é 

importante para o brincar infantil. De acordo com Brougère (2002 apud NAVARRO, 

2009) o brincar não pode ser separado das influências do mundo, pois não é uma 

atividade interna do indivíduo, mas é dotado de significação social. Para o autor a 

criança é um ser social e aprende a brincar. A brincadeira pressupõe uma 

aprendizagem social. “A criança não brinca numa ilha deserta. Ela brinca com as 

substâncias materiais e imateriais que lhe são propostas, ela brinca com o que tem 

na mão e com o que tem na cabeça” (BROUGÈRE, 2001, p. 105 apud NAVARRO, 

2009, p. 2126). 

É se divertindo nas brincadeiras que as crianças crescem e evoluem em seu 

desenvolvimento pessoal, a criança ao brincar, desenvolve todos os recursos para 

saber e entender facilmente os mais variados aspectos das suas vivências no dia a 

dia, sem aperto e sem ansiedade, além de não enganar a si mesma neste intenso 

processo do aprender. Desenvolve-se atividades com bom humor e satisfação, visto 

seu controle e domínio do próprio entendimento dos seus conhecimentos. 

De acordo com Santos (1997), a ludicidade é: 

 

[...] uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista 
apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a 
aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para 
uma boa saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os 
processos de socialização, comunicação, expressão e construção de 
conhecimento (SANTOS, 1997, p. 12). 
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O lazer, em forma de recreação é interessante não somente na infância, 

importantíssimo, pois contribui em todas as fases da vida de uma criança, além disso, 

as tarefas relacionadas à ludicidade, devem ser agradáveis e satisfatórias, assim, 

auxiliando no desenvolvimento dos estudantes. Todas as buscas que realizamos em 

textos sobre a importância das brincadeiras na Educação Infantil, analisamos, através 

dessas investigações, que a brincadeira compreende toda ação desempenhada o 

através do lúdico no conhecimento infantil, auxiliando a criança na construção do seu 

conhecimento. 

O momento de lazer e diversão, pode trazer um período privilegiado de 

aprendizado, no qual, todos podem se manifestar, colaborar e se envolver com prazer 

e alegria, dispensando e vencendo a vergonha e a timidez. A imaginação da criança 

também contribui para esse momento prazeroso, independente dos métodos à 

disposição, ela pode possibilitar e proporcionar aprendizado aos indivíduos ali 

inseridos. Auxiliando no desenvolvimento de competências e habilidades, 

proporcionando firmeza, segurança, certeza, cautela, razão, delicadeza e fidelidade 

ao tomar decisões em qualquer situação. Além do exposto, possibilita agradáveis 

práticas através do convívio social, que é de enorme importância no período da 

infância. 

Para o autor Leontiev (1998, p. 126) citado por Lomes, Lopes e Nina (sem ano, 

p. 2) diz que: 

 

O brinquedo é a atividade principal da criança, aquela em conexão com a 
qual ocorrem as mais significativas mudanças no desenvolvimento psíquico 
do sujeito e na qual se desenvolvem os processos psicológicos que preparam 
o caminho da transição da criança em direção a um novo e mais elevado nível 
de desenvolvimento. 
 
 

Através de toda essa pesquisa, vemos e comtemplamos que o papel do mestre 

dentro da sala de aula é de muita importância para as contribuições no aprendizado 

do aluno, as brincadeiras são consideradas e vistas como ferramentas positivas para 

a vida das crianças na Educação Infantil. Portanto as ações e participação dos 

orientadores são fundamentais e essenciais para afirmar e declarar que as crianças 

efetivamente e verdadeiramente aproveitem a diversão dentro da escola como forma 

de aprender e fora da mesma como meio de uma convivência social significativa. 

Sendo assim Vygotsky (1998), citado por Kinalski, Rossetto e Francesconi (sem 

ano, p. 4) afirma que,   
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A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança; 
pelo contrário, é a primeira manifestação da emancipação da criança em 
relação às restrições situacionais. O primeiro paradoxo contido no brinquedo 
é que a criança opera com um significado alienado numa situação real. O 
segundo é que, no brinquedo, a criança segue o caminho do menor esforço 
– ela faz o que mais gosta de fazer, porque o brinquedo está unido ao prazer 
– e ao mesmo tempo, aprende a seguir os caminhos mais difíceis, 
subordinando-se a regras e, por conseguinte renunciando ao que ela quer, 
uma vez que a sujeição a regras e a renúncia à ação impulsiva constitui o 
caminho para o prazer do brinquedo.  
 
 

Assim, afirmamos que o lazer contribui de forma extremamente positiva no que 

diz respeito à aprendizagem das crianças da Educação Infantil. Sendo através dos 

brinquedos, jogos e brincadeiras, nota-se que, através de momentos prazerosos, os 

estudantes podem aprender muito e forma prazerosa.  

 

4 A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Ao brincar, as crianças estão consequentemente com sua estrutura física em 

movimentação, porém, em muitos casos, existem diferenças entre elas por algumas 

não alcançarem a combinação tratada nas brincadeiras, do pedido requerido através 

do instrutor, portanto, é essencial que o mestre faça um exercício da área psicomotora 

para trabalhar os efeitos motores a partir dos processos mentais dos alunos, para que 

eles adquiram mais capacidade para evoluir e avançar no seu desempenho em 

momentos de aprendizado. 

Seguindo este pensamento, as autoras salientam que: 

 

É no brincar que a criança apreende e incorpora muitos aspectos do seu 
mundo. Devido a isso precisamos pensar na criança como criança, com seu 
modo de pensar, agir e brincar. Conhecer e compreender melhor o universo 
infantil nos aproxima mais do que é próprio das crianças, da cultura que lhes 
é peculiar. A compreensão contemporânea de infância como produtora de 
culturas, portanto, 45 o brincar, a criança e o espaço escolar instiga novos 
olhares para o campo da educação no sentido de passarmos a entender a 
brincadeira não como atividade imposta ou interventiva, e sim como legítima 
linguagem infantil (SCHLINDWEIN, LATERMAN e PETERS, 2007, p. 44-45). 
 
 

As brincadeiras são uma ferramenta bastante satisfatória dentro da escola, 

muito significativas e marcantes para o conhecimento e a aprendizagem da criança, é 

um ato de realização instruído, apropriado e conveniente, além disso, demostra a sua 

existência de vida vivida perante o seu divertimento de lazer, proporcionando e 
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facilitando no seu procedimento de aquisição de conhecimentos e de informações, 

ajudando na melhoria do seu desenvolvimento de imaginação e criatividade, desta 

maneira, há integração no meio do brincar e na instrução de conhecimentos. 

Para Bacelar (2009) sobre a questão das brincadeiras ela nos mostra a 

possibilidade, sim, de saber se a experiência da criança está sendo ou foi lúdica, fato 

que oferece ao educador a possibilidade de dar atenção e atendimento específico aos 

educandos com os quais trabalha. Com uma sensibilidade refinada, o educador não 

necessita que o educando lhe diga o que está sentido. O educador “lê” isso nas 

expressões de seus corpos. 

O ensino infantil é marcante e valoroso, no qual os discentes convivem em um 

espaço em que conseguem usar e manejar instrumentos como brinquedos para seu 

divertimento no convívio e interação de um com os outros da classe, e tenha 

especialmente, o desenvolvimento de seu aprendizado. 

Para Marreiro (2016): 

 

É brincando também que a criança aprende a respeitar regras, a ampliar o 
seu relacionamento social e a respeitar a si mesma e ao outro. Por meio da 
ludicidade a criança começa a expressar-se com maior facilidade, ouvir, 
respeitar e discordar de opiniões, exercendo sua liderança, e sendo liderados 
e compartilhando sua alegria de brincar. Em contrapartida, em um ambiente 
sério e sem motivações, os educandos acabam evitando expressar seus 
pensamentos e sentimentos e realizar qualquer outra atitude com medo de 
serem constrangidos (MARREIRO, 2016, não paginado). 

 
 

A brincadeira não é apenas uma forma de se divertir, é também uma forma de 

aprendizagem sendo através desenvolvimento individual, se tornando um processo 

muito prazeroso de ensinar e de aprender, podendo obter a interação e o convívio de 

crianças com personalidades diferentes para que tenham uma relação agradável entre 

si e com a sociedade de modo geral. 

Durante o jogo, a brincadeira ou uma atividade mais dinâmica, uma criança 

aprende diversos modos de pensar, falar, interagir, dividir, ou seja, é uma forma de 

aprendizado, pois durante a comunicação entre eles, existem vários tipos de diálogo 

e expressões, é uma construção de conhecimento. 

Para Kishimoto, 

 

A utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do 
conhecimento, por contar com motivação interna, típica do lúdico, mas o 
trabalho pedagógico requer a oferta de estimulo externos e a influência de 
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parceiros bem como a sistematização de conceito em outras situações que 
não jogos. Ao utilizar de modo metafórico a forma lúdica (objeto suporte de 
brincadeira) para estimular a construção do conhecimento, o brinquedo 
educativo conquistou espaço definitivo na educação infantil 
(KISHIMOTO,1996, p. 37-38).   
 
 

As crianças tem o direito de aprender em seu tempo, e o brincar é uma maneira 

de estimular sendo que muitas crianças tem a facilidade de aprender, pois sempre 

estão em fase de desenvolvimento. 

Na vida de uma criança, tudo é como uma arte, em que os artistas são eles 

mesmos e assim, são construídos muitos saberes, que se desenvolvem habilidades, 

podendo colocar em prática durante os momentos de brincadeira e interação com os 

coleguinhas, passando seus conhecimentos através até mesmo de olhares, de troca 

de brinquedos, das relações que se criam ao longo do tempo. 

 

A arte faz de conta. Crianças, artistas fazem de conta que um rabisco, um 
objeto, um fragmento, um pensamento se transformam em outra coisa. 
Desenhar, brincar, poetar. Manchar, riscar, construir, se encantar. 
Transformar retalhos de tecidos em fantasia surreal, rabiscos em dragão 
alado pensamentos em forma. Buscar o dizível no invisível. Modos singulares 
de ver, sentir, expressar e reinventar o mundo (CUNHA; BORGES, 2015, p. 
85). 
 
     

Para que haja um bom desenvolvimento educacional, deve haver um diálogo 

estimulando a criança a compreender a importância do brincar que pode ser realizada 

através do lúdico que estará sendo utilizado como uma metodologia. Em uma 

brincadeira ou nos jogos, a chance das crianças se desenvolverem pode ser maior do 

que na escrita, pois a ludicidade é composta de várias maneiras de se aplicar 

inúmeros conhecimentos, podendo trabalhar com materiais e brinquedos, que muitas 

crianças já tem no seu dia a dia, podendo se tornar uma aula riquíssima. 

Brincar é tão importante para o desenvolvimento das crianças quanto respirar, 

elas precisam do ar para respirar pois sem ele elas não poderão viver, e uma criança 

sem infância sem brincadeiras será com certeza um adulto sem expectativas de vida, 

porque logo no início da vida, é brincando que aprendemos a ser equipe, aprendemos 

a dividir os brinquedos, aprendemos a esperar nossa vez na brincadeira como pular 

corda, amarelinhas e outras que não tem como ir todos de vez, então podemos ver o 

quanto as brincadeiras são importantes para o desenvolvimento da mente, da 

criatividade, motricidade e afetividade e além de outros aspectos.  

Zanluchi (2005, p. 89) citado por Fantacholi (2011) reafirma que: 
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Quando brinca, a criança prepara-se a vida, pois é através de sua atividade 
lúdica que ela vai tendo contato com o mundo físico e social, bem como vai 
compreendendo como são e como funcionam as coisas.” Assim, destacamos 
que quando a criança brinca, parece mais madura pois entra, mesmo que de 
forma simbólica, no mundo adulto que cada vez se abre para que ela. 
 
 

A brincadeira por ser tão importante na vida das crianças, não poderia deixar 

de ser pertinente na vivência escolar, especialmente na Educação Infantil, ela é tão 

importante para as crianças quanto para o professor, quando ele passa a usar esse 

método de aula, descobre uma forte ferramenta para trabalhar com mais prazer e com 

mais colaboração dos próprios alunos. 

Brincar já e prazeroso por si só e trazer isso para a sala de aula ganha mais 

animação, criatividade da parte dos alunos, e o principal, o que todo professor espera 

é justamente isso, a participação dos alunos e a interação na sala de aula, e buscando 

dessa forma, colocar a brincadeira não apenas como passatempo, mas também como 

uma forma de aprendizado, pois muitos pensam que brincar na escola é perda tempo 

e que a criança não aprende nada, pode haver um engano neste sentido, além de 

aprender a própria brincadeira, é um grande estímulo para eles aprenderem mais 

ainda, e participar das aulas com mais atenção e dedicação. 

 

[...] brincadeiras infantis como a brincadeira de vendar os olhos com um pano 
estimulam a criatividade, mas na Concepção de Chomsky faz a descoberta 
das regras e colabora com a aquisição da linguagem. E ajuda na que se 
desenrola nas brincadeiras que dá significado as coisas que permite à criança 
decodificar objetos e aprende a falar (CHOMOS, 2007, p. 83). 
 
 

Então, podemos ver que brincadeira é sim importante para o desenvolvimento 

das crianças em todo os espaços que elas vivem, podemos dessa forma, sempre 

incentiva-las, sendo através das brincadeiras ou outros tipos de atividades, pois assim 

teremos total certeza que serão alunos mais dedicados e mais estudiosos e terão mais 

prazer em aprender e a se dedicar na escola desde dos seus primeiros anos de vida 

escolar, que é quando tudo começa, desde o início desta jornada, temos que dar 

motivos para estimular a educação e o aprendizado. 
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5 METODOLOGIA  

 

Para a realização desta pesquisa, foram selecionadas informações através 

concepções teóricas que representam a importância do brincar na Educação Infantil. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa baseada no método qualitativo, que busca 

realizar através de levantamento bibliográfico – livros, artigos, sites da internet e 

demais pesquisas -, o embasamento teórico necessário para darmos validade para a 

nossa discussão teórica e metodológica.  

A observação inicialmente proposta no projeto de pesquisa não foi realizada 

por conta do Decreto Municipal nº 88/2020 que informa que, por motivo de força maior 

em virtude da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus), que parou o mundo, e com 

tudo isso a gente depende das ações que estão sendo tomadas, as escolas fechadas, 

alunos em casa por que além da COVID-19 afetar e sensibilizar a saúde pública e o 

controle da economia, houve também graves consequências para educação, 

modificando toda a percepção de ensino e aprendizagem que se conhecia desde 

então. Assim, não foi possível que a pesquisa de campo fosse devidamente realizada 

para o estudo em questão, nos retendo em um estudo de cunho bibliográfico.  

Fizemos uma entrevista com a diretora, para dialogar sobre a escola que foi 

nosso campo de pesquisa para o trabalho de conclusão de curso. Realizamos também 

uma análise da documentação que não poderia faltar em nosso estudo, esses foram: 

O projeto Político Pedagógico, que é um documento que relata e configura a 

identidade da escola, fizemos uma investigação da Instituição com relação a sua 

origem. Verificamos também o Decreto Oficial nº 88/2020, que comunica sobre o 

fechamento das escolas nesse período de pandemia da COVID-19, o qual declara 

emergência na saúde pública. vimos um Projeto que o CMEI criou com o tema “Escola 

em Foco”, uma proposta para melhor atender o núcleo da escola nesse tempo de 

pandemia. 

Toda pesquisa científica deve passar por uma fase preparatória de 

planejamento e, neste caso, o percurso metodológico segue justamente o princípio de 

estabelecer algumas diretrizes de ação e se fixar também em um contexto geral do 

que será desenvolvido ao longo da pesquisa, desse modo, existe a necessidade de 

apresentar o caminho metodológico que foi seguido durante todo o processo de 

pesquisa, considerando também o período em que estamos vivenciando as limitações 

de forma geral. O enfoque do trabalho se baseia em uma pesquisa de cunho 
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bibliográfico, para tanto, utilizamos de autoras como Lakatos e Marconi (1990; 1991), 

bem como Minayo (2016), autoras que tratam de metodologia da pesquisa cientifica e 

foram utilizadas como base para discutir o viés metodológico da pesquisa que seguirá.  

A metodologia adotada para a pesquisa é de natureza qualitativa, visto que o 

tema pesquisado envolve a interação entre ambiente e seres sociais, que, para 

Minayo (2016, p. 21) “[...] a abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos 

significados.”, assim, ao concebermos a ideia da pesquisa sobre a importância dos 

jogos e brincadeiras para o Ensino Infantil, estamos tratando de um universo de 

significados que podem ser despertados para as crianças envolvidas neste processo 

de ensino e aprendizagem.  

A autora ainda alerta para a seguinte definição, que envolve completamente o 

caráter da pesquisa quantitativa e sua importância para os/as pesquisadores/as: 

 

[...] a análise qualitativa não é uma mera classificação de opinião dos 
informantes. É muito mais. É a descoberta de seus códigos sociais a partir 
das falas, símbolos e observações. A busca da compreensão e da 
interpretação à luz da teoria aporta para uma contribuição singular e 
contextualizada do pesquisador (MINAYO, 2016, p. 26). 
 
 

De acordo com Lakatos e Marconi (1991, p. 183) “A pesquisa bibliográfica, ou 

de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao 

tema de estudo [...]. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com 

tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]”, assim, para 

uma pesquisa como esta que se apresenta, é fundamental que haja um bom aporte 

teórico, pois, analisando outras obras e variadas perspectivas teóricas, as mesmas 

podem conduzir as pesquisadoras e pesquisadores para outros vieses e não apenas 

responder a questão primordial da pesquisa, ou seja, permite que campos de 

investigação e de conhecimento sejam descortinados e apreciados pelos interessados 

em pesquisar. 

 

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Realizamos uma pesquisa documental, a qual a instituição Centro Municipal de 

Educação Infantil está localizada à Rua São Francisco S/N no povoado de Vila 

Cardoso, município de Caldeirão Grande – BA. Ela foi construída para atender as 

necessidades da comunidade, é uma unidade de ensino de tempo integral, 
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possibilitando a oportunidade de oferecer uma boa educação para as crianças, 

estimulando o desenvolvimento, podendo fortalecer sua capacidade de compartilhar 

e interagir com os coleguinhas. A unidade se encontra em bom estado bem 

estruturada, com um bom desenvolvimento em todas as atividades realizadas em 

tempo integral, atendendo como creche e pré-escola. 

 Um dos documentos de grande importância na escola é o PPP - Projeto 

Político Pedagógico, que apresenta um conjunto de decisões de esforço comunitário, 

o mesmo foi construído com vários membros da escola e pais de alunos, esse 

documento reflete os elementos e questionamentos sobre o objetivo da educação na 

unidade de ensino. Sua construção é baseada na realidade escolar, buscando 

melhoria no processo de aprendizagem, procurando a ampliação das suas 

potencialidades, participação nas diversas prática sociais, um atendimento adequado, 

sempre procurando formar pessoas participativas e responsáveis, para isso, é 

necessário que o CMEI proponha de ações pedagógicas significativas para que os 

educandos tenham suas necessidades alcançadas.   

O PPP nos mostra que a escola Centro Municipal de Educação Infantil, dentro 

da comunidade, tem o compromisso de assumir com responsabilidade a organização 

do seu currículo com a educação básica, portanto, a avaliação desse documento é 

uma reflexão de um instrumento de reflexão que auxilia os professores a tomar 

decisões de mudanças para que suas ações sejam satisfatórias. E com todo estudo 

do PPP, também podemos analisar que para a escola ser desenvolvida com um bom 

objetivo, é necessário que haja um compromisso de todos e principalmente da família, 

que é uma parceria ideal para o desenvolvimento dos alunos, sendo que tudo esteja 

de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum Curricular, que foi atualizada para 

que as crianças possam ter mais direitos na sua aprendizagem.  

Com esse documento, o professor passa a se aprofundar mais sobre todas as 

mudanças porque a maioria das escolas estavam inseridas em outra realidade, 

respeitando sempre as etapas do desenvolvimento metodológico, no qual as crianças 

participam, buscando um retorno de seus direitos e necessidades para a construção 

de sua história, tendo em destaque, a importância do brincar ativamente, podendo 

expressar de maneira ampla uma educação de qualidade que é o papel fundamental 

para o processo educativo, por isso, é importante que todas as ações sejam feitas e 

bem planejadas para colocar em prática e com grande responsabilidade, é importante 

observar o PPP da escola continuamente. A escola Centro Municipal de Educação 



24 
 

Infantil demostra buscar sempre ser uma unidade de ensino transformadora e de 

qualidade através de participação e comunicação para o bem de todos.   

De acordo com a análise da documentação do Diário Oficial do Município de 

Caldeirão Grande, o Decreto nº 88 do dia 14 do mês de agosto de 2020, institui o 

Comitê de Governação Intersetorial para operacionalização das orientações do 

Protocolo emitido pela Secretaria Municipal de Saúde tendo em vista a elaboração 

planejamento do futuro retorno às aulas presencias, e dá outras providências. 

Portanto, a partir desse decreto, ficou estabelecida a suspensão das aulas 

presenciais, nesse sentido, as escolas tiverem que se adaptar ao novo momento e 

buscar alternativas de continuidade do trabalho. 

 Fizemos uma verificação também no documento do projeto da escola que a 

equipe do CMEI criou junto a Secretaria Municipal de Educação de Caldeirão Grande, 

perante o cenário epidemiológico atual e a sua responsabilidade junto à comunidade 

escolar, que elaborou seu plano de Unidade e o Plano de Ações pedagógicas no 

período da pandemia com o tema “Escola em Foco”, para reinventar as aulas em 

tempos de pandemia. A comunicação com os alunos foi realizada em ambientes 

virtuais.  

Essa documentação explicava como os estudantes de hoje se comunicam com 

desenvoltura no meio digital, nessa mesma argumentação, apresenta que a interação 

nesses espaços tem muito a acrescentar à prática pedagógica para o 

desenvolvimento do plano de aulas remotas, e as ferramentas e plataformas para isso 

são abundantes, o mesmo sinalizava algumas sugestões de comunicação remota com 

os alunos sendo esses, o uso do WhastsApp, para conversas individuais, em grupo 

ou através de listas de transmissão; o Google Hangout Meets, uma plataforma de 

Webcanferência para até 100 pessoas ao mesmo tempo; o Skype, plataforma de 

comunicação para uma quantidade reduzida de pessoas; o Google Forms, criação de 

avaliação, simulados e provas para resolução no formato digital; e o Microsoft Teams, 

utilizado para trabalho em equipe usando chat, compartilhando arquivos e fazendo 

chamadas com vídeo, com essas ferramentas e plataformas, a escola a todo momento 

queria garantir a qualidade e compromisso com o desenvolvimento de todos e de cada 

um.  

Realizamos uma entrevista com uma série de dez perguntas para diretora Érika 

Lima de Souza Oliveira, com a qual apresentamos nosso ponto de vista e nossa teoria 

sobre as brincadeiras, e desse modo, podemos nos aprofundar mais sobre a 
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concepção que ela pensa e se a escola está de acordo com nosso pensamento e 

modo de ver as coisas, e acima de tudo, se corresponde à mudança que já teve 

através da BNCC, a qual valoriza os direitos da criança. Então através das perguntas, 

tentamos descobrir se temos fundamentação para realizarmos nossa pesquisa em 

sua totalidade, assim, buscamos outras opiniões para então fazermos o fechamento 

de nosso trabalho, visto que valorizamos as informações passadas pela escola para 

nossa certeza de um trabalho concluído com sucesso. Desse modo, demos início à 

entrevista que segue, entre perguntas e respostas. 

 

Primeira pergunta: Qual a importância do brincar para a criança na 
educação infantil?  
Resposta: É uma peça fundamental para o aprendizado na educação infantil. 
 
Segunda pergunta: Com que frequência os professores utilizam a 
prática da brincadeira na sala de aula?  
Resposta: O professor hoje trabalha o lúdico todos os dias.  
 
Terceira pergunta: Os discentes utilizam as brincadeiras como forma de 
aprendizagem?  
Resposta: Sim - Porque? O ensino infantil é voltado para o lúdico. 
 
Quarta pergunta: Quais tipos de brincadeiras que os professores 
utilizam em sala de aula?  
Resposta: Músicas, jogos didáticos, cantigas de roda, passa anel, bambolê, 
pula corda, morto vivo, pega pega, bobinho, circuito dos obstáculos, 
amarelinha, complete o boneco. 
 
Quinta pergunta: Como a brincadeira pode desenvolver e ajudar no 
desenvolvimento da criança?  
Resposta: Através das brincadeiras que as crianças ampliam o conhecimento 
entre si, entre o mundo e tudo ao seu redor. 
 
Sexta pergunta: Os professores de hoje praticam o brincar como 
ferramenta essencial para o aprendizado das crianças?  
Resposta: Sim, até porque o lúdico hoje está bem explícito nas nossas da 
BNCC, o lúdico hoje e usado como recurso pedagógico nas práticas e 
aprendizagem do ensino infantil. 
 
Sétima pergunta: No seu ponto de vista, a escola coloca as brincadeiras 
como um instrumento de aprendizado?  
Resposta: Sim, porque o lúdico faz parte do universo infantil, e utiliza-los 
permite que uma ação pedagógica que possibilita o desenvolvimento o 
conhecimento e a aprendizagem. 
 
Oitava pergunta: Como as brincadeiras ajudam no desenvolvimento 
cognitivo das crianças?   
Resposta: O lúdico apropria se do mundo real pode influenciar na relação 
ensino e aprendizagem e no desenvolvimento da criança em lúcidas 
possibilidades no aprendizado das crianças uma vez que facilita a construção 
da autonomia reflexão e criatividade. 
 
Nona pergunta: Quais dificuldades o professor enfrenta por trazer as 
brincadeiras no seu plano de ensino?  
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Resposta: Ainda existe um olhar de alguns pais acharem que o lúdico é 
apenas diversão. 
 
Décima pergunta: Qual a proposta da escola apresentada em relação à 
brincadeira?  
Resposta foi: A escola valoriza o brincar pois é um dos direitos da criança e 
a escola acredita sim no poder da brincadeira na evolução e crescimento da 
criança, e no seu desenvolvimento em todos os aspectos. 
 
 

 Com essas perguntas, podemos ver que a escola está dentro dos padrões de 

unidade de ensino inovadora, que valoriza o aluno, a criança no seu direito e que se 

preocupa em favorecer a todos mostrando o valor que a brincadeira pode ter em nossa 

sociedade. Brincar não é só passatempo, brincar é vida, aprendizado e contribuição 

para um ensino mais prazeroso e mais lúdico. Podemos sim ensinar com mais 

diversão e mais ludicidade sem perder o foco no ensino que é para as crianças 

aprenderem mais, o que importa é aprenderem e levarem por toda a vida, não só 

sentar e escrever, mas também sentir acolhimento, vontade de estar todos os dias na 

escola brincando e aprendendo não somente a parte de conteúdo, mas também várias 

formas como companheirismo, força, paciência e várias outras coisas que são para 

toda a vida, valores que dá sim para aprender brincando. 

Valorizar as brincadeiras e todos momentos lúdicos, não só porque já foi 

provado a eficácia, mas também por conta de sua mudança de vida, o quanto tudo 

isso pode despertar em cada aluno de forma diferente vários aprendizados, então 

precisa sim ter mais valorização nas escolas, dos pais e na sociedade. A brincadeira 

é sim uma ferramenta muito importante, não só para ensinar, mas também para se 

aprender a ter mais estímulos para prosseguir e tentar, nessa nova busca, 

conscientizar que tudo é possível basta só você acreditar. 

Através valorização da brincadeira no espaço da escola, podemos ganhar além 

de muito aprendizado, desenvolver a criatividade, sem contar que criança se atrai pelo 

o que vê, por aquilo que eles conseguem enxergar, então, por isso mesmo, usando a 

criatividade em sala de aula, podemos expandir muitas coisas, e o principal é a 

imaginação, as crianças gostam de imaginar cenas e pensar de acordo com o que 

falamos, por isso a importância de usar a criatividade em tudo que fazemos para 

sempre despertar nas crianças essa alegria e felicidade de ser criança. Com essa 

técnica, os professores poderão se aprofundar mais e mais nas brincadeiras, mas sem 

nunca esquecer do objetivo principal: não pode apenas brincar, tem que ter uma meta 

para que aquela brincadeira que leve a criança não apenas a sonhar, mas também a 
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aprender e entender que não é apenas diversão, mas também um aprendizado para 

eles se desenvolverem cognitivamente e abrir para novos horizontes. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na conclusão dessa investigação, constatamos que são muito significativas e 

importantes as brincadeiras no ensino da Educação Infantil, pois as brincadeiras 

devem obter seu lugar e seu período concebido para seus respectivos propósitos e 

metas. Assegurar uma área de diversão na instituição escolar é um momento de 

garantir o ensino de qualidade, além do entendimento de um espaço de socialização, 

de levantamento de conexão na companhia diferente dos outros sujeitos sociais, 

momento de harmonização, formação e geração de instruções, de conhecimentos, de 

funcionamento de suas preferências e sua extensão imaginativas e criativas presentes 

na infância. Dessa forma, o lazer tem significado e é uma peça, um componente 

adicional do lúdico e oferece circunstâncias ao ser humano para que comece, crie, 

organize, cresça e aumente o seu desenvolvimento em um espaço que segue as 

alterações e transformações que a educação promove no que diz respeito às 

brincadeiras. 

Todas as brincadeiras são importantes para as crianças, elas, além de gostar 

muito e ser algo que chama atenção, é algo extraordinário o resultado que ela tem na 

vida das crianças. Brincar é aprender e se encontrar, tem crianças que são 

extremamente tímidas e quando elas brincam, conseguem demonstrar um pouco do 

que elas sentem e do que elas querem, elas conseguem expressar livremente seus 

desejos e vontades, por isso o lúdico é de total importância na Educação Infantil, é a 

fase do descobrimento que eles estão tentando se encontrar, na qual eles querem 

descobrir o mundo ao seu redor e tudo que acontece com as coisas e com as pessoas, 

por isso, a brincadeira tem sim que estar presente em todos os momentos, pois 

desperta curiosidades que vão gerar aprendizados.  

Com todas as pesquisas e aprofundamentos nesse tema, vimos que nosso 

trabalho tem sim razão e fundamento. Estamos aprendendo muitas coisas 

importantes, principalmente como o lúdico pode transformar a vida das crianças nessa 

fase inicial de aprendizado, vale ressaltar também que, mais importante, é eles se 

sentirem felizes e confiantes. Portanto, todos nossos objetivos tem sim dado 

resultados pois estamos vendo que sim, a brincadeira é importante para o crescimento 



28 
 

e o desenvolvimento das crianças em todas as áreas de sua vida, no qual uma 

brincadeira satisfatória transforma todo modo de aprendizagem e influencia na sua 

convivência com os demais sujeitos sociais. E assim podemos observar que 

obtivemos reflexão sobre todo o desenvolvimento da brincadeira na Educação Infantil, 

que ela contribui bastante para o aprendizado como também para desenvolver as 

habilidades das crianças. Todo esse trabalho foi de grande relevância e bastante 

gratificante, apesar dos dias quentes que enfrentamos no decorre desta trajetória. A 

nossa palavra é gratidão a Deus. 
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