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A brincadeira é a pura, a mais espiritualidade 
atividade da criança. 
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INTRODUÇÃO 

 

Alguns educadores acreditam que "brincar por brincar" não contribui para o 

desenvolvimento infantil. Outros consideram a brincadeira uma forma 

importantíssima de aquisição de conhecimentos. Fala-se muito sobre o assunto, 

porém, na prática pedagógica, os educadores ainda não conseguem inserir as 

brincadeiras no cotidiano da escola. Na medida em que é uma atividade ausente na 

escola, podem acontecer casos de obesidade infantil, de crianças mais agitadas, 

violentas, que não aprendem a conviver com conflitos, com menos atenção e 

concentração.  

Nas crianças menores ainda na pré-escola a brincadeira é o primeiro contato 

que ela tem não só com o mundo, mas sim com ela própria, em seu 

desenvolvimento motor, hoje em dia com escolarização cada vez mais cedo das 

crianças fala-se muito em alfabetizar, os educadores preocupados com isso 

esquecem que brincadeiras também são importantes. o fato é que, não havendo a 

prática da brincadeira nas escolas se acontece por diversos fatores como: a falta de 

formação inicial e continuada dos educadores, pouco investimento governamental 

nos espaços "brincáveis" dentro e fora da escola, falta de disponibilizam de 

brinquedos e materiais nas escolas, o que prejudica muito aluno, por que como já foi 

dito ele está se descobrindo. 

Este trabalho tem um tema um pouco complicado e polêmico, as brincadeiras 

nas escolas. Penso ser relevante falar sobre o assunto, pois cada vez mais estamos 

perdendo essa prática nas escolas, coisa que não pode acontecer. Profissionais 

especializados no assunto, como pedagogos entendem a importância das 

brincadeiras. Acredito que o mais importante seria uma mudança de concepção dos 

professores e gestores sobre as brincadeiras na escola.  

A brincadeira tem extrema importância, pois contribui para que haja avanços 

significativos na aquisição de valores, de conhecimento e até na aquisição de cultura 
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das crianças. Todas as brincadeiras são interessantes para o desenvolvimento e a 

aprendizagem das crianças, mais há um, porém nisso tudo, também não encher os 

colégios e escolas de brinquedos, é preciso ser coerente e saber inserir  de forma 

correta e educativa as brincadeiras  no contexto escolar. 

A brincadeira faz parte da vida da criança, seja na escola ou fora dela. Esta 

atividade é tanto fonte de lazer como de conhecimento. O meu objetivo nesse 

trabalho é mostrar justamente a sua importância no contexto escolar, o quanto ajuda 

no desenvolvimento motor da criança, no pensamento dela e até na sua interação 

com os outros alunos. Quero mostrar que as brincadeiras com fins educativos é 

didático, a escola que não perdeu essa ‘’forma’’ de ensinar ganha muito no sistema 

de ensino aprendizagem, pois o aluno que o mais interessado na historia. Além de a 

brincadeira ser divertida ainda funciona como uma válvula de escape das 

professoras e educadores para que sua aula não se torne “chata” e monótona. 

Contudo, brincar na escola é diferente de brincar em casa, na rua ou em outros 

lugares. 

Neste trabalho eu me baseio em Vygotsky, pois ele considera que o 

desenvolvimento ocorre ao longo da vida e que as funções psicológicas superiores 

são construídas ao longo dela. Ele não estabelece fases para explicar o 

desenvolvimento como Piaget e para ele o sujeito não é ativo nem passivo: é 

interativo. Segundo Vygotsky, a criança usa as interações sociais como formas 

privilegiadas de acesso a informações: aprendem a regra do jogo, por exemplo, 

através dos outros e não como o resultado de um engajamento individual na solução 

de problemas. Desta maneira, aprende a regular seu comportamento pelas reações, 

quer elas pareçam agradáveis ou não.  

Ele dizia que ‘’ As maiores aquisições de uma criança são conseguidas no 

brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu  nível básico de ação real  e 

moralidade’’. Na visão de Vygotsky sobre a brincadeira ele cita que. A brincadeira, o 

jogo, é uma atividade específica da infância, em que a criança recria a realidade 

usando sistemas simbólicos. Essa é uma atividade social, com contexto cultural e 

social. Assim como ele, eu acredito que as brincadeiras são importantes por que a 
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criança toma essas como ‘’exemplo’’ e em varias situações de sua vida 

inconscientemente ela irá utilizar o que aprendeu sem querer.  

A brincadeira cria para a criança uma faixa de desenvolvimento sócio-cultural 

muito grande, sob a orientação de um educador ela é capaz de desenvolver tarefas 

independente dele, para que a todo instante seja estimulado. Em suas teorias 

Vygotsky cita as fases do distanciamento da criança com o ‘’mundo’’ da sua casa, 

que é seu primeiro contato é meio social. As brincadeiras que são oferecidas à 

criança devem estar de acordo com a faixa de desenvolvimento em que ela se 

encontra, desta forma, pode-se perceber a importância do professor para o 

desenvolvimento desse aluno. O papel do professor é de grande valia e importância, 

pois é ele quem cria os espaços, disponibiliza materiais, participa das brincadeiras, 

ou seja, faz a mediação da construção do tempo. É fundamental que os professores 

tenham conhecimento do saber que a criança construiu na interação com o 

ambiente familiar e sociocultural, para formular sua proposta pedagógica. A 

contribuição de Vygotsky sobre o jogo na infância implica a sua valorização, pela 

relação estreita que o professor estabelece entre jogo e aprendizagem. Muitos dos 

escritos de Vygotsky que apresentam o conceito de Zona do Desenvolvimento 

Próximo fazem referência à criança em idade escolar, no entanto isto não significa 

que considere que este conceito seja apenas aplicado em idade escolar e em 

conseqüência do papel exercido pelas aprendizagens formais.Igualmente o papel do 

jogo da criança na medida em que este possibilita a criação de uma Zona de 

Desenvolvimento Próximo, o que aqui eu chamo de faixa de desenvolvimento social. 

É isso que as escolas fazem, o pedagogo está praticamente para descobrir e 

estimular conhecimentos e novas formas de aprendizagem. Contudo, como já foi 

citado varias vezes neste texto, brincar não é só brincar!  Tem uma intenção 

pedagógica pó de trás disso. 

 Como Psicopedagoga quero destacar a importância quem tem as 

brincadeiras infantis na vida da criança. Quando os pequenos são estimulados sua 

visão de aprendizagem e até sobre a vida muda, a meu ver. Ao invés de cada vez 

mais inserir as brincadeiras como forma de recreação a escola deve-se focar em 

jogos totalmente ligados ao desenvolvimento intelectual do aluno, como por 
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exemplo, posso citar o jogo das palavras que é muito utilizado com crianças de 

idade de 3 à 6, consiste em cada aluno retirar de uma urna uma palavra e assim ao 

longo da aula vão descobrindo seu significa, dessa forma as crianças interagem 

entre si e novas palavras são inseridas em seu ‘’vocabulário’’. 
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CAPÍTULO 1 A ORIGEM DOS JOGOS E BRINCADEIRAS INFANTIS  

Os jogos tiveram origem na Grécia, não se conhece ao certo seus criadores. A 

tradição desses jogos apresenta-se no fato de que seu povo brincará de amarelinha, 

de empinar pipa, jogar pedrinhas e etc. Mais tarde criou as Olimpíadas ou Jogos 

Olímpicos. Os primeiros jogos limitavam-se a uma única corrida com cerca de 192 

metros, mais tarde as modalidades como salto a distância e com obstáculos 

surgiram com o aperfeiçoamento de suas olimpiadas. 

Modalidades estas que até hoje preservam sua estrutura inicial, outros, receberam 

novas reformulações.  

Em seu livro Kishimoto cita que: A antiguidade de muitos jogos tradicionais infantis é 

atestada pela obra do Rei de Castille Allphonse X que, em 1283, redigiu o primeiro 

livro sobre os jogos na literatura européia. Nesta obra, o rei descreve diversos jogos 

presentes até os tempos atuais, como o pião, a amarelinha, o jogo de ossinho ou 

saquinhos, o xadrez, tiro ao alvo, jogo de fio ou cama-de-gato, jogos de trilha, o 

gamão, entre outros. 

Kishimoto (1993) conclui que: a maioria dos jogos tradicionais infantis 

incorporados à lúdica brasileira chegou ao país por intermédio dos portugueses, mas já 

carregavam uma antiga tradição européia, vinda de tempos remotos.  

Posteriormente, no Brasil, receberam novas influências, aglutinando-se com outros 

elementos folclóricos como o do povo negro e o do índio. 

 

 

1.2 As Influências Lusitanas 

 

Quando os portugueses chegaram no Brasil, encontraram os índios brincando com 

uma trouxinha de folhas cheia de pequenas pedras, amarrada a uma espiga de 

milho, que chamavam de Pe´teka, que em tupi significa "bater". A brincadeira foi 

passando de geração em geração e, no século 21 o jogo de peteca tornou-se um 

esporte sério e reconhecido, com regras e torneios oficiais. A amarelinha brincadeira 
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tão tradicional entre as crianças brasileiras também é chamada de maré, sapata, 

avião, academia, macaca etc. A cama-de-gato é uma brincadeira com barbante, 

provavelmente de origem asiática, a brincadeira é praticada em diversas partes do 

mundo. Uma versão mais moderna é trançar um elástico com as pernas. Cinco 

Marias 

Também chamada de três Marias, jogo do osso, onente, bato, arriós, telhos, chocos, 

nécara etc. O jogo, de origem pré-histórica, pode ser praticado de diversas 

maneiras. Na antiguidade, os reis praticavam com pepitas de ouro, pedras 

preciosas, marfim ou âmbar. No Brasil, costuma ser jogado com pedrinhas, 

sementes ou caroços de frutas, ossos ou saquinhos de pano cheios de areia. Esse 

jogo consiste em lançar uma pedra para o alto e, antes que ela caia no chão, pegar 

outra peça. Depois tentar pegar duas, três, ou mais, ficando com todas as peças na 

mão. Uma das brincadeiras mais conhecidas em nosso pais é a ciranda, teve origem 

em Portugal, onde era um bailado de adultos. O Semelhante a ela é o fandango, 

baile rural praticado até meados do século XX no interior do Rio de Janeiro (Parati) e 

São Paulo, em que homens e mulheres formavam rodas concêntricas, homens por 

dentro e mulheres por fora. 

Vários brinquedos, jogos e brincadeiras que nossas crianças conhecem hoje tem 

origem dos povos a que fomos colonizados, como por exemplo, o índio, o branco e o 

negro. Com forme o mundo vai evoluindo nossas crianças vem perdendo a 

influência das brincadeiras tradicionais, fazendo com o que perca espaço para um 

mundo mais industrializado e informatizado. Brincadeiras como: a peteca, a 

amarelinha, a ciranda, a pipa e a cama de gato tem sido conhecido como folclore 

quando na verdade deveríamos reconhecê-la como Tradição. 

As influências portuguesas no folclore do Brasil é uma das mais ricas do mundo. 

Além do elemento nativo (o índio), o português e o africano. Estes três povos 

constituíram, podemos dizer as raízes de nossa cultura. Posteriormente, imigrantes 

de outros países, como Itália e Alemanha, deram sua contribuição ao nosso folclore, 

tornando-o mais complexo e mais rico. 

http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/ult1702u41.jhtm
http://educacao.uol.com.br/cultura-brasileira/ult1687u17.jhtm
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A tendência dos costumes de povos diferentes é, quando estes se relacionam de 

modo íntimo, construir expressões híbridas, ou seja, suas culturas se misturam, 

resultando em novas expressões de manifestação popular.  

Como os grupos humanos influenciam uns aos outros, podemos dizer que o folclore 

não é uma ciência estática, morta. Ao contrário, ele é dinâmico, pois além de 

pesquisar o passado, tem de estar atento às transformações do presente.  

 

O Brasil, vasto qual um continente, apresenta regiões distintas, onde há diferença de 

intensidade das influências dos povos formadores. Por outro lado, cada região 

possui seu gênero de vida de acordo com o meio ambiente, o que influi, também, no 

folclore brasileiro. 

 

1.2 As Influências Indígenas  

O sentido dos jogos para os índios é muito peculiar, atirar com arco e flecha não é 

uma brincadeira, é um treino para caçar. Imitar animais são comportamentos 

místicos tanto de adultos como de crianças, reflexos de símbolos totêmicos antigos. 

Adultos e crianças dançam, cantam imitam animais cultivam suas atividades e 

trabalham para sua subsistência. Mesmo os comportamentos descritos como jogos 

infantis não passam de formas de conduta de toda a tribo. As brincadeiras não 

pertencem ao reduto infantil. Os adultos também brincam de peteca, de jogo de fio e 

imitam animais. Não se pode falar em jogos típicos de crianças indígenas. Existem 

jogos dos índios e o significado de jogo é distinto de outras culturas nas quais a 

criança destaca-se do mundo adulto.   

Entre algumas tribos, as mães faziam para os filhos brinquedos de barro cozido, em 

algumas tribos indígenas as bonecas de barro não se transfere à cultura brasileira. 

Prevalece a boneca de pano, de origem talvez africana. Mas o gosto da criança por 

brinquedos de figuras de animais é ainda de traço característico da cultura brasileira, 

embora vá desaparecendo com a padronização das indústrias.  

A prática de utilizar aves domésticas como bonecos bem como o uso do bodoque e 
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do alçapão para pegar passarinhos e depois criá-los são tradições que permanecem 

na infância brasileira. É com as brincadeiras que os índios ensinam diversas 

atividades do cotidiano. 

 

1.3 As Influências Africanas 

 

Ainda não se pode afirmar com certeza a contribuição dos elementos africanos nos 

jogos e nas brincadeiras infantis brasileira, com relação a isso a criança africana que 

vinha junto com sua mãe escravizada aceitava depressa a lúdica que o ambiente lhe 

permitia. Servia-se do material mais próximo e brincava, talvez conservando a 

técnica africana ou adotando a local. Dos brinquedos encontrado  a espingarda de 

talo de bananeira. Para confeccioná-la, basta fazer uma série de incisões no talo da 

bananeira, deixando os fragmentos presos pela base. Ao levantar todos esses 

pedaços, seguros por uma haste, e ao passar a mão ao longo da haste, fazendo-os 

cair, eles soltam um ruído seco e uníssono, simulando o tiro da espingarda. 

Sabe-se que jogos africanos continuaram sendo utilizados pelos adultos negros, no 

Brasil, após o término da escravidão. 

 

 

Freyre (1963) afirma que: o melhor brinquedo dos meninos de 

engenho de outrora: montar a cavalo em carneiros; mas na falta de carneiros: moleques. 

Nas brincadeiras, muitas vezes brutas, dos filhos de senhores de engenho, os moleques 

serviam para tudo: eram bois de carro, eram cavalos de montaria, eram bestas de 

almajarras, eram burros de liteiras e cargas as mais pesadas. Mas, principalmente, cavalos 

de carro.  

A prática de montar a cavalo no moleque, o jogo da peia queimada reflete, também, 

a situação de dominação do branco sobre o negro, uma vez que consiste em imitar 

bater com chicote nas costas do negro punido.  
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CAPÍTULO 2 A BRINCADEIRA COMO FORMA DE AQUISIÇÃO DE 

CONHECIMENTO 

 

Os jogos para crianças na idade 0 à 6 são fundamentais para o seu 

desenvolvimento e para a aprendizagem, pois envolvem diversão e ao mesmo 

tempo uma postura de seriedade. A brincadeira é para a criança um espaço de 

investigação e construção de conhecimentos sobre si mesma e sobre o mundo. 

Brincar é uma forma de a criança exercitar sua imaginação, que permite às crianças 

relacionarem seus interesses e suas necessidades com a realidade de um mundo 

que pouco conhecem.  

A brincadeira expressa a forma como uma criança reflete, organiza, 

desorganiza, constrói,destrói e reconstrói o seu mundo, sem contar que a 

brincadeira é primeiro contato da criança com esse mundo de descobertas assim 

podemos iniciar nossa reflexão enfocando a criança, sujeito de nossas práticas, e 

suas relações com a sociedade atual, fazendo o seguinte questionamento, o que é 

ser criança hoje? Ser criança hoje representa não ter tempo para brincar, penso que 

hoje as crianças têm muito mais responsabilidades do que tinham à 20 ou à 10 anos 

atrás. Talvez por que hoje em dia seus pais desejem que elas ocupem seu tempo 

com coisas mais importantes, como por exemplo, se dedicar cada vez mais a curso 

inglês, informática etc.  

Pensando no futuro obterem uma vida estabilizada e alcançar um padrão de 

vida estável. Pais que privam seus filhos não se dão conta do quão importante é o 

lúdico para a vida da criança. Tal importância não se dá somente na desenvoltura da 

imaginação da criança e sim no desenvolvimento intelectual.  

Vygotsky (1989) afirma que a aquisição do conhecimento se dá 

através das zonas de desenvolvimento, a real e a proximal. A zona de desenvolvimento real 

é o conhecimento já adquirido, é o que a pessoa traz consigo. Já a zona de 
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desenvolvimento proximal, só é atingida com o auxílio de outras pessoas "mais capazes", 

que já tenham adquirido esse conhecimento.  

Ele afirma também que: é enorme a influência do brinquedo no 

desenvolvimento de uma criança. É no brinquedo que a criança aprende a agir numa 

esfera cognitiva, ao invés de numa esfera visual externa, dependendo das 

motivações e tendências.  

Para finalizar, gostaria de reforçar a idéia de que é preciso concretizar e 

transformar em prática do dia-a-dia as brincadeiras em sala de aula, para que se 

possa construir conhecimentos significativos é necessário que a aprendizagem seja 

prazerosa para as duas partes envolvidas: Professor X Aluno. Pois o professor e os 

pais são os únicos capazes de inserir essa pratica no cotidiano da criança. Com 

relação ao jogo, Piaget (1998) acredita que ele é essencial na vida da criança.  De 

início tem-se o jogo de exercício que é aquele em que a criança repete uma 

determinada situação por puro prazer, por ter apreciado seus efeitos.  

 Em torno dos 2-3  e 5-6 anos nota-se a ocorrência dos jogos simbólicos, que 

satisfazem a necessidade da criança de não somente relembrar o mentalmente o 

acontecido, mas de executar a representação. 

Na visão de Vygotsky, a brincadeira, o jogo, é uma atividade específica da 

infância, em que a criança recria a realidade usando sistemas simbólicos. Essa é 

uma atividade social, com contexto cultural e social. É uma atividade humana 

criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de novas 

possibilidades de interpretação, de expressão  e de ação pelas crianças, assim 

como de novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e 

adultos.  

No processo da educação infantil o papel do professor é de suma 

importância, pois é ele quem cria os espaços, disponibiliza materiais, participa das 

brincadeiras, ou seja, faz a mediação da construção do conhecimento. 

A desvalorização do movimento natural e espontâneo da criança em favor do 

conhecimento estruturado e formalizado ignora atividades educativas como a 
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brincadeira e jogo, que também é uma forma rica e prazerosa de estimular a 

atividade construtiva da criança. 

 

Através da interação social, a criança se utilizará de instrumentos mediadores, a fim 

de transformar-se. Os problemas que lhe são apresentados, desde o nascimento, 

fazem com que busque soluções imediatas.  

Assim, elaboração de conceitos pela criança irá depender da diversidade, não 

só quantitativa, mas, especialmente, qualitativa, das experiências interacionais que 

vivenciará nos espaços institucionais nos quais se encontrar. 

Vygotsky (1989) afirma que:  

É enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma 

criança. É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de 

numa esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências internas, e não dos 

incentivos fornecidos pelos objetos externos’’.  

 

Os altos índices de evasão escolar e o fracasso escolar provocaram uma 

profunda reflexão entre os educadores, por este motivo há uma grande mudança 

sobre essa concepção de não introduzir as brincadeiras no cotidiano escolar.  

Sabemos que o lúdico é importante para a saúde mental das crianças e os 

brinquedos são um convite para se brincar. E quanto a isso é necessário fazer uma 

reflexão sobre o tipo de convite que se oferece as crianças, tendo em vista que os 

brinquedos trazem propostas de ação e mensagens, passam modelos, podem 

significar limite ou expansão e estimulam. 

O brincar estimula a curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança 

proporcionando aprendizagem, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento do 

pensamento e desenvolvimento da concentração e da atenção. Isto porque 

brinquedos proporcionam desafios e motivação à medida que a criança se interessa 

pela proposta dele, reconhece, descobre, experimenta, reinventa, analisa, compara 
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e cria. È através deste processo que a criança aprende a controlar seus movimentos 

e a estabelecer uma ordem em seu mundo. 

 

A forma de introduzir o brinquedo à criança é importante, por isso ao 

apresentá-las devemos criar situações com o que ela vá explorar o brinquedo e criar 

possibilidades, é preciso ter lógica ao fazer isto pois, muitas vezes os pais 

presenteiam a criança sem algum motivo aparente simplesmente pelo fato deles 

nunca terem a possibilidade de ter tal brinquedo. 

 

É preciso que se deixe explorar esse mundo dos brinquedos sem que hajam 

interrupções para que não acabe com a linha de pensamentos das crianças, com 

isso ela estará trabalhado livremente a sua imaginação, os pais que brincam junto 

com seus filhos reforçam seus laços afetivos pois a criança necessita de atividades 

grupais como individualizadas, uma vez que as grupais levam à socialização e as 

individuais possibilitam o atendimento de questões pessoais. Em atividades grupais 

a criança desenvolve seu senso de companheirismo, aprende a conviver com o 

outro e principalmente aprende a ganhar e perder passando a conhecer normas e 

regras aprendendo a aceitá-las, isso é uma preparação para a vida em sociedade. 

 

Vygotsky (1989), afirmar que: 

 

Acredito que o brinquedo não é uma ação simbólica no sentido próprio do 

termo, de forma que se torna essencial mostrar o papel da motivação no brinquedo. 

O brinquedo então não deve ser encara apenas como um simbolismo e sim com um 

instrumento facilitar da aprendizagem e mais que isso, ele ajuda a criança a ter 

noções básicas da vida em sociedade como por exemplo, a organização de lugares 

e espaços. 

A criança que reconhece no adulto o hábito de guardar suas coisas 

naturalmente irá reproduzir isso nos seus brinquedos, tendo cuidado com eles 

podendo desenvolver através disso a participação em tarefas de arrumação 

realizadas junto com um adulto. A criança aprende desde cedo a zelar pela ordem e 
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conservação do brinquedo podendo até ser tão satisfatório para ela guardar quanto 

foi para brincar. 

 

Vygotsky (1989): O velho adágio de que o brincar da criança é 
imaginação em ação de ser invertido; podemos dizer que a imaginação, nos adolescentes e 
nas crianças em idade pré-escolar, é o brinquedo sem ação. 

 

 
 

As concepções de Vygotsky e Piaget quanto ao papel do jogo no 

desenvolvimento cognitivo se divergem radicalmente.Para Piaget (1975) no jogo 

prepondera a assimilação, ou seja, a criança assimila no jogo e nas brincadeiras o 

que percebe da realidade às estruturas que já construiu e neste sentido o jogo não  

é  determinante nas modificações das estruturas. Para Vygotsky o jogo proporciona 

alteração das estruturas. 

De acordo com as concepções de Vygotsky, uma prática pedagógica 

adequada perpassa não somente por deixar as crianças brincarem, mas, 

fundamentalmente por ajudar as crianças a brincar, por brincar com as crianças e 

até mesmo por ensinar as crianças a brincar. 

Enquanto que para Piaget a imaginação da criança não é mais do que 

atividade deformante da realidade, para  Vygotsky a criança cria (desenvolve o 

comportamento combinatório) a partir do que conhece, das oportunidades do meio e 

em função das suas necessidades e preferências. 

 

A principal é que o desenvolvimento cognitivo resulta da interação entre a 

criança e as pessoas com quem mantém contato regulares. Devemos lembrar que 

não é o jogo ou a brincadeira que o torna importante no desenvolvimento da criança 

e sim a capacidade que eles tem de estimular a imaginação, capacidade de planejar, 

imaginar situações diversas, representar papéis e situações do cotidiano, bem como, 

o caráter social das situações lúdicas, os seus conteúdos e as regras inerentes à 

cada situação.  A atuação nesse mundo imaginário cria uma Zona de 

Desenvolvimento Proximal formada por conceitos ou processos em 

desenvolvimento. 
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A teoria de Vygotsky é: Zona de Desenvolvimento Proximal, é a diferença 

entre o desenvolvimento atual da criança e o nível que atinge quando resolve 

problemas com auxílio, o que leva à conseqüência de que as crianças podem fazer 

mais do que conseguiriam fazer por si sós. Podemos sintetizar dizendo que: a regra 

e a situação imaginária caracterizam o conceito de jogo infantil para Vygotsky.O 

valor do conteúdo de um jogo deve ser considerado em relação ao estágio de 

desenvolvimento em que se encontra a criança, isto é, como a criança adquire 

conhecimento e raciocina. Vygotsky (1989) afirma ainda que: A imaginação é um 

processo psicológico novo para a criança; representa uma forma especificamente 

humana de atividade consciente, não está presente na consciência de crianças 

muito pequenas e está totalmente ausente em animais. 

 

Ao brincar a criança se imagina em situações do cotidiano chegando a assumir 

papéis no contexto de vida em que elas se insere de modo que para elas a 

brincadeira é uma forma normal de expressar o que estão sentido como coisas que 

aconteceram em seu dia-a-dia, tudo isso se reflete na hora em que estão brincando.  

Piaget descreve quatro estruturas básicas de jogos infantis, que vão se  

sucedendo e se sobrepondo nesta ordem:  Jogo de exercício, Jogo 

simbólico/dramático, Jogo de construção, Jogo de regras.  

A importância do jogo de regras, é que quando a criança aprende a lidar com a 

delimitação, no espaço, no tempo, no tipo de atividade válida, o que pode e o que 

não pode fazer, garante-se certa regularidade que organiza a ação tornando-a 

orgânica.  

 

Muito importante também é brinquedoteca, pois é um espaço que visa estimular 

crianças e jovens a brincarem livremente, pondo em prática sua própria criatividade 

e aprendendo a valorizar as atividades lúdicas 

 

 

De acordo com Rodari (1982), por meio das Brinquedotecas 
avaliamos nas crianças o seu desenvolvimento, através do acompanhamento, da 
observação diária, no que se refere a socialização, a iniciativa, a linguagem, ao 
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desenvolvimento motriz e buscamos através das atividades lúdicas o desenvolvimento das 
suas potencialidades. 

 

 

A Brinquedoteca tem como proposta o brinquedo, o objeto, sua necessidade é de 

ampliar e preservar as possibilidades de vivência do lúdico.    

É um espaço alegre, colorido, diferente, onde crianças e jovens soltam a sua 

imaginação, sem medo de serem punidas e cobradas.  

A Brinquedoteca pode ter várias funções: pedagógica, social e comunitária. 

Oferecer possibilidade de bons brinquedos e ao mesmo tempo, brinquedos de 

qualidade é a função pedagógica. Favorecer crianças e jovens que jogam em 

grupos, a aprenderem a respeitar as pessoas, a colaborarem com elas, a receberem 

ajuda, a tentar compreendê-las, é a função comunitária.  

Uma Brinquedoteca pode ter diferentes finalidades no âmbito lúdico, como por 

exemplo: Brinquedotecas especializadas em atendimento a crianças da primeira 

infância, outras somente para empréstimos de brinquedos. 

Podemos dizer que é uma oficina de criação lúdica, onde crianças e jovens 

experimentam, conhecem, exploram e manipulam diversos brinquedos, construindo 

assim seu próprio conhecimento, desenvolvendo autonomia, criatividade e liberando 

suas fantasias.  

O mundo de brinquedos é a primeira idéia que surge para quem entra na 

Brinquedoteca.  

 

 

Nas Brinquedotecas existem brinquedos variados, novos, usados, brinquedos de 

madeira, plástico, metal, pano, aquele da propaganda, um que nossos pais 

brincavam, ou aquele tão desejado. Brinquedos que vão realizar sonhos, 

desmistificar fantasias ou simplesmente estimular a criança a brincar livremente. 

Quando uma criança entra na Brinquedoteca, deve ser tocada pela expressividade 

da decoração, pela alegria e a magia do espaço.  
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Sendo um ambiente para estimular a criatividade, deve ser preparado de forma 

criativa, com espaços que incentivem a brincadeira de “faz de conta”, a construção 

de brinquedos e a socialização.  

O que não podemos esquecer é que qualquer que seja o tipo de Brinquedoteca, o 

acervo de brinquedos, as brincadeiras, vão proporcionar a criança e ao jovem, 

momentos criativos, alegres, com muito prazer e aprendizado. 

 

 

2.1 O lúdico como um processo de socialização 

 

A família representa um grupo social primário que influencia e é influenciado por 

outras pessoas e instituições.  

O termo “família” é derivado do latim “famulus”, que significa “escravo doméstico”. 

Este termo foi criado na Roma Antiga para designar um novo grupo social que surgiu 

entre as tribos latinas, ao serem introduzidas à agricultura e também escravidão 

legalizada. 

No direito romano clássico a "família natural" cresce de importância - esta fámília é 

baseada no casamento e no vínculo de sangue. A família natural é o agrupamento 

constituído apenas dos cônjuges e de seus filhos. A família natural tem por base o 

casamento e as relações jurídicas dele resultantes, entre os cônjuges, e pais e 

filhos.  Se nesta época predominava uma estrutura familiar patriarcal em que um 

vasto leque de pessoas se encontrava sob a autoridade do mesmo chefe, nos 

tempos medievais (Idade Média), as pessoas começaram a estar ligadas por 

vínculos matrimoniais, formando novas famílias. Dessas novas famílias fazia 

também parte a descendência gerada que, assim, tinha duas famílias, a paterna e a 

materna 

 

Minuchin (1990) define: família como um conjunto invisível de exigências funcionais 

que organiza a interacção dos membros da mesma, considerando-a, igualmente, 

como um sistema, que opera através de padrões transaccionais. Assim, no interior 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escravid%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
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da família, os indivíduos podem constituir subsistemas, podendo estes ser formados 

pela geração, sexo, interesse e/ ou função, havendo diferentes níveis de poder, e 

onde os comportamentos de um membro afetam e influenciam os outros membros. 

A família como unidade social, enfrenta uma série de tarefas de desenvolvimento, 

diferindo a nível dos parâmetros culturais, mas possuindo as mesmas raízes 

universais. 

Socialização é a assimilação de hábitos características do seu grupo social, todo o 

processo através do qual um indivíduo se torna membro funcional de uma 

comunidade, assimilando a cultura que lhe é própria. 

É um processo contínuo que nunca se dá por terminado, realizando-se através da 

comunicação, sendo inicialmente pela "imitação" para se tornar mais sociavél. 

O processo de socialização inicia-se contudo, após o nascimento, e através, 

primeiramente, da família ou outros agentes proximos, da escola, dos meios de 

comunicação de massas e dos grupos de referência que são compostos pelas 

nossas bandas favoritas, actores, atletas, super-heróis, etc. 

 

Podemos pensar que a primeira ‘’sociedade’’ que a criança conhece e tem 

acesso é a própria família, com isso a escola fica sendo segundo local de uma 

importante extensão da ‘’sociedade’’ que ela possui em sua vida. Nesse contexto 

escolar o lúdico tem um papel indispensável.  

 

O lúdico é o espaço perfeito para a socialização, pois é nela que crianças de 

todas as idades interagem unidas sem perceber que naquele espaço crescem 

saudáveis com base para se tornarem cidadãos. A meu ver, é no lúdico que a 

criança expressa livremente suas experiências, frustrações, sentimentos e etc. A 

criança age o tempo todo descobrindo, inventando, resistindo, perguntando, 

refazendo, socializando-se. 

Quando a criança é inserida nesse contexto, ela pode participar de uma base 

sólida que influenciará em todo o desenvolvimento de seu caráter. 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gera%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A2metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nascimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esporte
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Super-Her%C3%B3i&action=edit&redlink=1
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A criança comunica-se não só por meio de palavras, mas também por sons, 

gestos e ações, o nosso processo de alfabetização não limita-se somente à leitura e 

à escrita ela se estende a todos os níveis da vida social. 

 

Socialização é o processo através do qual o indivíduo se integra no grupo em que 

nasceu adquirindo os seus hábitos e valores característicos.É através da 

Socialização que o indivíduo pode desenvolver a sua personalidade e ser admitido 

na sociedade.A socialização é, portanto, um processo fundamental não apenas para 

a integração do indivíduo na sua sociedade, mas também, para a continuidade dos 

Sistemas Sociais. 

É o processo de integração do indivíduo numa sociedade, apropriando 

comportamentos e atitudes, modelando-os por valores, crenças, normas dessa 

mesma culturas em que o indivíduo se insere. 

Se queremos preparar nossos alunos não só intelectual, mas socialmente, isto é, se 

desejamos preparar os alunos para a vida, necessário desde cedo educá-los para a 

cooperação. Não é possível a existência de uma sociedade de solitários. 

A adaptação da criança está na dependência da orientação da educadora, que 

deverá conhecer suas necessidades básicas, suas características evolutivas e ter 

informações quanto aos aspectos de saúde, higiêne e nutrição infantil (todas estas 

informações devem ser passadas pelos pais em entrevista prévia com a direção 

através de anamnese). Sendo assim, a socialização da criança desenvolve-se 

harmoniosamente adquirindo superioridade sob o ponto de vista da independência, 

confiança em si, adaptabilidade e rendimento intelectual. O ambiente que estimule a 

atividade criadora da criança, além de contribuir para o seus desenvolvimento 

global, estará, certamente, favorecendo a aproximação da criança à realidade 

escolar. 

O desenvolvimento da criança deve ser acompanhada principalmente pelos pais 

pois a escola é apenas um suporte facilitador para todo o processo. 
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CAPÍTULO 3 TEORIA E LÚDICO, O BENEFICIO ESTIMULANTE DOS 

BRINQUEDOS 

 

Sabemos que várias salas de aula têm principalmente a teoria como pratica 

em seu dia-a-dia, entretanto tão importante como a teoria é o lúdico. O lúdico faz 

com o que as crianças desenvolvam o raciocínio lógico e a imaginação, como 

também as auxiliam dentro de sala. Acredito que os brinquedos exercem uma força 

muito positiva na criança e mais que isso as estimula. Podemos observar isso em 

nosso dia-a-dia, se fizermos a proposta da atividade com brinquedos percebemos 

que a motivação será muito maior.  

Muitas crianças sentem dificuldades de aprender do jeito tradicional, nesse 

caso o jogo ajuda, pois quebra o medo que a criança tem de arriscar, de forma que, 

com o jogo ela diz a resposta sem medo de errar e assim aprende brincando. 

Podemos dizer que nem sempre os professores tem clareza suficiente sobre esse 

assunto deixando de alcançar os objetos do ensino- aprendizagem. Nesse caso será 

que podemos afirmar que o lúdico é tão importante quanto a teoria? Posso dizer que 

um complementa o outro. O jogo utilizado de forma pedagógica torna-se um grande 

aliado, pois podem fixar melhor a matéria. Existem hoje em dia maneiras diferentes 

de se trabalhar com lúdico em sala de aula de maneira pedagógica, deixando as 

aulas mais interessantes,com resultados mais eficazes de acordo com a proposta da 

aula. 

Acredito que para alcançar os objetivos de uma aula podemos introduzir os jogos, 

grandes estudiosos como Maria Montessori nasceu na Itália, em 1870, e morreu em 
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1952. Formou-se em medicina, iniciando um trabalho com crianças anormais na 

clínica da universidade, vindo posteriormente dedicar-se a experimentar em crianças 

sem problemas, os procedimentos usados na educação dos não normais. 

A pedagogia Montessoriana relaciona-se a normatização (consiste em harmonizar a 

interação de forças corporais e espirituais, corpo, inteligência e vontade). As escolas 

do Sistema Montessoriano são difundidas pelo mundo todo. O método 

Montessoriano tem por objetivo a educação da vontade e da atenção, com o qual a 

criança tem liberdade de escolher o material a ser utilizado, alem de proporcionar a 

cooperação. 

     Os princípios fundamentais do sistema Montessori são: a atividade, a 

individualidade e a liberdade. enfatizando os aspectos biológicos, pois, considerando 

que a vida é desenvolvimento, achava que era função de educação favorecer esse 

desenvolvimento.  

      Os estímulos externos formariam o espírito da criança, precisando portanto ser 

determinados.  

     Assim, na sala de aula, a criança era livre para agir sobre os objetos sujeitos a 

sua ação, mas estes já estavam preestabelecidos, como os conjuntos de jogos e 

outros materiais que desenvolveu. Ela já afirmava que o lúdico é tão importante 

quanto à teoria. Também acredito que basta um pouco de estratégia da parte dos 

educadores para podermos utilizar em nossas salas de forma enriquecedora. 

O Material Dourado é um dos muitos materiais idealizados pela médica e educadora 

italiana Maria Montessori para o trabalho com matemática. Criado 1870-1952 era 

feito, inicialmente, com contas douradas (daí o nome). O material é composto de 

cubinhos, barras, placas e um cubo grande. Sua forma original era constituída por: 

cubos soltos que reapresentavam as unidades e dez cubos firmados numa haste de 

metal representando a dezena, placa para a centena; e cubão para o milhar. Hoje 

podemos encontrar em madeira e de material emborrachado. O material dourado é 

utilizado para explorar o sistema de numeração decimal, operações aritméticas, 

frações e decimais. Outro brinquedo muito importante criado é o ábaco, que foi 

nossa primeira maquina de calcular, consiste em uma moldura retangular com 

fileiras de arames. Cada fileira corresponde a uma classe decimal (unidades, 
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dezenas etc.) e nelas estão os elementos de contagem (como bolas ou contas), que 

deslizam pelos arames. Este material é utilizado para a aprendizagem da: adição, 

subtração, multiplicação, divisão e números decimais.  

O Material Dourado desperta no aluno a concentração, o interesse, além de 

desenvolver sua inteligência e imaginação criadora, pois a criança está sempre 

predisposta ao jogo. Além disso, permite o estabelecimento de relações de 

graduação e de proporções, e finalmente, ajuda  a contar e a calcular. 

Os desafios de lógica podem representar uma maneira lúdica e criativa de pensar 

matematicamente. Pessoas de todas as idades se sentem atraídas por esses 

curiosos problemas e se divertem ao tentar desvendar as respostas. Com nossos 

alunos não é diferente. Em geral, eles se interessam por quebra-cabeças e enigmas, 

o que já seria um bom motivo para levarmos essas atividades para dentro da sala de 

aula. 

Outras vantagens também contribuem para que esses desafios tenham lugar 

garantido no planejamento do professor. Entre elas, o modo lúdico de trabalhar 

conceitos matemáticos e a oportunidade de promover a discussão entre os alunos e 

a expressão dos seus pontos de vista. 

Os alunos devem ser incentivados a resolver os desafios coletivamente e a criar 

variações do jogo, tornando-o mais fácil ou até deixando-o mais complexo. Essas 

variações agradam muito aos alunos, que se sentem motivados a resolver os 

desafios que os colegas criaram. 

 

Existem brinquedos que também podem ser utilizados em português como, por 

exemplo, o alfabeto silábico, que ajuda a criança na alfabetização muito utilizado por 

professores. Ainda posso citar na aprendizagem da ciência a utilização de 

brinquedos como o jogo da memória com animais invertebrados. É preciso bom 

senso do professor, não é só abrir caixinha cheia de brinquedos coloridos e deixar 

na mão dos alunos, os brinquedos devem vir acompanhados de embasamento 

teórico. Devemos nos lembrar que o brinquedo é para fixar a matéria que foi dada e 



     

 

27 

 

não simplesmente para brincar. O jogo e a brincadeira estão presentes em todas as 

fases da vida dos brinquedos pedagógicos têm o objetivo de proporcionar 

determinadas aprendizagens e caracteriza-se por tipos de brinquedos que têm uma 

proposta mais objetiva cujo desafio é obter a satisfação do final da atividade. s 

crianças, por isso sua importância.  

 

De acordo com Vygotsky: é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera 

cognitiva. Segundo o autor a criança comporta-se de forma mais avançada do que 

nas atividades da vida real, tanto pela vivência de uma situação imaginária, quanto 

pela capacidade de subordinação às regras. De forma que a criança adquirir 

conhecimento e desenvolve a imaginação a partir do momento que mergulha num 

ambiente lúdico e assim se preparam para a vida adulta. Crianças costumam re-criar 

situações que elas vêem em seu cotidiano e as insere em suas brincadeiras, como 

por exemplo, quando uma menina brinca de boneca ou um menino finge estar 

dirigindo.  

Além de desenvolver nelas uma tomada de decisão inconsciente, pois toda 

brincadeira tem regras essas que são impostas por elas mesmas, decidem quem 

fica e quem saí usando um raciocínio lógico. Mais que um passatempo é o meio 

indispensável para promover a aprendizagem disciplinar. A saúde integral da criança 

abrange a saúde emocional e intelectual, precisa ser bem cultivada desde a primeira 

infância para que o jovem e o adulto nos quais a criança irá se transformar cheguem 

a ser cidadãos felizes e equilibrados. 

 

Existem diversos tipos de brinquedo, segmentados conforme nossos objetivos 

em relação a criança, brinquedos de berço visam a estimulação sensorial e motora 

do bebê, brinquedos de afeto despertam ternura e carinho, bem como provocam 

aconchego e oferecem consolo à criança.  

Os brinquedos para manipulação visam desenvolver o pensamento e as habilidades 

psicomotoras. Brinquedos para o “faz-de-conta” funcionam como elementos de 

apoio à fantasia, aumentam o repertório de conhecimentos da criança, favorecem a 
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compreensão de atribuições e de papéis o que contribui para o seu ajustamento ao 

mundo ao seu redor. 

 

Como já disse antes, crianças costumam imitar adultos, é o caso das bonecas 

que nada mais são que miniaturas dos seres humano e dão à criança a 

oportunidade de amadurecer através da elaboração de sentimentos e da vivência do 

papel do adulto; 

 

Crianças desenvolvem brincando a atenção e concentração; desenvolvimento de 

movimentos amplos e finos; desenvolvimento da coordenação motora; 

desenvolvimento da noção de equilíbrio, proporção e simetria; desenvolvimento de 

paciência e perseverança; desenvolvimento da independência; desenvolvimento do 

sentimento de realização, que tanto reforça a auto-imagem; o conhecimento das 

formas geométricas e de suas peculiaridades; desenvolvimento do pensamento 

abstrato; a exploração de tamanhos, formas e espaços; reconhecimento de 

semelhanças e diferenças; a aquisição de conceitos matemáticos (maior do que, 

menor do que, em cima, embaixo, ao lado, etc); o encorajamento à solução de 

problemas e à formulação de projetos; a oportunidade para aprendizagem 

seqüencial e utilização no nível de pensamento de cada criança; a satisfação de 

inventar, construir, destruir e transformar;  

 

 

Vygotsky (1979) 

No desenvolvimento a imitação e o ensino desempenham um papel de primeira 

importância. Põem em evidência as qualidades especificamente humanas do 

cérebro e conduzem a criança a atingir novos níveis de desenvolvimento. A criança 

fará amanhã sozinha aquilo que hoje é capaz de fazer em cooperação. Por 

conseguinte, o único tipo correto de pedagogia é aquele que segue em avanço 

relativamente ao desenvolvimento e o guia; deve ter por objetivo não as funções 

maduras, mas as funções em vias de maturação. 
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A sociedade atual tende a separar o jogar e o aprender, determinando assim como 

coisas distintas. Para os alunos,seria melhor aprender se em nossa pratica do dia-a-

dia adotássemos uma forma de ensino-aprendizagem por meio de jogos 

cooperativos que favorecessem o clima de confiança entre os membros da classe, a 

solidariedade, o respeito mútuo e o desejo de cooperar para a resolução de tarefas 

comuns. 

 

3.1 Possibilidades do uso de jogos e brincadeiras na sala de aula 

Muitas crianças brincam em suas casas com parentes, amigos e etc. Afirmei 

algumas vezes que brincar na escola é diferente de brincar em casa. Os jogos 

podem ser facilmente incorporado no currículo da escola. Para que isso aconteça é 

necessário cooperação de todos, também é preciso instituir essa pratica dentro de 

sala visando a aprendizagem e por conseqüência, o divertimento. Sejamos 

coerentes quanto a isso, o foco deverá estar voltado para a aprendizagem e não 

para o brincar somente.  

Venho afirmando também nesta pesquisa os inúmeros benefícios dos jogos e das 

brincadeiras sendo assim elas possuem um papel fundamental dentro de sala de 

aula. Tal papel se refere a função de ampliar os conhecimentos lingüísticos dos 

alunos, além de melhorar a capacidade de trabalhar em grupo. Podemos aplicar os 

jogos tanto no ensino da língua materna, quanto no ensino de uma língua 

estrangeira. No primeiro caso, eles assumem um papel de integração social e 

facilitam o aprendizado. No segundo, funcionam como facilitadores da aprendizagem 

ao causarem queda no nível de tensão provocado pelo contato com um novo objeto 

de aprendizagem. 

O processo de jogar é capaz de reduzir a baixa auto-estima, fator esse primordial 

para o sucesso na aprendizagem de línguas estrangeiras. O aluno, mesmo após o 

jogo, sente-se parte do grupo e nele se fortalece. O brincar não é fator isolado no 

processo de aquisição de um novo conhecimento, facilita o crescimento pessoal e 

social na relação entre os interlocutores da sala de aula. Como uma estratégia 

metodológica bem orientada pelo professor, creio que o jogo consiga desenvolver a 
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capacidade comunicativa dos alunos, promover cooperação e socialização e, 

conseqüentemente, humanizar. A aplicação de jogos pedagógicos nas salas de aula 

de serve como elemento de apoio, de incentivo, de interação, de uso efetivo de 

língua oral ou escrita e de desenvolvimento de habilidades. 

Kishimoto (1996) afirma que: desde que mantidas as condições para a expressão do 

jogo, ou seja, a ação intencional da criança para brincar, o educador está 

potencializando as situações de aprendizagem. Com a inserção dos jogos em sala 

de aula, a escola permite um clima prazeroso para que os alunos possam aprender, 

tal prazer se estende ao educador que é o mediador dentro e fora de sala.  

Ao inserir tais jogos o professor conhece mais profundamente seu aluno isso 

contribui para ambos se compreendam.  

 

Kishimoto (1996) em seu livro cita que: ao atender necessidades 

infantis, o jogo infantil torna-se forma adequada para a aprendizagem dos conteúdos 

escolares. Assim, para contrapor aos processos verbalistas de ensino, à palmatória vigente, 

o pedagogo deveria dar forma lúdica aos conteúdos. 

 

Basta um pouco de planejamento por parte dos professores para que possamos 

colocar em prática o lúdico nas salas de aula. Brincar é uma atividade fundamental 

na vida de uma criança, faz bem para o corpo e para a mente.  

Uma prática muito inteligente é adotar o xadrez nas salas de aula, o xadrez é uma 

prática que ajuda a criança a desenvolver o pensamento lógico, a memória, e 

colabora no entendimento de matérias como matemática. Além de ser importante 

para o desenvolvimento cognitivo das crianças, o xadrez possui um papel de 

sociabilizarão dentro e fora da sala de aula, afinal, meninos e meninas de todas as 

idades podem jogar. 
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Jogar xadrez tem sua importância por ser heurístico, ou seja, depender de um 

raciocínio lógico, estratégico e intuitivo. Não é uma prática de sorte ou azar. A 

criança precisa encontrar uma solução para o problema e definir uma estratégia. 

Desta forma, o xadrez possui parâmetros matemáticos importantes para a evolução 

intelectual. 
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Considerações Finais 

 

Este estudo foi muito gratificante, pois me revelou que brincar existe em qualquer 

lugar e pode ser inserido em sala. Esta monografia possibilita que os professores 

compreendam o lugar do jogo na aprendizagem. Mostrando que isso é possível de 

ser realizando com um bom planejamento, tornando-se imprescindível sua 

utilização. A riqueza dos jogos nas aulas pode proporcionar que o aluno brinque com 

seu imaginário possibilitando sua realização através da ação.  As leituras realizadas 

aqui puderam propiciar uma reflexão para que pudéssemos transformar nossas 

praticas. Os diferentes teóricos a quê tivemos acesso neste estudo nos mostraram o 

quanto brincar é complexo, sendo assim dificilmente sem referencial real do brincar 

nos fosse possível aplicá-lo, ou seja, é preciso muito conhecimento para usá-lo de 

forma correta. 

Cabe ressaltar, que nossa tarefa como professores é a tentativa de proporcionar 

uma diferente forma de ensinar, partindo do ponto de vista que o brinquedo pode 

representar um completo desenvolvimento para o aluno. Acredito que a brincadeira 

pedagógica e educativa é um incentivo a mais para que possamos prender a 

atenção dos alunos. E como Psicopedagoga, enfatizar como é grande a importância 

das brincadeiras para obtenção de informações, pois é nela que muitas vezes as 

crianças se projetam, se deixam revelar. 

Sendo assim, é fundamental que a escola possibilite este incentivo e dê maior 

suporte para que seu corpo docente possa ter acesso a essa pratica e utilizar o 

lúdico em sala de aula. Devemos considerar os jogos e brincadeiras como atividade 

mais seria e se queremos compreender nossos alunos precisamos entender suas 

brincadeiras. 
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