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RESUMO 

 

 

 

Relembrando que brincar é um direito fundamental de todas as crianças no mundo inteiro, cada 

criança deve estar em condições de aproveitar as oportunidades educativas voltadas para 

satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem. A escola deve oferecer oportunidades para 

a construção do conhecimento através da descoberta e da invenção, elementos estes 

indispensáveis para a participação ativa da criança no seu meio. A escolha do tema está vinculada 

à atividade profissional na área de Educação Infantil. Associar a educação da criança ao jogo não 

é algo novo. 

Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, através 

das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona idéias, estabelece relações lógicas, 

desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, reduz a agressividade, 

integra-se na sociedade e constrói seu próprio conhecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

METODOLOGIA 

Os métodos utilizados para a realização deste projeto foram leituras de livros, artigos de 

revistas, textos e aulas acompanhadas durante o período desta pós- graduação, buscando assim 

identificar, descrever e analisar a importância dos jogos e das brincadeiras na educação infantil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao lado da família, outras instituições sociais veiculam valores e desempenham um papel 

na formação integral particularmente na formação de atividades. 

Mas para que tudo aconteça de maneira natural é preciso educar a criança ensinando-a 

desde muito cedo a cuidar de seu corpo, da sua saúde, formando hábitos saudáveis, e, neste 

sentido a rotina é bastante valiosa. Educar para todos, portanto, é auxiliar a criança no meio em 

que vivem, do espaço em que estão os objetos que á rodeia as características dos mesmos, seus 

usos bem com fazer a exploração de todos os elementos da natureza, das plantas, dos animais, da 

terra, da cidade e do lugar onde vive, cresce e desenvolve. 

Por esta razão ao propor um projeto para a Educação Infantil temos que vê-la como uma 

especificidade, uma fase da vida que ganha contorno próprio e precisa receber educação integral 

voltado para o desenvolvimento de todas as suas potencialidades como ser humano em 

crescimento que necessita de atenção espacial. 

É através das brincadeiras que as crianças desvendam o seu mundo. Sozinha ou em 

Grupos as crianças fazem descobertas. Vivenciam novas experiências. E representam suas 

emoções e percepção do mundo de maneira espontânea. A brincadeira é tão remota quanto a 

própria humanidade e passado como herança cultural. Constatamos isso ao nos debruçarmos 

sobre a História, a Antropologia e a Arqueologia. 

As brincadeiras de roda, o faz-de-conta são atividades universais na infância. 



 
 

Na rua, em casa, na floresta, na cidade ou no campo, os esforços podem ser vários, mas a 

atividade terá sempre caráter formador do indivíduo como ser cultural. 

A brincadeira também é uma atividade que tem na execução de movimentos seqüenciais, 

ou repetido um dos atrativos centrais para a criança pequena. Chamas de jogo uma atividade que 

é organizada em torno de um tema central, que pode ser explicado pelo movimento, por cantigas, 

pelo ritmo ou pela cadência, pela vocalização. 

O elemento chave das brincadeiras nos primeiros anos de vida é o movimento que se 

organiza pelo ritmo. A presença de objetos nas brincadeiras vai aumentando à medida que as 

crianças crescem. Mas as brincadeiras e jogos que envolvem só movimento persistem até o 

período dos sete anos, com o diferencial de que se tornam mais complexos nas regras que 

envolvem deslocamentos cada vez maiores no espaço. 

Analisando o papel dos jogos e brincadeiras, na Educação Infantil, constatamos que para 

as crianças são importantes dois recursos o brincar /e o brinquedo. 

O objetivo geral deste estudo é identificar a contribuição dos jogos, brinquedos e 

brincadeiras para a aprendizagem das crianças da educação infantil. 

Objetivos específicos: 

1. A origem dos jogos 

2. O jogo na concepção de alguns autores 

3. O jogo na construção da criança 

4. O lugar do brincar na aprendizagem 

5. O brincar para a criança na educação infantil 

6. O papel do brinquedo no desenvolvimento 



 
 

7. Segurança dos brinquedos: alguns cuidados e sugestões  

 

As brincadeiras são realizadas na educação infantil , de acordo com a realidade do mundo em 

que essa criança vive ,e do desenvolvimento do espaço de sala de aula , ou outros espaços que 

sejam oferecidos a essa criança. 

Por fim, irei identificar a contribuição dos jogos e brincadeiras para a aprendizagem e 

desenvolvimento da criança na educação infantil no pensamento dos autores que serão 

interpretados numa perspectiva didática pedagógica.   
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2. A ORIGEM DOS JOGOS 

 

Inaugurados  em 1896, em Olímpia, na Elída, os jogos Olimpícos reuniam atletas de toda 

a Grécia antiga. Estes buscavam alcançar o status de herói sempre visando a perfeição física. Na 

modernidade o grande responsável pelo retorno dos jogos foi o Barão Pierre de Coubertin, 

esportista e educador francês. 

Começou em 1894, plano para a realização dos jogos modernos. A fundação do Comitê 

Olímpico Internacional (COI), com sede em Lauseane, Suíça, e recebeu ajuda de organizações 

desportivas e de indivíduos de vários países europeus. Nos dias atuais tem reconhecido 186 

comitês olímpicos nacionais.  

O comitê registrou os princípios competitivos e escolheu Atenas (Grécia) como sede dos 

primeiros jogos olímpicos da era moderna, sede esta que é escolhida pela COI normalmente com 

seis anos de antecedência.  

 

Mudanças nas competições  

Desde a primeira olimpíada do ciclo moderno, o número de mulheres participantes e o 

número de esportes e provas abertas à competição incrementaram-se excluindo os esportes de 

competição dos jogos olímpicos, os números de esportes incluídos nas últimas olimpíadas foi de 

25, além disso, foram acrescentados outros esportes de exibição, como o hóquei sobre o gelo, o 

taekwondo, a pelota basca, o vôlei de praia e o softball feminino. 

Dos jogos olímpicos na antiguidade os mais famosos eram os celebrados no verão a cada quatro 

anos. (Período denominado olimpíada) em Olímpia é em honra a Zeus. 

Nessa época apenas podiam competir homens honrados de descendência grega. Convertiam-se 
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em uma celebração com diferentes provas: corridas a pé, luta, pugilismo, pancratiun corridas de 

cavalos e pentatlo.   

O ganhador recebia guirlandas de oliva e outorgavam fama a suas cidades de origens. 

Alcançaram sua popularidade máxima nos séculos V e IV a. c. em 394 d.c., Teodósio I, o grande 

suspendeu-os.  

 

Os jogos na Grécia e Roma  

As competições e outros espetáculos públicos eram uma característica da vida religiosa e 

social.  

Na Grécia os quatro ciclos principais foram os jogos olímpicos, os petecos e os nemeus. 

Nos jogos gregos, o povo participava com freqüência e o espetáculo principal era a competição 

entre os atletas. 

Nos jogos romanos, por outro lado o povo era mero espectador, normalmente só 

participavam atletas profissionais, escravos e prisioneiros, havia lutas de morte entre gladiadores 

e utilizavam-se feras.  

 

A antiguidade clássica 

Olímpia, santuário religioso da Grécia pré-helênica, situada na zona oeste do pelopneso, 

onde eram realizados os jogos olímpicos. Era constituído de um bosque sagrado, o Altil, onde se 

encontravam os principais monumentos religiosos, como os templos de Zeus e de Heros. Fora do 

Altil ficavam o estádio, o hipódromo, a palestra e o ginásio. Coubertin Pierre, pedagogo 

francês, reformador do sistema educativo, deve sua fama ao fato de ter reorganizado os jogos 

olímpicos. Segundo as idéias de Tocquville defendeu uma educação seletiva como único meio de 

criar lideres para a democracia liberal. Insistiu que os esportes e o exercício físico tinham 
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papel essencial na formação do caráter. Em 1894, convocou a Sorbone representantes de 14 

países, com o objetivo de ressuscitar os jogos olímpicos, dois anos depois Atenas era escolhida 

como sede dos primeiros jogos olímpicos da era moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

2.1 O JOGO NA CONCEPÇÃO DE ALGUNS AUTORES  

 

O jogo na concepção de Piaget 

Para Piaget (1978), a origem das manifestações lúdicas acompanha o desenvolvimento da 

inteligência vinculando-se aos estágios do desenvolvimento cognitivo. Cada etapa do 

desenvolvimento está relacionada a um tipo de atividade lúdica que se sucede da mesma maneira 

para todos os indivíduos. Outro conceito essencial da teoria sobre o jogo é a relação deste com o 

processo de adaptação, que implica dois processos complementares: a assimilação e a 

acomodação.  

A assimilação se caracteriza como o processo pelo qual a criança, quando se depara com 

determinados problemas do mundo externo, utiliza, para resolvê-los, estruturas mentais já 

existentes.  

A acomodação é o processo pelo qual a criança, quando se depara com o problema e não 

consegue resolver com as estruturas existentes, modifica-as. Para Piaget, as crianças adaptam-se 

ao ambiente, através do processo de equilibração.  

Este conceito piagetiano se evidencia na atividade lúdica infantil à medida que as 

crianças, ao jogarem, assimilam novas informações e acomodam-nas às suas estruturas mentais.  

Piaget (1978) identifica três grandes tipos de estruturas mentais que surgem 

sucessivamente na evolução do brincar infantil: o exercício, o símbolo e a regra. O jogo de 

exercício representa a forma inicial do jogo na criança e caracteriza o período sensório-motor do 



15 
 

desenvolvimento cognitivo. Manifesta-se na faixa etária de zero a dois anos e acompanha o ser 

humano durante toda a sua existência, da infância à idade adulta. 

O jogo de exercício não supõe o pensamento nem qualquer estrutura representativa 

especificamente lúdica.  

De acordo com Piaget (1978), o jogo simbólico tem início com o aparecimento da função 

simbólica, no final do segundo ano de vida, quando a criança entra na etapa pré-operatória do 

desenvolvimento cognitivo. Um dos marcos da função simbólica é a habilidade de estabelecer a 

diferença entre alguma coisa usada como símbolo e o que ela representa, seu significado.  

Sendo assim, concebendo a estrutura do símbolo como instrumento de assimilação lúdica, 

Piaget observa que durante o desenvolvimento da criança, surgem novos e diversos símbolos 

lúdicos que determinam à evolução do jogo simbólico. Meios para compensar, liquidar, nos casos 

onde o jogo até então era indispensável. 

Para Piaget (1978), o jogo de regras constitui-se os jogos do ser socializado e se 

manifestam quando, por volta dos 4 anos, acontece um declínio nos jogos simbólicos e a criança 

começa a se interessar pelas regras.  

Não se identifica nos jogos de regras segundo Piaget (1978) o processo de involução. 

Estes, se desenvolvem e se mantém por toda a vida, como é o caso dos esportes, cartas e outros. 

Neste sentido, para o autor supracitado, o jogo de regras apresenta um equilíbrio entre a 

assimilação ao eu e a vida social, marcando a passagem do jogo infantil para o jogo adulto. As 

regras conferem legitimidade ao jogo, inserindo, na competição, uma disciplina coletiva e uma 

moral de honra. 
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Portanto, Piaget (1978) forneceu uma percepção sobre as crianças que serve como base de 

muitas linhas educacionais atuais. De fato, suas contribuições para as áreas da Psicologia e 

Pedagogia são imensuráveis.  

O jogo na concepção de Vygotsky 

Vygostky (1999) estabelece uma relação estreita entre o jogo e a aprendizagem, 

atribuindo-lhe uma grande importância. Para que possamos melhor compreender essa 

importância é necessário que recordemos algumas idéias de sua teoria do desenvolvimento 

cognitivo. A principal é que o desenvolvimento cognitivo resulta da interação entre a criança e as 

pessoas com quem mantém contato regular. Convém lembrar também que o principal conceito da 

teoria de Vygotsky é o de zona de desenvolvimento proximal, que ele define como 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 só. 

Conforme Vygotsky (1999), não é todo jogo da criança que possibilita a criação de uma 

zona de desenvolvimento proximal, do mesmo modo que nem todo o ensino o consegue; porém, 

no jogo simbólico, normalmente, as condições para que ela se estabeleça estão presentes, haja 

vista que nesse jogo estão presentes uma situação imaginária e a sujeição a certas regras de 

conduta. Sendo assim, o autor supramencionado, afirma que as regras são partes integrantes do 

jogo simbólico, embora, não tenham o caráter de antecipação e sistematização como nos jogos 

habitualmente regrados. Ao desenvolver um jogo simbólico a criança ensaia comportamentos e 

papéis, projeta-se em atividades dos adultos, ensaia atitudes, valores, hábitos e situações para os 

quais não está preparada na vida real. 
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Vygotsky, (1999), também detecta no jogo outro elemento a que atribui grande 

importância: o papel da imaginação que coloca em estreita relação com a atividade criadora. Ele 

afirma que os processos de criação são observáveis principalmente nos jogos da criança, porque 

no jogo ela representa e produz muito mais do que aquilo que viu. 

Na visão sócio-histórica de Vygotsky (1999), 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.  

A noção de zona proximal de desenvolvimento interliga-se, portanto, de maneira muito 

forte, à sensibilidade do professor em  relação às necessidades e capacidades da criança e à sua 

aptidão para utilizar as contingências do meio  a fim de dar-lhe a possibilidade de passar do que 

sabe fazer para o que não sabe.Assim sendo, as brincadeiras que são oferecidas à criança devem 

estar de acordo com a zona de desenvolvimento em que ela se encontra, desta forma, pode-se 

perceber a importância do professor conhecer a teoria de Vygotsky. 

O jogo na concepção de Wallon 

Wallon foi um estudioso que se dedicou ao psiquismo humano na perspectiva genética, ou 

seja, ele defendeu a gênese da pessoa, na qual justifica o seu interesse pela evolução psicológica 

da criança. 

Segundo Ferreira (2003), a psicogenética walloniana oferece subsídios para reflexão sobre 

as práticas pedagógicas. Ele considera que não é possível selecionar um único aspecto do ser 

humano e perceber o desenvolvimento nos vários campos funcionais nos quais se distribuem a 

atividade infantil (afetivo, motor e cognitivo). Pois o estudo do desenvolvimento humano deve 
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considerar o sujeito como geneticamente social e estudar a criança contextualizada, nas relações 

com o meio. Para Ferreira (2003), partindo desse pressuposto, podemos dizer que a infância é um 

momento real e distinto de todos os outros, por isso mesmo, deve ser considerado de acordo com 

as suas peculiaridades. É neste período que expressamos nossos sentimentos, nossa criatividade 

da forma mais espontânea possível quando as atividades lúdicas são predominantes. Sabemos que 

é através das brincadeiras que as crianças estabelecem relação com o meio, interagem com o 

outro, para construir a própria identidade e desenvolver sua autonomia. 

Segundo Winnicott (1975), o brincar facilita o crescimento e, em conseqüência, promove 

o desenvolvimento. Uma criança que não brinca não se constitui de maneira saudável, tem 

prejuízos no desenvolvimento motor e sócio/afetivo. Possivelmente tornar-se-á apática diante de 

situações que proporcionam o raciocínio lógico, a interação, a atenção. 

"Brincar é parte integrante da vida social e é um processo interpretativo com uma textura 
complexa, onde fazer realidade requer negociações do significado, conduzidas pelo corpo e pela 
linguagem". Ferreira (2003, p. 84) 

Segundo Espíndola (2002), em sua teoria Wallon mostra que é através da imitação que a 

criança vive o processo de desenvolvimento que é seguido por fases distintas, no entanto, é a 

quantidade de atividades lúdicas que proporcionarão o progresso, e diante do resultado, temos a 

impressão que a criança internalizou por completo o aprendizado, mas, ela só comprova seu 

progresso através dos detalhes. 

Wallon (1981), compreende que as etapas do desenvolvimento evidenciam atividades em 

que as crianças buscam tirar proveito de tudo. Os jogos comprovam as múltiplas experiências 

vividas pelas crianças, como: memorização, enumeração, socialização, articulação, sensoriais, 

entre outras. 
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Debruçando-se nas idéias de Wallon, percebe-se que os jogos para a criança são 

progressão funcional, já para o adulto é regressão, "porque o que existe é a desintegração global 

da sua atividade face ao real" Wallon (1981, p. 79). Ou seja, para o adulto acontece o contrário, 

pois ao longo da vida o homem se aborrece por ser criança e quer o mais rápido possível se 

desligar completamente das atividades lúdicas, aproximando-se de atividades como o trabalho. 

Posteriormente deseja ser criança outra vez, então relaxa quando está ao lado de uma criança, se 

permitindo realizar atividades sem compromisso. 

Percebe-se que sua concepção diz que, o lúdico e infância não podem ser dissociados, 

toda atividade da criança deve ser espontânea, livre de qualquer repressão, antes de tornar-se 

subordinada a projetos de ações mais extensas e transformadas. Portanto, o jogo é uma ação 

voluntária, caso contrário, não é jogo, mas sim trabalho ou ensino. 

O papel do adulto e educador se faz necessário numa vivência em todas as fases da 

infância, pois é importante ter atrelado ao seu auto-conhecimento e autoconsciência, o 

conhecimento teórico. Desta forma, ele estará preparado para intervir no jogo infantil, de maneira 

adequada, destacando o progresso e proporcionando mais crescimento. O adulto deve ser um 

facilitador do jogo e não um jogador. Brincar com criança não é perder tempo, é ganhá-lo; se é 

triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados, em salas sem ar, 

com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. 
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2.2 O JOGO NA CONSTRUÇÃO DA CRIANÇA 

 

O jogo, em seu sentido integral, é o mais eficiente meio estimulador das inteligências. O 

espaço do jogo permite que a criança (e até mesmo o adulto) realize tudo quanto deseja. Quando 

entretido em um jogo, o indivíduo é quem quer ser, ordena o que quer ordenar, decide sem 

restrições. Graças a ele, pode obter a satisfação simbólica do desejo de ser grande, do anseio em 

ser livre. Socialmente, o jogo impõe o controle dos impulsos, a aceitação das regras mas sem que 

se aliene a elas, posto que são as mesmas estabelecidas pelos que jogam e não impostas por 

qualquer estrutura alienante. Brincando com sua espacialidade, a criança se envolve na fantasia e 

constrói um atalho entre o mundo inconsciente, onde desejaria viver, e o mundo real, onde 

precisa conviver. Para Huizinga (apud ANTUNES, 1998) o jogo não é uma tarefa imposta, não se 

liga a interesses materiais imediatos, mas absorve a criança, estabelece limites próprios de tempo 

e de espaço, cria a ordem e equilibra ritmo com harmonia. 

Ainda que não tenhamos separado os jogos por faixa etária, tendo em vista razões que 

adiante serão expostas, existem expressivas diferenças entre os jogos para crianças não 

alfabetizadas e crianças que se alfabetizaram. Para as primeiras, os jogos devem ser vistos como 

leituras da realidade e como ferramenta de compreensão de relações entre elementos significantes 

(palavras, fotos, desenhos, cores etc.) e seus significados (objetos). Nessas relações, Piaget (apud 

ANTUNES, 1998) destaca quatro etapas que, em todos os jogos, podem ser claramente 

delineadas: os índices, relações significantes estreitamente ligadas aos significados (é o caso de 

uma pegada de um animal indicando sua passagem pelo local); os sinais, relações indicadoras de 

etapas e marcações dos jogos (como é o caso do apito ou dos sinais de início, término ou etapas), 

os símbolos, relações já mais distantes entre os significante e o significado (fotos, desenhos, 
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esquemas) e, finalmente, os signos, elementos significantes inteiramente independentes dos 

objetos (como as palavras e os números). Utilizando essas etapas, a seleção dos jogos que 

eventualmente se empregará deverá evoluir  de jogos estimuladores de índices aos estimuladores 

de signos,e, desta forma, jogos que estimulam o tato, a audição, o paladar (índices) devem 

preceder aos que estimulam ou se apóiam em sinalizações e após estes tornam-se inteiramente 

válidos os que levam à descoberta de símbolos (pesquisar revistas, recortar, colar, desenhar, 

dramatizar) e após, os que exploram símbolos e que já pressupõem a compreensão de letras e 

desenhos de objetos correspondentes às palavras. 

Pensando em crianças, desde a vida pré-natal até a adolescência, convictos de que o 

desenvolvimento da inteligência humana não termina nessa faixa etária, ao contrário, cresce por 

toda vida, principalmente para as pessoas que acreditam no poder de seu cérebro e sabem 

construir suas próprias motivações. O desenvolvimento das inteligências se processa de maneira 

mais acentuada quando premiadas pela oportunidade de estímulos. Essa afirmação, entretanto, 

precisa ser vista nos limites da coerência. Antunes (1998, p.17) 
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3. O LUGAR DO BRINCAR NA APRENDIZAGEM 

 

Há um menino 

                Há um moleque 

                Morando sempre no meu coração 

                Toda vez que o adulto balança 

                Ele vem pra me dar a mão 

                    (MILTON NASCIMENTO, 1998). 

  

Desde o nascimento o ser humano vai passando por fases na busca de construção do 

conhecimento. A conquista do ser humano do símbolo passa por diferentes fases, tendo origem 

nos processos mais primitivos da infância. Como já dito anteriormente, a criança aprende pelo 

corpo, é através dele que se relaciona com o meio circundante. É observando, olhando, 

conhecendo, tocando, manipulando e experimentando que se vai construindo conhecimento. 

Neste jogo, o da busca do conhecimento, onde se pode brincar, jogar e estabelecer um espaço e 

tempo mágico, onde tudo é possível, um espaço confiável, onde a imaginação pode desenvolver-

se de forma sadia, onde se pode viver entre o real e o imaginário, este é o lugar e tempo propício 

para crescer e produzir conhecimento. Para Fernandez (1990, p. 165), "O saber se constrói 

fazendo próprio o conhecimento do outro, e a operação de fazer próprio o conhecimento do outro 

só se pode fazer jogando." 
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No começo, a brincadeira é bastante corporal e mais tarde tende a ser mais objetal 

passando à subjetividade no final. Oliveira, (1992, p. 22) "O pensamento de interação com o 

meio se amplia progressivamente e gradativamente da ação física à representativa." 

A mão na boca para a criança é ponto central para novas descobertas, pois é por este 

movimento que se começa a delimitar a noção de objeto. Brinca com seu polegar, com lençol, 

com fralda e assim vai descobrindo a realidade que a cerca. O objeto, no início deste processo, 

não pode ser definido como objeto interno ou externo, ele não está dentro nem fora, não é sonho 

mas também não é alucinação, é apenas a primeira descoberta do outro, do mundo externo. A este 

objeto Winnicott (1971, p. 9) define como objeto transacional. Estes objetos chamados de 

transicionais representam um novo estado de evolução no processo de construção do sujeito 

cognoscente, é a primeira relação estabelecida fora do campo simbiótico da criança com sua mãe. 

Brincar é um espaço privilegiado, proporciona à criança, como sujeito, a oportunidade de 

viver entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Cabe ressaltar que a brincadeira não 

traz apenas prazer, também pode trazer dor ou desconforto. 

Brincando a criança vai, lentamente, estabelecendo vínculos, brinca com os objetos 

externos e internos num processo de trocas intensas com a realidade e com a fantasia. O brincar 

proporciona ao sujeito liberar o medo do novo, do desconhecido. A criança brinca com o 

desconhecido para torná-lo conhecido, brinca com o medo para que possa dominá-lo. 

Brincar é uma ação que ocorre no campo da imaginação, assim, ao brincar estar-se-á 

fazendo uso de uma linguagem simbólica, o que se faz retirando da realidade coisas para serem 

significadas em outro espaço. Quando a criança com uma peça de sucata e imagina que é um 

caminhão está estabelecendo uma relação de imaginação e criação: está recriando a realidade. 
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É na exploração do mundo, do meio ambiente, na manipulação dos objetos, nas trocas 

com seus pares etc. que a criança vai aprendendo, vai buscando fora si o conhecimento, para mais 

tarde poder internalizá-lo. É nesta buscas, nesta movimentação que novos esquemas podem ser 

assimilados, generalizados. O brincar permite que esta troca intensa entre o que está dentro e o 

que está fora ocorra, pois a brincadeira não está dentro nem fora. 

Concordamos com Milton Nascimento (NASCIMENTO, 1998) ao cantar: 

           

               Há um passado 

                    no meu presente 

                    um sol bem quente lá no meu quintal 

                    toda vez que a bruxa me assombra 

                    o menino me dá a mão. 

Ao brincar com o objeto a criança o vai percebendo em suas diferentes dimensões, 

descobre seus atributos, sua utilidade, classifica-o, podendo mais tarde modificar suas estruturas. 

É através do brincar que a criança vai descobrindo o que pode e o que não pode. 

Assim, "a criança à qual tudo é permitido e à qual todos os obstáculos são removidos não 

se dá condições de se estruturar logicamente a realidade, conseqüentemente, de representá-lo." 

(OLIVEIRA, 1998, p. 47). 

A realidade impõe limites, são estes limites que cria condições para as estruturas mentais. 

O processo de construção de conhecimento passa necessariamente pela afirmação e pela negação. 

É através desta relação dialética sujeito/objeto que se pode criar conhecimento. Por esta razão 
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também acreditamos que "sempre se aprende mais do que se pensa, do que se pode demonstrar 

verbalmente ou declarar conscientemente." (BLEGER, 1991, p. 75). 

A brincadeira contribui de forma espetacular para a construção da auto-imagem positiva. 

Pode-se superar e ressignificar diferentes objetos internalizados, assumindo novos papéis ou 

mesmo brincando com o já caracterizado. Ao brincar, por exemplo, de casinha a criança precisa 

conhecer como é uma casa, quem são seus personagens, interioriza modelos, desempenha certa 

função social, condutas, estabelece vínculos, exercita a sua autonomia, troca com seus pares, 

experimenta emoções, cria e recria, assume papéis, seu corpo expressa a realidade externa, 

assume gestos e palavras da pessoa que representa. Vive intensamente a sua realidade interna. 

Dentro da minha experiência em sala de aula, as crianças diante de um espelho (solicitado 

por mim à direção da escola) se comunicavam com suas imagens na forma de si mesmas e de 

outros. São momentos em que se percebe muitas construções no plano da subjetividade de cada 

uma delas. 

Para brincar, para exercer a capacidade de criar é preciso um espaço rico e diversificado. 

Taille (1992, p. 49) citando Piaget, nos diz que o desenvolvimento moral da criança se constitui 

de três fases. São elas: anomia, heteronomia e autonomia. 

Anomia se caracteriza por brincadeiras individuais. As crianças brincam com um grupo 

de amigos, porém individualmente. Apesar de estarem no mesmo espaço físico não significa que 

estejam brincando juntas, cada uma dessas crianças brincam consigo mesma. A brincadeira é com 

seus objetos internos e sua visão de mundo é bastante egocêntrica: somente o seu ponto de vista é 

percebido. 
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Heteronomia na fase conhecida como heteronomia as crianças aceitam as regras do jogo, 

aqui já se brinca em grupo, porém, as regras do jogo não podem sofrer modificações propostas 

pelos participantes do próprio grupo, as regras são vistas como imutáveis, a criança ainda não se 

concebe com um criador de regras, percebe-se mais como um executor, aquele que segue a regra. 

A regra, neste caso é percebida como algo sagrado. No decorrer desta fase, a criança vai 

mudando sua posição no que diz respeito às regras. É muito comum criar regras próprias e não 

comunicar ao parceiro a sua decisão, ela é uma regra pessoal, unilateral. 

  

A criança heterônema não assimilou ainda o sentido da existência 
de regras: não as concebe como necessárias para regular e harmonizar as 
ações de um grupo de jogadores e por isso não as segue à risca; e 
justamente por não as conceber desta forma, atribui-lhes uma origem 
totalmente estranhas à atividade e aos membros do grupo. (TAILLE, 
1992, p. 30). 

  

Nesta fase, a criança ainda percebe o mundo apenas do seu ponto de vista, é conhecida 

como a fase egocêntrica, situa-se no estágio pré-operatório que Piaget descreveu. Para estas 

crianças ainda é muito difícil abandonar o seu ponto de vista para entender o outro, aqui, quando 

se está jogando é muito interessante observar que todos querem ganhar, e por isso as regras são 

abandonadas para que se atinja o seu objetivo: Ganhar. 

No final desta fase as crianças procuram seguir as regras com exatidão, elas são cobradas 

uns dos outros e em situação de conflito se faz necessário a presença de um adulto para servir de 

juiz. 
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Autonomia a criança já abandonou sua fase egocêntrica e agora já começa entender o 

sentido social da regra: regular e harmonizar as ações coletivas. 

Com o amadurecimento o sujeito já se vê como um legislador, aceitando e acatando 

decisões coletivas. Assim, antes do jogo começar, as regras são discutidas e aceitas e o jogo 

inicia-se tendo por base as regras combinadas anteriormente. O jogo, segundo Huizinga (1996, p. 

13), "... cria-se a ordem e é ordem." 

Somente jogando com dados da realidade e da imaginação que o ser humano pode lidar 

com as imperfeições desta realidade e reorganizá-las. O jogo proporciona ao sujeito ritmo, 

harmonia, ordem, estética, tempo, espaço, tensão contraste, variação, solução equilíbrio e união. 

Meirelles, (1990, p. 9) quando escreve mostra-nos como ela joga com as palavras, por 

vezes com rima, com ritmo etc. Por exemplo: 

  

                    Com seu colar de coral, 

                    Carolina 

                    Corre por entre as colunas 

                    Da colina... 

  

As brincadeiras folclóricas de trava língua nos permitem constatar o ritmo, a harmonia e 

ordem existente: 

Três pratos de trigo para três tigres tristes. 
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O artista plástico brinca com as formas e as cores em suas telas. 

Os jogos de adivinhações, ou mesmo brincadeiras do tipo "o que é, o que é?" sua origem é 

remota e ainda hoje exerce tamanha fascinação. O escritor brinca com sua narrativa e nos envolve 

em um mundo fantasioso, ele brinca com a nossa imaginação. O músico com suas melodias 

brinca com o som, com o ritmo. O físico nuclear brinca e descobre a força do átomo. O jogador 

de futebol brinca com a bola e de driblar o adversário. 

A dançarina brinca com o corpo e o embala com o ritmo da música, explora as 

possibilidades do espaço e do tempo, tem ritmo, alegria e  harmonia. 

A criança brinca com seu corpo descobrindo suas possibilidades e descobre assim o 

tempo e o espaço, o bebê com os seus primeiros sons, a mãe brinca com ele. Por que então 

brincar não é coisa séria? 

O jogo faz parte da cultura de um povo, em achados arqueológicos, brinquedos como pião 

foram encontrados. Brincar é inerente ao ser humano. Caracteriza-se um povo pelas brincadeiras 

de suas crianças. 

  

Los juegos ponem en ejercicio funciones cognitivas y afectivas, 
como también desarrolam contenidos sociales; por ellos, los mismos han 
acompanado el desarrollo de la humanidad a través de toda su evolución 
y muchos se mantienen prácticamente inalterados em sus principios y 
aspectos esenciales, desde su origen hostra nuestros dias. (VISCA,  
1987,  p. 11). 

   



29 
 

Brinca-se com jogos de cartas, com dados, com dominó, jogo da memória, com jogos de 

tabuleiros, com jogos de imagem, brinca-se com jogos de palavras, de adivinhações, brinca-se 

com o corpo, com a destreza física, a rapidez do raciocínio, joga-se com estratégias, com sorte, 

com organização. O ser humano joga durante toda a sua vida. 

Ao jogar uma partida de qualquer jogo pode-se observar as operações requeridas do 

sujeito. É importante observar que nos jogos e na vida, no dia a dia, as mesmas operações são 

requisitadas, assim ao jogar o sujeito exercita-se cognitivamente, socialmente e afetivamente, 

pois o seu desejo de jogar é determinante para que o possa fazer. 

  

No jogo existe alguma coisa "em jogo" que transcende as 
necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo 
significa alguma coisa. (HUINZINGA, 1996, p. 4). 

  

O jogar, não implica apenas a questão de regra, da competição, da brincadeira em si. O 

jogo envolve muito mais: a forma como se vê e entende. 

O olhar psicopedagógico sobre o sujeito que brinca se liga às modalidades de sua atuação, 

levando em conta a forma de utilização de sua inteligência.  
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 3.1 O BRINCAR PARA A CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 O que é brincar para a criança? 

Os jogos da criança pequena 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. A 

imaginação é uma forma 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. 

Bruno Bettelheim, fala que a brincadeira é uma ponte para a realidade e que nós, adultos, 

através de uma brincadeira de criança, podemos compreender como ela vê e constrói o mundo: 

quais são as suas preocupações, que problemas ela sente, como ela gostaria que fosse a sua vida. 

Ela expressa o que teria dificuldade de colocar em palavras. Ou seja, brincar é a sua linguagem 

secreta que devemos respeitar mesmo que não a entendamos. 

JOGO LIQUIDAÇÃO -> quando a criança busca superar situações desagradáveis. É 

como se ela zombasse de suas próprias limitações e as enfraquecesse. Em cada momento do seu 

processo de desenvolvimento, a criança utiliza-se de instrumentos diferentes e sempre adequados 

às suas condições de pensamento. À medida que ela cresce, as brincadeiras modificam-se, 

evoluem. 
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JOGOS DE EXERCÍCIO -> ou jogos funcionais, têm início aproximadamente aos quatro 

meses de idade, quando a criança começa a ter uma melhor coordenação da visão e da apreensão. 

Os jogos de exercício que envolve ações mentais, isto é, o pensamento, como acontece nos jogos 

de combinações de palavras. EX: “Hoje é domingo pede cachimbo...”, ou “Um, dois, feijão com 

arroz...” 

Essas atividades lúdicas não necessitam de qualquer técnica particular, são simples 

exercícios. 

JOGOS DE MANIPULAÇÃO -> são praticados a partir do contato da criança com 

diferentes materiais, movidos pelo prazer que a sensação tátil proporciona. 

JOGOS DE CONSTRUÇÂO -> acontecem quando a criança faz ordenações sobre os 

objetos. São responsáveis por aquisições para o desenvolvimento motor e intelectual da criança, 

tais como classificação, a seriação, o equilíbrio, as noções de quantidade, tamanho e peso, bem 

como a discriminação de formas e cores. 

JOGOS SIMBÓLICOS -> também chamados de “faz-de-conta”. Por meio deles, a criança 

expressa a sua capacidade de representar dramaticamente. 

Entre 1 ano e meio e 3 anos de idade, acriança começa a imitar suas ações cotidianas e 

passa a atribuir vida aos objetos. 

COMPENSAÇÃO -> vai se imaginar realizando coisas que os adultos podem e ela não. 

EX: a criança brinca que está dirigindo automóvel, ou apagando um incêndio. A criança aprende 

agindo “como se fosse” alguma coisa ou alguém específico. 
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TRANSPOSIÇÂO: a criança age com um determinado objeto (real), mas utiliza-o com 

uma função (imaginária) diferente da habitual. EX: a criança deseja montar em um cavalo, então 

ela toma uma vassoura e a coloca no lugar do cavalo. 

N o jogo de “faz-de-conta”, a criança experimenta diferentes papéis sociais, funções 

sociais generalizadas a partir da observação do mundo dos adultos. 

Dos 4 aos 7 anos, a busca pela aproximação ao real vai caracterizar os jogos simbólicos. 

A criança desejará imitar de forma mais coerente. 

Segundo a professora Vera Lúcia dos Santos, no decorrer da fase do jogo simbólico, 

existem três características fundamentais que evoluem simultaneamente: 

1) Forte tendência à ordenação. As crianças preocupam-se em ordenar seus jogos, escolhendo 

objetos de composição. 

2) Evidencia-se a intenção de realismo que conduz o jogo para a imitação exata do real. As 

crianças buscam objetos mais próximos dos objetos reais que funcionem como suporte para suas 

cenas; 

3) A capacidade de organização e o desenvolvimento da imitação acarretarão maior diferenciação 

de papéis, propiciando o surgimento do verdadeiro grupo de jogo. 

JOGOS DE REGRAS -> é necessário que haja cooperação entre os jogadores e isso 

exige, certamente, um nível de relações sociais mais elevados. As brincadeiras e os jogos são 

espaços privilegiados para o desenvolvimento infantil e para a sua aprendizagem. 

O papel do professor 
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Cientes da importância dos jogos e das brincadeiras na Educação Infantil, o professor 

deve elaborar propostas de trabalho que incorporem as atividades lúdicas. Deve também, propor 

jogos e brincadeiras. Não há necessidade de o jogo ser espontâneo, idealizado pela criança. “O 

que faz do jogo um jogo é a liberdade de ação física e mental da criança nessa atividade”. 

(BRASIL, 1995b, p.103). 

Para que um professor introduza jogos no dia-a-dia de sua classe ou planeje atividades 

lúdicas, é preciso, que ele acredite que brincar é essencial na aquisição de conhecimentos, no 

desenvolvimento da sociabilidade e na construção da identidade. 

A professora Vera Lúcia dos Santos diz que a atitude do professor é, sem dúvida, decisiva 

no que se refere ao desenvolvimento do faz-de-conta. Ela destaca três funções diferenciadas que 

podem ser assumidas pelo professor, conforme o desenrolar da brincadeira: 

1) Função de observador, na qual o professor procura intervir o mínimo possível, de maneira a 

garantir a segurança e o direito à livre manifestação de todos; 

2) Função de catalisador (perceber), procurando, através da observação, descobrir as 

necessidades e os desejos implícitos na brincadeira, para poder enriquecer o desenrolar de tal 

atividade; 

3) Função de participante ativo nas brincadeiras, quando como um mediador das relações que se 

estabelecem e das situações surgidas. 

 

  



34 
 

3.2 O PAPEL DO BRINQUEDO NO DESENVOLVIMENTO 

  

Fomos encontrar em Vygotsky, 1988, as informações e conclusões para embasar o papel 

do brinquedo no desenvolvimento, as quais elencamos a seguir. 

O prazer não pode  ser visto como uma  característica definidora do brinquedo, parece-me 

que as teorias que ignoram o fato de que o brinquedo preenche necessidades da criança, nada 

mais são do que uma intelectualização pedante da atividade de brincar. Ao desenvolvimento da 

criança, em termos mais gerais, muitos teóricos ignoram, erroneamente, as necessidades das 

crianças, entendidas em seu sentido mais amplo, que inclui tudo aquilo que é motivo para a ação. 

Freqüentemente descrevemos o desenvolvimento da criança como o de suas funções intelectuais; 

toda criança se apresenta para nós como um teórico, caracterizado pelo nível de desenvolvimento 

intelectual superior ou inferior, que se desloca de um estágio a outro. Se ignorarmos as 

necessidades da criança e os incentivos que são eficazes para colocá-lo em ação, nunca  seremos 

capazes de entender seu avanço de um estágio do desenvolvimento para outro, porque todo 

avanço está conectado com uma mudança acentuada nas motivações, tendências e incentivos. Até 

a maturação das necessidades é impossível ignorar que a criança satisfaz certas necessidades  no 

brinquedo. Se não entendemos o caráter especial  dessas necessidades, não podemos entender a 

singularidade do brinquedo como uma forma de atividades. 

A tendência de uma criança muito pequena é satisfazer seus desejos imediatamente, o 

intervalo entre um desejo e a sua satisfação é extremamente curto. Na idade pré-escolar surge 

uma grande quantidade de tendências e desejos não possíveis de serem realizadas de imediato. As 

necessidades não realizáveis imediatamente não se desenvolvem durante os anos escolares 
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também não existiriam os brinquedos, uma vez que eles  parecem ser inventados justamente 

quando as crianças começam a experimentar tendências  irrealizáveis. 

No início da idade pré-escolar, quando surgem os desejos que não podem ser 

imediatamente satisfeitos ou esquecidos, e permanece ainda a característica do estágio precedente 

de uma tendência para satisfação imediata desses desejos, o comportamento da criança muda. 

Para resolver essa tensão a criança em idade pré-escolar envolve-se num mundo ilusório e 

imaginário onde os desejos não realizáveis podem ser realizados, e esse mundo é o que 

chamamos de brinquedo. A imaginação, nos adolescentes e nas crianças em idade pré-escolar, é o 

brinquedo sem ação. 

A partir dessa perspectiva, torna-se claro que o prazer derivado do brinquedo na idade 

pré-escolar é controlado por motivações diferentes daquelas do simples chupar chupeta. A 

presença de tais emoções generalizadas no brinquedo significa que a própria criança entende as 

motivações que dão origem ao jogo. 

No brinquedo a criança cria uma situação imaginária. A situação imaginária não era 

considerada como uma característica definidora do brinquedo em geral, mas era tratada como um 

atributo de subcategorias  específicas do brinquedo. 

Se todo brinquedo é  realmente  a realização na brincadeira das tendências que não podem 

ser imediatamente satisfeitas, então, os elementos das situações imaginárias constituirão, 

automaticamente, uma parte da atmosfera  emocional do próprio brinquedo. 

A situação imaginária de qualquer forma de brinquedo já contém regras de 

comportamento, embora possa não ser um jogo com regras formais estabelecidas a priori. A 
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criança imagina-se como mãe e a boneca como criança e, dessa forma, deve obedecer às regras 

do comportamento maternal. 

Toda situação imaginária contém regras de uma forma oculta; também demonstramos o 

contrário, que todo jogo com regras contém, de forma oculta, uma situação imaginária. O 

desenvolvimento a partir de jogos em que há uma situação imaginária às claras e regras ocultas 

para jogos com regras às claras e uma situação imaginária  oculta delineia a evolução do 

brinquedo das crianças.  
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3.3. SEGURANÇA DOS BRINQUEDOS: ALGUNS CUIDADOS E SUGESTÕES  

 

As crianças, acostumadas que estão a passarem grande parte do tempo em frente à TV, 

são vítimas ingênuas dos apelos da publicidade e desorientam os pais com exigências sutis, 

declaradas e até abusadas. Como nenhum pai agüenta a cantilena e até as pirraças comuns aos 

baixinhos contrariados, acabam cedendo aos seus apelos. Mas é necessário que estejam atentos 

para comprarem produtos que tenham alguma utilidade para as crianças, e mais, que não tragam 

danos imediatos ou futuros. Vamos a alguns conselhos:  

Brinquedo é um tipo de treinamento divertido para a criança, através dele é que ela 

começa a aprender, conhecer e compreender o mundo que a rodeia.  

Existem brinquedos para todas as faixas etárias. Não adianta forçar a natureza. Quanto 

mais adequado à idade da criança, mais útil ele é. Se o brinquedo puder ser utilizado em várias 

idades acompanhando o desenvolvimento, melhor ainda.  

Brinquedos que servem para adultos brincarem e crianças assistirem não são estimulantes. 

Pelo contrário: habituam a criança a ser um mero espectador.  

Bom brinquedo estimula a imaginação e desenvolve a criatividade. Brinquedos que 

ensinam apenas a repetir mecanicamente o que os outros fazem são prejudiciais, irritantes e 

monótonos.  
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Criança gosta de brinquedos que possibilitem ação e movimento, com isso, aprende a 

coordenar olhos, mãos e o corpo, garantindo com naturalidade e prazer uma maior saúde física e 

mental no futuro.  

Brinquedo sério é aquele que educa a criança para uma vida saudável, livre, solidária, 

onde o companheirismo e a amizade sejam os pilares básicos.  

Evite tudo o que condiciona a padrões discutíveis como a discriminação sexual, racial, 

religiosa e social. Afaste brincadeiras que incentivam a vitória a qualquer custo, a esperteza fora 

das regras, à conquista de lucro ilegal, a compra ou venda através de meios desonestos. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Apresentei de forma resumida algumas idéias sobre o brincar. Agora cabe a cada leitor 

fazer uma reflexão mais profunda sobre este tema tão maravilhoso e ao mesmo tempo misterioso. 

Esperamos que as informações contidas nesta monografia possam ajudar ao educador infantil, na 

organização e planejamento de suas atividades. É importante colocar que o educador que trabalha 

diretamente com crianças pequenas deve sempre que possível ler artigos, textos e livros que 

falem sobre jogos, brincadeiras, brinquedos, e ainda sobre a criança e o seu desenvolvimento. Por 

isso esperamos que os conteúdos abordados acima venham colaborar de forma objetiva e 

concreta para uma melhor compreensão da importância da brincadeira no universo  infantil. E 

principalmente para uma melhor qualidade educativa na formação lúdica do educador infantil. 

Caro educador não esqueça que existem várias formas de brincar e nem sempre é preciso dinheiro 

para isso, só precisa de imaginação, ser criativo e acreditar em sonhos 

Enquanto brinca a criança tem a oportunidade de organizar seu mundo seguindo seus 

próprios passos e utilizando melhor seus recursos. Brincar é uma necessidade do ser humano; 

quando brinca ele pode aprender de um modo mais profundo, pode flexibilizar pensamentos, 

pode criar e re-criar seu tempo e espaço, consegue adaptar-se melhor às modificações na vida real 

podendo incorporar novos conhecimentos e atitudes. 

Brincando a criança tem a oportunidade de experimentar o objeto de conhecimento, 

explorá-lo, descobri-lo, criá-lo. Nos momentos de brincadeira a criança pode pensar livremente, 

pode ousar, imaginar, nesta hora é livre para criar, não tem medo de errar, brinca com a 
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possibilidade, a capacidade de lidar com símbolos aqui torna-se primordial, brincar e imaginar 

que um pedaço de pano é o que ele quer que seja. 

Concluímos aqui que o desenvolvimento do aspecto lúdico, facilita a aprendizagem, o 

desenvolvimento pessoal, social e cultural, facilitando os processos de socialização, 

comunicação, expressão e construção do conhecimento. 
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