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OS JOGOS E AS BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO FISICA INFANTIL
Brenner Henrique da Silva e Vieira e Adrielle Lopes de Souza

O presente estudo tem o objetivo de refletir sobre a importância da utilização de jogos e
brincadeiras na Educação Infantil, uma vez que este nível de escolarização é abalizado como
ferramenta fundamental para o desenvolvimento da criança, oportunizando oferecer a esta
momentos prazerosos que venham a contribuir com sua formação humana, proporcionando
atividades lúdicas como jogos e brincadeiras infantis que vão oportunizar resultados positivos
na aprendizagem da criança. Através das brincadeiras lúdicas as crianças desenvolvem melhor
a negociação, imaginação, autonomia, fazendo regras e resolvendo conflitos, pois brincar é a
forma que a criança compreende o mundo adulto a sua volta, trazendo para seu mundo
imaginário. A pesquisa possui característica qualitativa, de caráter descritivo. Foram
selecionados artigos científicos nas plataformas de busca Scielo e Google Acadêmico os
descritores utilizados foram: “jogos e brincadeiras” e “educação infantil”. A partir do
referencial teórico encontrado, é possível afirmar que a utilização de jogos e brincadeiras na
Educação Infantil possibilitam muitas oportunidades de aprendizado para as crianças. Em
concordância este entendimento defende-se cada vez mais que as brincadeiras sejam colocas
em prática aos conteúdos diários na educação infantil, concedendo tudo o que a criança
merece aprender e de forma satisfatória. A Educação Infantil é o lugar adequado para que isso
se concretize de forma planejada, organizada e com objetivos concretos. Portanto, a utilização
de certos jogos e brincadeiras como facilitadores na aprendizagem, na educação infantil, são
sem dúvida, a solução para se obter resultados positivos no processo de ensino –
aprendizagem das crianças. Todavia, é importante ter bem definidos os objetivos que se
pretende alcançar ao trabalhar como o lúdico, e ter cuidado também com as brincadeiras que
vamos mediar, para que estas estejam ligadas ao momento correto do desenvolvimento
infantil.
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