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RESUMO 

Este artigo tece considerações teóricas sobre as implicações do brincar no 

processo de desenvolvimento e aprendizagem. Considera que, desde a 

concepção, a vida humana faz uso de estímulos lúdicos para o 

desenvolvimento e novas aquisições, que serão fundamentais para a qualidade 

da constituição psíquica. Observa-se que o brincar é um tema que vem sendo 

ressignificado na literatura científica e, por conseguinte, referenciado na 

legislação pertinente ao contexto educativo infantil, sendo reconhecido como 

mecanismo eficaz no processo de aprendizagem escolar, além de facilitador 

para as etapas do desenvolvimento. O trabalho busca também relacionar as 

atividades lúdicas com a saúde. 
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ABSTRACT 

This article has theoretical considerations about the implications of play in the 

process of development and learning. It considers that from conception, human 

life makes use of recreational stimuli for development, and new acquisitions will 

be key to the quality of the psychic constitution. It notes that the play is a theme 

that has been reframed in the scientific literature, and therefore referenced in 

the relevant legislation on child educational context, being recognized as an 

effective mechanism in the process of school learning, and facilitator for the 

stages of development. The work also seeks to relate the play activities with 

health. 
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1. Introdução 

 

Este artigo tece considerações teóricas sobre a importância das 

atividades lúdicas, tanto para o desenvolvimento humano quanto para o 

processo de aprendizagem. Considera que, desde a concepção, a vida 

humana passa por saltos significativos que, em relação às demais espécies, 

possui características únicas. Estudos apontam que, desde a projeção na 

barriga da mãe, o bebê dispõe de um cérebro preparado para receber 

estímulos, para se desenvolver e aprender.  

Dentre os campos do saber, o desenvolvimento humano é estudado em 

especial pela Psicologia, que compreende o desenvolvimento do ser humano 

em todos os seus aspectos: físico-motor, afetivo-relacional, cognitivo e social. 

Para tanto, elegemos as obras construtivistas e sociointeracionistas para 

abordar o assunto neste presente artigo. 

É notadamente indissociável pelas teorias psicológicas do 

desenvolvimento humano a relação entre desenvolvimento e aprendizagem. 

Deste modo, é importante destacar que o presente trabalho se inclui na 

categoria dos estudos teóricos bibliográficos, que compreende o processo 

desenvolvimento-aprendizagem como fenômeno dinâmico, que depende da 

interação social. 

Entendemos, igualmente, que o primeiro objeto lúdico do bebê, que 

representa fonte de estimulação imprescindível para o seu desenvolvimento, é 

a “voz simbólica” da mãe, a qual estabelece contato com o bebê na barriga. 

Esse movimento sadio arraigado de estimulação auxilia no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. 

Dessa maneira, como investigadores do comportamento humano, 

preocupados com estas variáveis associadas à saúde e educação, deparamo-

nos com questões de importante discussão e articulação com o âmbito 

educacional. 
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Assim como Piaget e Vygotsky, autores de teorias clássicas, 

entendemos que trabalhos desta natureza propiciam subsídios de intervenção 

preventiva. 

 

2. Desenvolvimento Humano e Aprendizagem 

 

O desenvolvimento humano é uma temática estudada por diferentes 

campos do saber, em especial pelas ciências psicológicas, que estudam o 

desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos: físico-motor, 

afetivo-relacional, cognitivo e social. Para tanto, encontramos diversas teorias e 

abordagens de estudo sobre o desenvolvimento humano na Psicologia. 

Um dos estudos que se destacam e estão articulados ao processo de 

aprendizagem diz respeito à teoria construtivista assentada no pensamento do 

biólogo e psicólogo suíço Jean Piaget, que influenciou as bases da educação. 

A teoria do desenvolvimento humano de Piaget foi formulada através da 

observação constante de indivíduos de diferentes culturas e faixas etárias, 

analisando assim os fatores que influenciam o desenvolvimento humano. 

Entende-se que o desenvolvimento humano é compreendido como um 

conjunto de fatores indissociáveis e que esta interação é fundamental para a 

aprendizagem humana. É fundamental destacar que, embora os aspectos do 

desenvolvimento sejam indissociáveis, cada pesquisador se dedicou ao estudo 

de uma das categorias do desenvolvimento. Piaget, por exemplo, aponta para 

a significativa interação com o meio para o desenvolvimento cognitivo, trazendo 

contribuições sólidas quanto aos processos de assimilação e acomodação das 

estruturas cognitivas. 

Como pesquisador do desenvolvimento humano, amparado no método 

clínico-observacional, Piaget lança mão dos aspectos qualitativos daquilo que 

se espera de um indivíduo em determinada faixa etária e, assim, divide o 

desenvolvimento humano em quatro períodos, sendo eles: período sensório-

motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais. 

Segundo Piaget(1985), todos os indivíduos passam sequencialmente 

pelos períodos, sendo subjetivo o início e o término, pois depende dos 
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aspectos relacionados à hereditariedade, crescimento biológico, maturação 

neurofisiológica e estimulação do meio. No entanto, é importante ressaltar que, 

embora o desenvolvimento esteja demarcado por períodos, a divisão é uma 

referência e não uma norma irrefutável. 

A subjetividade é a síntese singular e individual que cada um 
de nós vai constituindo conforme vamos nos desenvolvendo e 
vivenciando as experiências da vida social e cultural; é uma 
síntese que nos identifica, de um lado, por ser única, e nos 
iguala, de outro lado, na medida em que os elementos que a 
constituem são experienciados no campo comum da 
objetividade social. Esta síntese — a subjetividade — é o 
mundo de ideias, significados e emoções construído 
internamente pelo sujeito a partir de suas relações sociais, de 
suas vivências e de sua constituição biológica; é, também, 
fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais. O 
mundo social e cultural, conforme vai sendo experienciado por 
nós, possibilita-nos a construção de um mundo interior. São 
diversos fatores que se combinam e nos levam a uma vivência 
muito particular. (Bock, 2001, pág.28) 

O período sensório-motor contempla a fase do nascimento até os dois 

anos de idade.  

No recém-nascido, a vida mental reduz-se ao exercício dos 
aparelhos reflexos, de fundo hereditário, como o ato reflexo da 
sucção. Esses reflexos serão aprimorados através da repetição 
dos movimentos. A priori, a criança descobre o mundo pela 
boca, e entende o mundo inicialmente como uma continuação 
do próprio corpo. Ao longo do desenvolvimento, a criança vai 
fazendo essa diferenciação entre o eu e o mundo externo.( 
Bock, 2001, pág.132) 

 
Isso permite que a criança, por volta de 1 ano, admita que um 
objeto continue a existir mesmo quando ela não o percebe, isto 
é, o objeto não está presente no seu campo visual, mas ela 
continua a procurar ou a pedir o brinquedo que perdeu, porque 
sabe que ele continua a existir. Esta diferenciação também 
ocorre no aspecto afetivo, pois o bebê passa das emoções 
primárias (os primeiros medos, quando, por exemplo, ele se 
enrijece ao ouvir um barulho muito forte) para uma escolha 
afetiva de objetos (no final do período), quando já manifesta 
preferências por brinquedos, objetos, pessoas, etc.(Bock, 2001, 
pág.133) 

Piaget(1985) usa a expressão "a passagem do caos ao cosmo" para 

traduzir a construção cognitiva. De acordo a tese piagetiana, "a criança nasce 

em um universo para ela caótico, habitado por objetos evanescentes (que 

desapareceriam uma vez fora do campo da percepção), com tempo e espaço 
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subjetivamente sentidos, e causalidade reduzida ao poder das ações, em uma 

forma de onipotência)”. 

Progressivamente, a criança vai aperfeiçoando tais movimentos reflexos 

e adquirindo habilidades e chega ao final do período sensório-motor já se 

concebendo dentro de um cosmo "com objetos, tempo, espaço, causalidade 

objetivados e solidários, entre os quais situa a si mesma como um objeto 

específico, agente e paciente dos eventos que nele ocorrem". 

Durante o estágio sensório-motor, Piaget menciona a presença dos 

jogos de exercício, sendo este compreendido através da ação, do movimento, 

manipulação e observação de objetos e pessoas, com muitos exercícios de 

repetição. Ao final deste período, a criança adota postura ativa, alcançando 

autonomia. 

Já o período pré-operatório compreende a idade de 2 a 7 anos.  

Neste período, o que de mais importante acontece é o 
aparecimento da linguagem, que irá acarretar modificações nos 
aspectos intelectual, afetivo e social da criança. A interação e a 
comunicação entre os indivíduos são, sem dúvida, as 
consequências mais evidentes da linguagem. Com a palavra, 
há possibilidade de exteriorização da vida interior e, portanto, a 
possibilidade de corrigir ações futuras. (Bock, 2001, pág. 134) 

De acordo com a teoria piagetiana, com o aparecimento da linguagem, o 

pensamento dá um salto qualitativo no desenvolvimento.  

No início do período, ele exclui toda a objetividade, a criança 
transforma o real em função dos seus desejos e fantasias (jogo 
simbólico); posteriormente, utiliza-o como referencial para 
explicar o mundo real, a sua própria atividade, seu eu e suas 
leis morais; e, no final do período, passa a procurar a razão 
causal e finalista de tudo (é a fase dos famosos “porquês”). 
(Bock, 2001, pág.134) 

Neste período, Piaget destaca a presença dos jogos simbólicos, que são 

brincadeiras em que um objeto representa um objeto ausente. Período 

marcado pela capacidade criativa, funcionando em esquema de assimilação. 

O período de operações concretas compreende a idade dos 7 a 11 ou 

12 anos. Este período é marcado pela capacidade da criança em articular dois 

pontos de vista diferentes de modo lógico, realização de operações, mudança 
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qualitativa no raciocínio: noção de conservação, quantidade e volume. Período 

de cooperação e colaboração com adultos e na realização do trabalho em 

grupo. Nesta faixa etária, apresenta-se fértil ao quesito Jogo de Regras. Estes 

jogos auxiliam na construção e constituição psíquica de regras. 

E, finalmente, o período das operações formais que contempla a 

adolescência, pois abrange a faixa etária a partir dos 11 ou 12 anos em diante. 

Conforme Piaget (1985), a personalidade começa a se formar no final da 

infância, entre 8 e 12 anos, com a organização autônoma das regras, dos 

valores, a afirmação da vontade. Esses aspectos subordinam-se num sistema 

único e pessoal e vão-se exteriorizar na construção de um projeto de vida. 

Esse projeto é que vai nortear o indivíduo em sua adaptação ativa à realidade, 

que ocorre através de sua inserção no mundo do trabalho ou na preparação 

para ele, quando ocorre um equilíbrio entre o real e os ideais do indivíduo. 

Assim como Piaget, Lev Vygotsky se dedicou ao estudo envolvendo a 

temática desenvolvimento humano, o qual buscou compreender a origem e o 

desenvolvimento dos processos psicológicos ao longo da história da espécie 

humana, levando sempre em conta a individualidade de cada sujeito, o qual 

está imerso no meio cultural que o define. Fundamentou a teoria conhecida 

como sócio histórica. Para ele, o homem constitui-se enquanto ser social e 

necessita do outro para se desenvolver.  

Se compararmos os dois maiores teóricos do desenvolvimento 
humano, podemos dizer, correndo algum risco de sermos 
simplistas, que Piaget apresenta uma tendência 
hiperconstrutivista em sua teoria, com ênfase no papel 
estruturante do sujeito. Maturação, experiências físicas, 
transmissões sociais e culturais e equilibração são fatores 
desenvolvidos na teoria de Piaget. Vygotsky, por outro lado, 
enfatiza o aspecto interacionista, pois considera que é no plano 
intersubjetivo, isto é, na troca entre as pessoas, que têm 
origem as funções mentais superiores. A teoria de Piaget 
apresenta também a dimensão interacionista, mas sua ênfase 
é colocada na interação do sujeito com o objeto físico; e, além 
disso, não está clara em sua teoria a função da interação social 
no processo de conhecimento. A teoria de Vygotsky, por outro 
lado, também apresenta um aspecto construtivista, na medida 
em que busca explicar o aparecimento de inovações e 
mudanças no desenvolvimento a partir do mecanismo de 
internalização. No entanto, temos na teoria sociointeracionista 
apenas um quadro esboçado, que apresenta sugestões e 
caminhos, mas necessita de estudos e pesquisas que 
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explicitem os mecanismos característicos dos processos de 
desenvolvimento”. (Bock, 2001, pág. 143) 

Ao longo da sua trajetória, Vygotsky discorre sobre aspectos da infância 

e destaca as contribuições do brinquedo na constituição psíquica.  

Para Vygotsky (1998) e Leontiev (1998), o brinquedo tem intrínseca 

relação com o desenvolvimento infantil, especialmente na idade pré-escolar. 

Embora os autores não o considerem como o único aspecto predominante na 

infância, é o brinquedo que proporciona o maior avanço na capacidade 

cognitiva da criança. 

O brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança. 

Oliveira (1995) traduz que essa zona de desenvolvimento proximal é um 

domínio psicológico em constante transformação, refere-se ao caminho de 

amadurecimento de suas funções, ou seja, ações que a criança desempenha 

hoje com a ajuda de alguém conseguirá amanhã fazer sozinha. Durante o 

brincar, ela consegue ir além do comportamento habitual para sua idade. 

A essência do brinquedo é a criação de uma nova relação 
entre o campo do significado e o campo da percepção visual, 
ou seja, entre situações no pensamento e situações reais. 
Essas relações irão permear  toda a atividade lúdica da 
criança. Será também importante indicador do seu 
desenvolvimento, influenciando sua forma de encarar o mundo 
e suas ações futuras. Vygotsky (1998, p. 137) 

É por meio do brinquedo que a criança se apropria do mundo real, 

domina conhecimentos, se relaciona e se integra culturalmente. Ao brincar e 

criar uma situação imaginária, a criança pode assumir diferentes papéis: ela 

pode se tornar um adulto, um herói, uma princesa, um professor, assumir o 

papel de “pai” ou “mãe”. É no brinquedo que a criança consegue ir além do seu 

comportamento habitual, atuando num nível superior ao que ela realmente se 

encontra.  

A brincadeira de faz-de-conta também foi tema de valiosos estudos do 

autor russo Elkonin (1998). A base do jogo de faz-de-conta, também 

denominado por ele de jogo de papéis ou jogo protagonizado, é de natureza e 

origem social, tornando-se um meio pelo qual a criança assimila e recria a 

experiência sócio-cultural dos adultos. Para ele, os temas dos jogos das 
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crianças são extremamente variados e são os reflexos das condições 

concretos vivenciadas pelas crianças (ELKONIN, 1998). 

Oliveira (1995) interpreta Vygotsky, afirmando que o aprendizado é um 

aspecto necessário para o desenvolvimento das funções psicológicas, as quais 

são organizadas pela cultura e, assim, caracterizam-se como especificamente 

humanas. Há o percurso natural do desenvolvimento definido pela maturação 

humana, mas é o aprendizado junto ao contato do indivíduo com um ambiente 

cultural que possibilita o acontecer dos processos psicológicos internos. O 

desenvolvimento da pessoa está extremamente ligado a sua relação com o 

ambiente sociocultural e só irá vingar se tiver o contato e o suporte de outros 

indivíduos de sua espécie. O desenvolvimento fica impedido de ocorrer na falta 

de situações propícias ao aprendizado. Com isso, é possível entender que o 

brincar auxilia a criança nesse processo de aprendizagem, pois proporcionará 

situações imaginárias em que ocorrerá o desenvolvimento cognitivo, como 

também fácil interação com pessoas, as quais contribuirão para um acréscimo 

de conhecimento. Dessa forma, é imprescindível a utilização de brincadeiras no 

meio pedagógico. 

A teoria sócio-histórica contribui com a formação do professor, 

fomentando a ideia de que o cérebro não é um sistema de funções fixas e 

imutáveis, mas um sistema aberto, de grande plasticidade, cuja estrutura e 

modos de funcionamento são moldados ao longo da história da espécie e do 

desenvolvimento individual. Dadas as imensas possibilidades de realização 

humana, essa plasticidade é essencial: o cérebro pode servir a novas funções, 

criadas na história do homem, sem que sejam necessárias transformações no 

órgão físico. O homem transforma- se de biológico em sócio-histórico, num 

processo em que a cultura é parte essencial da constituição da natureza 

humana.  

3. As atividades lúdicas – implicações no processo de 
desenvolvimento e aprendizagem 

 

As atividades lúdicas, ou seja, os jogos, brinquedos e brincadeiras 
são fundamentais para desenvolvimento e aprendizagem. Assim, sobre este 
aspecto, Teixeira(2012) aponta os benefícios produzidos pelas atividades 
lúdicas. Do ponto de vista sociológico, as atividades lúdicas são 
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responsáveis pela transmissão da cultura de um povo. Em relação aos 
benefícios psicológicos, menciona a utilização do brincar como recurso 
terapêutico, no qual a criança brincando expressa sentimentos e emoções. 
Já no segmento pedagógico, o brincar pode ser um instrumento facilitador 
para transmitir conhecimentos.  

Desse modo, podemos observar que a legislação acerca do direito e 
acesso ao lúdico ampara o Referencial Curricular Nacional de Educação 
Infantil (RCNEI, 1998). O direito relacionado ao brincar e acesso às 
atividades lúdicas é tão fundamental que foi incluído na Declaração das 
Nações Unidas dos Direitos da Criança em 1959 e reiterado em 1990, 
quando a Organização das Nações Unidas (ONU) adotou a Convenção dos 
Direitos da Criança. Ainda sob a ótica dos benefícios do brincar, outra 
conquista fundamental nesta área ocorreu em março de 2005, quando a 
deputada Luiza Erundina assinou a lei nº 11.104. Esta lei dispõe sobre a 
obrigatoriedade de instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde 
que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), no capítulo II 
que trata do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, em seu artigo 16, 
inciso IV, afirma que brincar, praticar esportes e divertir-se são direitos de 
toda criança brasileira. E na Declaração do Direito da Criança aparece em 
dois princípios o brincar como direito: PRINCÍPIO 4º - A criança gozará os 
benefícios da previdência social. Terá direito a crescer e criar-se com 
saúde; para isto, tanto à criança como à mãe, serão proporcionados 
cuidados e proteção especial, inclusive adequados cuidados pré e pós-
natais. A criança terá direito à alimentação, recreação e assistência médica 
adequadas. PRINCÍPIO 70 - A criança terá ampla oportunidade para brincar 
e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua educação; a sociedade 
e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste 
direito. 

Educar significa proporcionar situações de cuidados, 
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e 
que possam contribuir para o desenvolvimento das 
capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar 
com outros em uma atitude básica de aceitação. RCNEI, 1998, 
p. 23. 

 

O professor é mediador entre as crianças e os objetos de 
conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações 
de aprendizagens que articulem os recursos e capacidades 
afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos 
seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos 
diferentes campos de conhecimento humano. Na instituição de 
educação infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro 
mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e 
garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não 
discriminatório de experiências educativas e sociais variadas. 
RCNEI, 1998, p. 30. 
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A legislação traduz a importância do educador no processo de 

mediação do desenvolvimento infantil. Ressalta ainda a associação do 

desenvolvimento e aprendizagem, apontando para a utilização de 

atividades lúdicas- como ferramenta auxiliar no processo de potencialização 

das capacidades infantis. Apresenta ainda ideia de que o processo ensino-

aprendizagem não é estático. Portanto, é necessário que os educadores 

entendam que as atividades alternativas promovem a aprendizagem da 

criança através do brincar. A introdução de brinquedos e brincadeiras no 

currículo escolar requer espaço e materiais, estímulo à interação entre as 

crianças e compreensão por parte dos professores das diferentes formas de 

brincar, relevantes para cada criança em determinado momento. 

Portanto, entendemos que o uso de atividades lúdicas no contexto 

escolar é fundamental, pois corrobora com o desenvolvimento integral nos 

aspectos físico-motor, social, afetivo e cognitivo. Enfim, desenvolve o indivíduo 

como um todo. 

4. Considerações Finais 

 

A literatura científica sobre o uso dos recursos lúdicos como 

estratégia de intervenção pedagógica vem sendo ressignificada. Fato que 

indica o acompanhamento da legislação vigente e a necessidade da 

ressignificação constante da prática pedagógica. 

O brincar representa uma ferramenta de extrema relevância para o 

desenvolvimento da criança, sendo um componente que significa saúde na 

fase infantil, já postulava Barros (2010). Desse modo, requer atenção e 

envolvimento. 

Os estudos de Piaget contribuíram para a construção de 

conhecimentos acerca do desenvolvimento infantil, e os de Vygotsky 

demonstraram a importância do brinquedo nesse processo, já que ao 

brincar a criança cria a zona de desenvolvimento proximal, na qual 

consegue aprender e avançar uma etapa. 
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 Observamos que o desenvolvimento, em especial o 

desenvolvimento infantil, que representa um período de plenitude qualitativa 

de crescimento, maturações, necessita de estímulos constantes para o 

desenvolvimento de potencialidades. 

Salientamos que estudar a associação dessas variáveis – 

desenvolvimento-aprendizagem e o brincar - devem ser feitos visando à 

instrumentalização de educadores, bem como a promoção de saúde. 
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