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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como principal objetivo analisar a importância do ato de 
brincar na creche do município de Itaocara. A fim de coletar informações com os 
profissionais da creche sobre a importância do ato de brincar e observar as 
brincadeiras planejadas para as crianças optei pelo tipo de pesquisa qualitativa 
utilizando na metodologia, técnicas de observação e aplicação de questionário. Os 
principais teóricos que utilizei no embasamento do trabalho são: Gilles Brougere, 
Kishimoto, Vygotski, Barros, além da legislação vigente sobre a educação infantil, e 
consulta a outros autores que foram destacados no decorrer do trabalho. A 
brincadeira é definida como uma atividade livre, que ajuda as crianças de várias 
formas, desenvolvendo, assim, sua capacidade de resolver problemas, demonstrar 
sua personalidade, gostos, trabalho em equipe, dentre tantos outros fatores que 
podem ser trabalhados no contexto de uma brincadeira. O fato de diversos 
profissionais da área da educação não darem a real importância em relação ao ato 
de brincar, justifica a relevância do presente estudo. Conclui-se que o jogo e a 
brincadeira são elementos essenciais ao desenvolvimento da criança, no aspecto 
cognitivo, afetivo e social. E que o espaço da sala de aula e o espaço externo devem 
ser adequados a mobilidade das crianças e ao desenvolvimento do trabalho 
pedagógico. 

 

 
Palavras-chave: Educação infantil.Creche.Brinquedos.Brincadeiras.Espaços. 
 
 



ABSTRACT 
 

 

The present study it has as main objective to analyze the importance of the act to 
play in the day-care center of the city of Itaocara. In order to collect information with 
the professionals of the day-care center on the importance of the act to play and to 
observe the tricks planned for the children, it was used the qualitative research with 
the use of the comment techniques and application of questionnaire. The main 
theoreticians who used in the basement of the work are: Gilles Brougere, Kishimoto, 
Vygotski, Barros, beyond the current law on the infantile education and consult other 
authors who detached when elapsing of the work. The trick is defined as a free 
activity, that helps the children of some forms, developing, thus, its capacity to decide 
problems, to demonstrate its personality, gostos, work in team, amongst as much 
other factors that can be worked in the context of a trick. The fact of diverse 
professionals of the area of the education not to give the real importance in relation 
to the act to play, justifies the relevance of the present study. One concludes that the 
game and the trick are essential elements to the development of the child, in the 
cognitivo aspect, affective and social. E that the space of the classroom and the 
external space must be adjusted mobility of the children and to the development of 
the pedagogical work. 

 

 

Keywords: Early childhood education.Daycare.Toys.Games.Spaces.  
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INTRODUÇÃO       

 

 

O meu interesse por este tema surgiu no estágio da disciplina de Pesquisa e 

Práticas de Ensino I. A partir daí pude observar na creche Djanira Quintal de 

Oliveira, a qual estava estagiando, que o ato de brincar acontecia de forma precária 

para as crianças, e isso me intrigou muito, pois, sabemos que o brincar é de suma 

importância para o desenvolvimento das crianças. 

A brincadeira era determinada por pouco tempo, restrito a uma quantidade 

insuficiente de brinquedos disponíveis na creche. Os brinquedos, muitas vezes,eram 

destinados às crianças, como uma forma de passar o tempo e logo eram retirados 

para que as mesmas pudessem realizar as atividades consideradas como “mais 

importantes”. Tais atividades eram realizadas em folhas xerocadas com desenhos 

para colorir com lápis de cor, tinta e giz de cera. À época, observei também que os 

brinquedos eram separados por gênero, ou seja, geralmente as professoras 

conduziam os alunos aos brinquedos que culturalmente são destinados aos meninos 

e as meninas. Assim os alunos não tinham a liberdade para escolher os brinquedos 

desejados. Para exemplificar: às meninas sempre eram dados brinquedos 

considerados femininos como: panelinhas, bonecas, massinhas rosa e vermelha e 

para os meninos os carrinhos, massinhas de cores consideradas masculinas como 

azul e verde. 

Diante dessas observações, que eu presenciei ao decorrer do estágio, tive a 

idéia de fazer uma doação dos meus brinquedos de infância sabia que não era 

muito, mas já ajudava. Então, perguntei a diretora da creche se poderia, e ela com 

um sorriso no rosto me respondeu que sim, e que devido a quantidade não tinha 

problema, que o importante era a minha iniciativa em se preocupar com a alegria 

das crianças. Com isso, no último dia do estágio, levei vários brinquedos como: 

boliches, bonecas, carrinhos, bola etc. Me lembro que quando entreguei os 

brinquedos os olhinhos das crianças brilhavam de tamanha felicidade. 

Esta experiência com o estagio me impulsionou a refletir com mais 

profundidade o ato de brincar das crianças na creche. Isto me foi possível a partir de 
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leituras realizadas durante as disciplinas de Infância e Cultura I e II, Escola da 

Infância I e II e Jogo, Brinquedo e Brincadeira. 

Esta pesquisa está estruturada com base na pesquisa qualitativa. Segundo 

Menga Ludke (1986:18) o estudo qualitativo “é o que se desenvolve numa situação 

natural; é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada”. 

A pesquisa foi desenvolvida numa creche da rede publica do município de 

Itaocara. Os objetivos da pesquisa são:  

• Analisar a importância do ato de brincar em uma creche do município de 

Itaocara. 

• Coletar informações com os profissionais da creche sobre a importância do 

brincar na educação infantil. 

•  Observar a contribuição da brincadeira no desenvolvimento da criança de 0 a 

3 anos. 

•  Identificar a necessidade de introduzir os jogos educativos no contexto da 

educação infantil. 

Tem como metodologia a observação e técnica da aplicação de questionário, 

com a construção de perguntas aberta se fechadas destinadas aos professores da 

creche. Sendo assim, são apresentadas aqui as características metodológicas 

essenciais para o delineamento deste estudo, tais como problemas, organizações e 

sujeitos que foram pesquisados e os procedimentos de coleta e análise de dados. 

Esta pesquisa foi estruturada tendo como base a pesquisa qualitativa, desenvolvida 

a partir de um questionário e a observação de dados coletados no decorrer da 

pesquisa na creche Tia Josete para levantar quais eram as atividades realizadas 

pelas crianças, como o brincar, o brinquedo, os jogos oferecidos a elas e de que 

maneira as crianças tomam conhecimento destes. Com base nessa visão discuti a 

importância do brincar nas creches, sabendo que as crianças aprendem desde que 

nascem. 

A observação é uma técnica muito utilizada na pesquisa de campo, para a 

obtenção de dados coletados, fazendo com que o investigador tenha um contato 

mais próximo com a realidade do ambiente que está sendo investigado, com o 

objetivo de registrar e acumular as informações desejadas. A observação 
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sistemática deve ser estruturada, planejada e controlada como instrumentos para as 

coletas de dados. 

Os principais teóricos que utilizarei como embasamento na construção desse 

trabalho são: Gilles Brougère (2001,2002), Kishimoto (1988,2003,2009,2011), 

Vygotski (1998), Barros (1997), além da legislação vigente sobre a educação infantil 

e consulta a outros autores que destacarei no decorrer do trabalho. 
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1- O Brincar na Educação Infantil 
 

 

Antes de iniciar um maior detalhamento em relação ao brincar na educação 

infantil, é importante salientar que a presença de crianças de 0 a 3 anos no contexto 

educacional é muito comum nos dias de hoje. Há tempos atrás, crianças pequenas 

que eram introduzidas na educação infantil, eram exclusivamente crianças que 

estavam inseridas em uma classe social privilegiada, contudo, com o passar do 

tempo, essa realidade não se faz verdadeira, pois, hoje em dia, crianças de todas as 

classes sociais são inseridas na educação infantil (CORSINO, 2012). 

De acordo com Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB Lei nº 12.796, de 

2013) fica definido:  

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade”. 
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 
idade; 
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 
idade. (LDB Lei nº 12.796, de 2013) 
 

 
 
1.1- Algumas visões sobre o ato de brincar 

 

 

Nos dias de hoje, existem estudiosos que se dedicam e desenvolvem trabalhos 

voltados para a importância do ato de brincar na Educação Infantil. Assim sendo, 

serão destacados nesse tópico alguns conceitos do brincar, na visão de alguns 

autores selecionados. 

Para Kishimoto (1988, p. 27), brincar pode ser assim conceituado: “O Brincar se 

caracteriza como um comportamento que possui um fim em si mesmo, que surge 

livre, sem noção de obrigatoriedade e exerce-se pelo simples prazer que a criança 

encontra ao colocá-lo em prática”. 

Já para Queiroz, Maciel e Branco (2006, p. 2), o brincar pode ser conceituado, 
como:  

 

Brincar é uma atividade que a criança começa desde seu nascimento no 
âmbito familiar e continua com seus pares. Inicialmente, ela não tem 
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objetivo educativo ou de aprendizagem pré-definido. A maioria dos autores 
afirma que ela é desenvolvida pela criança para seu prazer e recreação, 
mas também permite a ela interagir com pais, adultos e coetâneos, bem 
como explorar o meio ambiente. 
 

No Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), a 
concepção do brincar se apresenta da seguinte forma: 
 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 
identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se 
comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado 
papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas 
brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades 
importantes tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. 
(RCNEI, 1998, Vol. 2 p.23). 

 

 

Diante dos conceitos acima descritos, percebe-se a importância do ato de 

brincar no desenvolvimento infantil.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEIs) as crianças são sujeitos históricos e de direitos que em relação às práticas 

cotidianas que vivenciam, constroem sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta e constrói sentidos sobre 

tudo que esta ao seu redor, produzindo a sua própria cultura. 

Desta forma, a brincadeira parte da necessidade de agir, transforma em 

linguagem simbólica, para mais tarde incorporar regras e convenções, contribuindo 

para a autoestima, auxiliando-as a superar progressivamente suas aquisições de 

forma criativa. Por isso, a brincadeira se torna realidade para as crianças. 

Para brincar é preciso que as crianças tenham certa independência para 

escolher seus companheiros e os papéis que irão assumir no interior de um 

determinado tema e enredo cujos desenvolvimentos dependem unicamente da 

vontade de quem brinca. 
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2- As Contribuições das Brincadeiras no Desenvolvimento das Crianças 

 

 

Conforme citado no tópico anterior, o brincar se faz de suma importância em 

relação ao desenvolvimento infantil. Assim sendo, a brincadeira vai interferir 

diretamente no desenvolvimento da criança. 

 Mas, antes de iniciar uma abordagem mais detalhada em relação ao termo 

desenvolvimento, que será utilizada por diversas vezes no decorrer deste trabalho, 

percebe-se a necessidade de uma breve conceituação do mesmo. 

 Essa conceituação será trazida por Souza e Martins (2003, p. 15), quando 

afirmam que: “O desenvolvimento dá-se em período temporal, desde quando o 

sujeito nasce até a sua morte, embora autores dividam o processo evolutivo do 

desenvolvimento em etapas ou períodos”. 

 Segundo Kishimoto (2009, p.64) para Piaget “o brincar representa uma fase 

no desenvolvimento da inteligência, marcada pelo domínio da assimilação sobre a 

acomodação, tendo como função consolidar a experiência passada”. 

Conclui-se, assim, que o desenvolvimento faz parte do processo evolutivo do ser 

humano, e esse acontece até o final de sua vida. 

  

 

2.1 Tipos de desenvolvimento infantil e definições 

  

 

Neste tópico, será dado um maior detalhamento nos tipos de desenvolvimento 

infantil que podem ocorrer em relação à contribuição das brincadeiras.   

 O primeiro tipo de desenvolvimento que será destacado é o desenvolvimento 

mental.  

 O desenvolvimento mental é facilmente percebido a partir do amadurecimento 

da criança. SOUZA e MARTINS (2003) esclarecem que:  

 

O desenvolvimento mental (intelectual) da criança expressa-se em muitos 
aspectos da sua linguagem verbal. Se ela, nos seus primeiros anos de vida, 
tem uma linguagem egocêntrica, isto é, que diz respeito apenas a ela e 
seus interesses, a partir dos sete anos passa a ter um falar sociocêntrico. 
(p. 18). 
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Vale ressaltar que existem alguns fatores que podem atrapalhar, 

comprometer ou até mesmo atrasar o desenvolvimento mental de uma criança, 

como por exemplo, a falta de incentivo, problemas de saúde, o pequeno intervalo 

interpartal, desviando-se para o novo filho as atenções, dentre outros. 

 Outro tipo de desenvolvimento que merece ser destacado é o 

desenvolvimento emocional, que também pode e deve ser trabalhado no contexto de 

uma brincadeira. 

 Em relação ao desenvolvimento emocional, SEI (2004, p.8), esclarece que: 

 

Uma criança, para um desenvolvimento emocional saudável, necessita de 
um ambiente acolhedor, que possa atender a suas necessidades básicas, 
sem provocar invasões nesse processo [...]. Pode-se refletir que uma 
criança que sofreu maus-tratos, por exemplo, experienciou momentos de 
invasão no seu processo de integração que poderiam prejudicar seu 
desenvolvimento posterior e que seria de grande importância uma 
psicoterapia como possibilidade de elaboração de suas vivências e 
sustentação de seu crescimento. 
 
 

 Para que uma criança tenha um desenvolvimento emocional sadio, BARROS 

(1997, p.28), salienta que: 

 

Sabe-se que é necessário muito amor, carinho, atenção, companheirismo 
das pessoas mais próximas, mas não se pode deixar de ressaltar que 
também é muito importante conhecer as possibilidades, limitações, 
interesses, motivações da mesma, respeitando assim, a fase que essa 
mesma criança está passando naquele momento, evitando assim, 
perturbações no decorrer de sua vida adulta.  
 
 

Na visão de CATARINA e FILIPA (2010, p.1), o desenvolvimento psicossocial, 

pode ser entendido como:  

 

O desenvolvimento psicossocial acontece porque o ser humano é um 
sistema aberto, está em constante interação dinâmica com o meio 
ambiente. Atualmente considera-se errada a oposição estanque entre o 
biológico e o social pois a dinâmica entre o organismo e o meio é uma 
realidade. O crescimento psicológico ocorre através de estádios e fases, 
não ocorre ao acaso e depende da interação da pessoa com o meio que a 
rodeia.  
 
 

 Vale ressaltar que esse tipo de desenvolvimento também pode ser trabalhado 

no decorrer das brincadeiras, que comumente ocorrem nas creches.  
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 Já o desenvolvimento social, pode ser considerado uma continuação dos 

laços familiares que uma criança possui. BARROS (1997, p. 37), explica o 

desenvolvimento social da seguinte forma:  

 

Nos dias de hoje uma extensão dos laços familiares que uma criança possui 
em relação aos seus familiares. Visto isso, mais uma vez, destaca-se a 
importância de um ambiente salubre, sadio, onde sentimentos como a 
atenção, carinho, companheirismo se fazem presente. 
 
 

E por último, será destacado o desenvolvimento cognitivo que é o aprender, 

propriamente dito. Vale ressaltar que o desenvolvimento cognitivo para Piaget (1988, 

apud BARROS p. 87) se divide em estágios: Sensório motor (0 a 2 anos); pré-

operacional (2 a 6 anos); operações concretas (7 a 11 anos); operações formais (12 

anos em diante). 

 Cabe salientar que apesar do desenvolvimento da criança acontecer de forma 

distinta (mental, emocional, psicossocial, social e cognitivo), estes encontram-se 

diretamente interligados e interdependentes, ou seja, essas variáveis não podem 

acontecer de forma separadas. São fases que se completam e estão ligadas entre 

si. 
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3- O Jogo na Educação Infantil 

 

 

3.1 O jogo Educativo  

 

 

 O jogo educativo é uma importante ferramenta no desenvolvimento infantil, 

pois aguça a curiosidade, o respeito às regras, o espírito de se trabalhar em equipe, 

o aguardar a vez, o raciocínio, entre outras. 

 

Segundo VEIGA & CASTELEINS (s/d, p.3) 

 
[...] o objetivo do jogo na educação é estimular o desenvolvimento integral 
da criança, ser um facilitador na aprendizagem e possibilitar a relação 
interpessoal entre as crianças. É por meio do jogo e da brincadeira que a 
criança desenvolve a consciência corporal, aprende a se conhecer, a 
conhecer as pessoas que estão a sua volta, estabelecer relações entre os 
sujeitos e os papéis que estes assumem.  
 
 

Crianças quando estão brincando com um determinado jogo educativo, 

desenvolvem estratégias para conseguir alcançar o objetivo do mesmo. 

 

Para Fromberg (1987, p.36, apud KISHIMOTO p.116),  
 
O jogo infantil inclui as características: simbolismo: representa a realidade e 
atitudes; significação: permite relacionar ou expressar experiências; 
atividade: a criança faz coisas; voluntário ou intrinsecamente motivado: 
incorporar motivos e interesses; regrado: sujeito a regras implícitas ou 
explícitas, e episódicas: metas desenvolvidas espontaneamente. 
 

 

  Através do jogo a criança exerce a capacidade de trabalhar o seu 

desenvolvimento motor, afetivo e desenvolvimento cognitivo. Diante aos desafios 

que o jogo poderá oferecer muitas vezes as crianças não se satisfazem com o seu 

próprio resultado. O jogo também pode ser utilizado como forma de divertimento ou 

de competição. 

Atualmente, o jogo na educação está relacionado a duas funções: a lúdica e a 

educativa. No entanto, há divergência nessa concepção. Na função lúdica o jogo 
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propicia a diversão, o prazer ou até mesmo o desprazer enquanto que na função 

educativa o jogo tem a finalidade de ensinar a criança.              

Para Kishimoto (2011, p.19)  

 
O equilíbrio entre as duas funções é o objetivo do jogo educativo. 
Entretanto, o desequilíbrio provoca duas situações: não há mais ensino, há 
apenas jogo, quando a função lúdica predomina ou, o contrário, quando a 
função educativa elimina todo hedonismo, resta apenas o ensino. 
 
 

Para Antunes (2003, apud VEIGA & CASTELEINS p. 3) “num enfoque 

educacional o jogo se aproxima de sua origem latina com o significado de 

divertimento, passatempo, gracejo. Todavia, nada impede que seja utilizado em 

forma de competição”. 

 Percebemos assim que a Educação Infantil, na grande maioria das vezes, se 

utiliza dos jogos educativos para desenvolver habilidades, coordenação motora, 

concentração nas crianças, o trabalho em equipe visando a socialização. 

 

 

3.2 A importância do brinquedo 

 

 

 Assim como o jogo, o brinquedo também se faz muito importante na vida de 

uma criança, pois permite que essa represente realidades no momento em que está 

usando um determinado brinquedo. (KISHIMOTO, 2009). 

 Através do brinquedo as crianças podem expressar seus sonhos, representar 

suas realidades diárias, suas insatisfações, anseios, desejos, entre outros. 

Na opinião Vygotski (1998, p.61,62), o brinquedo, pode ser entendido como:  

 

Definir o brinquedo como uma atividade que dá prazer à criança é incorreto 
por duas razões. Primeiro, muitas atividades dão à criança experiências de 
prazer muito mais intensas do que o brinquedo, como por exemplo, chupar 
chupeta, mesmo que a criança não se sacie. E, segundo, existem jogos nos 
quais a própria atividade não é agradável, como por exemplo 
predominantemente no fim da idade pré-escolar, jogos que só dão prazer à 
criança se ela considera o resultado interessante. Os jogos esportivos (não 
somente os esportes atléticos, mas também outros jogos que podem ser 
ganhos ou perdidos) são, com muita freqüência, acompanhados de 
desprazer, quando o resultado é desfavorável para a criança.  
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Com base nessa citação de Vygotski volto no tempo e relembro da minha 

infância da qual não tinha prazer em brincar de bonecas, casinha, comidinhas com 

as minhas amigas, brincadeiras essas que a maioria das meninas gosta de brincar, 

meu prazer era brincar de subir nas arvores, pular corda, jogar bola com os 

meninos, andar de patins, e me lembro que minhas amigas ficavam chateadas 

comigo por causa disso. Com isso, percebe-se que nem sempre as crianças têm o 

mesmo prazer por um determinado brinquedo, quando ele fala que só o fato da 

criança chupar a chupeta ela sente prazer. 

Já para Brougère (2001, p. 62-63) o brinquedo pode ser definido como: 

 
Os brinquedos podem ser definidos de duas maneiras: seja em relação à 
brincadeira, seja em relação a uma representação social. No primeiro caso, 
o brinquedo é aquilo que é utilizado como suporte numa brincadeira; pode 
ser um objeto manufaturado, um objeto fabricado por aquele que brinca, 
uma sucata, efêmera, que só tenha valor para o tempo da brincadeira, um 
objeto adaptado. Tudo, nesse sentido, pode se tornar um brinquedo e o 
sentido de objeto lúdico só lhe é dado por aquele que brinca enquanto a 
brincadeira perdura. No segundo caso, o brinquedo é um objeto industrial 
ou artesanal, reconhecido como tal pelo consumidor em potencial em 
função de traços intrínsecos (aspecto, função) e do lugar que lhe é 
destinado no sistema social de distribuição dos objetos. Quer seja ou não 
utilizado numa situação de brincadeira, ele conserva seu caráter de 
brinquedo, e pela mesma razão é destinado à criança. 
 
  

Para brincar é preciso que as crianças tenham certa independência para 

escolher seus brinquedos, companheiros e os papéis que irão assumir no interior de 

uma determinada brincadeira, cujos desenvolvimentos dependem unicamente da 

vontade que a criança tem de brincar. 

O brinquedo é um objeto infantil distinto, específico e dotado de um forte valor 
cultural, cuja função parece vaga. Mas o uso do brinquedo é preciso, pois a criança 
que manuseia um brinquedo possui em suas mãos uma imagem a ser decodificada. 
Nessas circunstâncias a função do brinquedo é a brincadeira, que se caracteriza 
pelo simples fato de proporcionar maior avanço da capacidade cognitiva da criança. 
Além disso, é uma atividade livre que não pode ser limitado, pois o que a criança faz 
tem sentido e é por meio do brinquedo que a criança se aproxima da sua realidade 
cultural.  

 
O brinquedo tem por característica essencial ser uma imagem num objeto e 
num volume. É claro que essa imagem deve ser manipulável pela criança e 
isso supõe uma adaptação, uma consideração da ergonomia de quem vai 
utilizá-lo. Além disso, ele deve conter funções lúdicas precisas e 
possibilidades de manipulação que deverão se harmonizar com a imagem 
para não destruir seu sentido.(BROUGÈRE, 2001, P. 22-23).  
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 Neste contexto, entende-se que é o brinquedo que fornece representações 

manipuláveis de imagens com volumes e formas diferentes trazendo a terceira 

dimensão para o mundo da representação e assim explorando a sua própria 

imaginação. 
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4- A PESQUISA DE CAMPO 

 

 

Ao chegar a Creche Escola Municipal Tia Josete a recepção foi estabelecida 

por uma funcionária que fez o encaminhamento até a sala da diretora. À diretora foi 

explicado o objetivo da pesquisa naquele local para fins acadêmicos. A partir 

daí,ficou acordado com a diretora o momento para iniciar a  realização da pesquisa, 

sendo definido o período da manha para melhor atender a dinâmica pedagógica da 

creche. A todo o momento a recepção por todos da equipe administrativa e 

funcionários foi muito boa. A mesma recepção de acolhimento foi dada pelas 

crianças que são muito carinhosas. 

A escolha dessa creche se deu por ser a única unidade pública na cidade de 

Itaocara por fator de interesse pessoal para explorar o tema. 

A creche tem seu horário de funcionamento de: 07:00 as 17:00h, de segunda 

a sexta-feira. Atende a uma população em geral de crianças oriundas de classe 

social menos favorecida e crianças com uma condição financeira melhor. 

 Conforme a informação da diretora a maior parte das crianças são filhos de 

pais separados, mães solteiras, moradores do próprio bairro e também de bairros 

vizinhos. Muitos pais não são alfabetizados, poucos apresentam escolaridade de 

nível médio, sendo que a maioria tem escolaridade do 1º ao 5º ano.  

 
 
4.1- Observando o espaço (Descrição do espaço físico) 
 
 

A creche na qual foi realizada a pesquisa tem como nome: Creche Escola 

Municipal Tia Josete, situada na Rua Gamaliel Borges Pinheiro s/n, bairro: BNH- 

Itaocara RJ, Cep:28570-000. A creche foi fundada no dia 30 de maio de 1990, e 

desde então, sempre foi uma instituição pública gerenciada pela prefeitura. A cada 

governo que passa a prefeitura procura realizar algumas reformas na creche, a 

última reforma foi realizada em 2015. Mesmo tendo esse período sem passar por 

melhorias a creche se encontra em perfeito estado de conservação. 

Seu espaço físico é composto de 01 sala de berçário, 03 salas de maternal, 

01 secretaria, 01 banheiro para funcionários, 02 banheiros para as crianças com 

chuveiro, 01 cozinha, 01 refeitório, 01 almoxarifado, 01 lavanderia, parque infantil e 
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pátio descoberto. As salas de aulas estão equipadas com ar condicionado, televisão, 

aparelho de som e DVD, colchonetes e vários brinquedos como pelúcias, carrinhos, 

bonecas, bolas, brinquedos musicais como guitarra, violão, pandeiro e entre outros. 

 

A creche oferece as crianças outros espaços para o brincar, como o parque 

infantil e o pátio.Para Forneiro (1998, apud MOURA, 2009, p. 18) “o espaço escolar 

configura-se num ambiente de aprendizagem”. 

 
[...] o espaço interfere significativamente nas aprendizagens infantis. Ou 
seja, quanto mais o espaço for desafiador e promover atividades conjuntas 
entre parceiros, quanto mais permitir que as crianças se descentrem da 
figura do adulto, mais fortemente se constituirá como propulsor de novas e 
significativas aprendizagens. (BARBOSA & HORN,s/d p. 49-50). 
 
 

O espaço deve estar disposto de modo que estimule a criança, oferecendo 

um ambiente de cumplicidade, ao agir sobre o meio, buscando satisfazer suas 

necessidades e seus desejos, a criança transforma a si própria e o meio, 

determinando, assim, seu processo de formação. 

 

 

4.2- O funcionamento das atividades na creche. 

 

 

A Creche tem como função atender crianças de 04 meses a 03 anos de 

idade. No ano de 2017 possui um quantitativo de 75 crianças, sendo 45 meninos e 

30 meninas. Para desenvolver o seu trabalho conta com um número de 08 

professores, 01 diretora e 25 funcionários.  

Na sala indicada pela diretora para as observações, percebeu-se que há todo 

momento as professoras interagem com as crianças no desenvolvimento das 

atividades como: no primeiro momento da aula elas fazem uma roda de conversas 

na sala, contam histórias infantis nesse momento as crianças sentam no meio da 

sala e a professora conta e mostra as ilustrações que tem no livro. 

Durante a contação de histórias foi observado em uma história da Rapunzel 

que a professora contava e perguntava para as crianças o que iria acontecer nas 

próximas páginas e logo eles diziam com toda euforia as partes da história e ali a 

professora dava continuidade e as crianças ficavam observando qual seria o final da 
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história, no final a professora disponibilizou vários livros de histórias diferentes para 

cada criança observar e de acordo com as ilustrações eles usavam sua imaginação 

para formular a história.  

 

 

Foto 01 – Crianças ouvindo história          Foto 02 – Crianças observando as ilustrações 

FONTE – Arquivo Pessoal, 2017                    FONTE – Arquivo Pessoal, 2017 

 

 

Foto 03 – Crianças imaginando as histórias 

FONTE – Arquivo Pessoal, 2017 

 

 

Em outro momento as professoras cantavam músicas infantis junto com as 

crianças como: A canoa virou, A barata diz que tem, 1 2 3 Indiozinhos, Eu vi o sapo, 

Dona aranha, Janelinha e entre outras. Num outro momento, as crianças têm a 

oportunidade de escolher as músicas para cantar e dançar. As músicas preferidas 

pelas crianças e que cantavam com empolgação foram músicas sertaneja e de funk. 

A professora frisou que as crianças gostavam muito das musicas e ate faziam as 

coreografias, conforme mostra a figura (04). 
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                                           Foto 04 – Crianças fazendo coreografia  

                                                        FONTE – Arquivo Pessoal 

 

 Após a realização destas atividades de recepção do dia em sala de aula, 

cada criança é conduzida para a mesa, com seus respectivos nomes para fazer as 

atividades educativas de desenho e pintura com tinta e/ou lápis de cor. Nessas 

atividades as professoras ensinam as letras do alfabeto, e desenvolvem atividades 

relativas a datas comemorativas.  

Para orientar as crianças na realização das atividades, as professoras se 

direcionam de mesa em mesa ajudando cada aluno na execução. Terminando as 

atividades as professoras recolhem as folhas e penduram num varal que fica na 

parede da sala, onde encontram-se pregadores com o nome de cada criança em 

ordem alfabética. 

Na próxima atividade a professora junta as mesas e reparte massinhas de 

modelar para eles brincarem e cada um usa a sua criatividade: uns fazem bolinhas, 

outros pizza, carrinhos, bonecos e mais o que imaginarem. (figura 05) 
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                                                    Foto 05 – Crianças brincando de massinha de modelar 

                                                    FONTE – Arquivo Pessoal 

 

 Em outro determinado dia de observação a professora colocou DVD de 

desenhos para as crianças assistirem na sala de aula. Ali, elas ficavam sentadas 

assistindo o desenho. Alguns desenhos aguçavam mais interesse e atenção das 

crianças e ficavam quietos o tempo todo. 

 

 

Foto 06 – Crianças assistindo DVD 

                                                FONTE – Arquivo Pessoal 

 

 Um outro momento importante da observação foi  as professoras conduzindo 

as crianças até o parquinho infantil .Este  fica nos fundo da creche e com um 

número reduzido de brinquedos.Mas, há alguns tipos de brinquedos como: 

escorrego, gangorra, velotrol, casinha e bola.No entanto, há alguns desses 

brinquedos que estão bem desgastados e outros quebrados, dificultando assim,o 
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acesso das crianças. O que chamou mais minha atenção é que mesmo os 

brinquedos estando quebrados, as crianças brincavam com os mesmos com sorriso 

no rosto como se eles estivesse em perfeito estado. Neste momento as professoras 

as deixavam livres para escolherem com qual brinquedo queriam brincar e se 

divertirem junto com os colegas. 

 

 

Foto 07 – Crianças no parquinho 

FONTE – Arquivo Pessoal 

 

Logo depois dessas brincadeiras é chegada à hora da merenda. As crianças 

são encaminhadas para lavar as mãos e sentar-se no refeitório onde é servida a 

merenda para todos. Algumas comiam sozinhas outras necessitavam da ajuda da 

professora. Conforme iam terminando de merendar as professoras encaminhavam 

para uma fila para a higiene bucal e depois seguiam para a sala de aula para dormir.  
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Enquanto as crianças estavam merendando as funcionárias da limpeza se 

direcionavam ate a sala de aula para limpar e colocar os colchonetes no chão 

para que as crianças pudessem dormir e relaxar. 

       Para conhecer melhor os professores na sala pesquisada, aplicou-se um 

questionário com perguntas abertas e fechadas. Constatou-se que as 

professoras no qual trataremos como A e B. Ao perguntar há quanto tempo 

trabalha com educação infantil, a professora A tem 8 anos e B 3 anos. Quanto 

ao tempo de trabalho com educação infantil, nesta creche A tem 8 anos e B 6 

meses. Quanto ao nível de formação acadêmica, ambas têm curso superior. 

Perguntado sobre a importância de brincar na creche, para ambas é importante 

o ato de brincar na resposta de A “é brincando que as crianças aprendem com 

interagir e reconstruir as relações sociais” e para B “é porque através da 

brincadeira que a criança aprende e com prazer”. As professoras utilizam as 

brincadeiras como ferramenta de apoio na aprendizagem das crianças todos os 

dias. A respondeu que as crianças aprendem melhor com atividades que 

envolvam brincadeiras a professora B respondeu que a brincadeira é uma 

atividade cotidiana para as crianças. Sobre as brincadeiras mais utilizadas em 

salas de aulas, A respondeu que os jogos no processo de atividade facilitam e 

estimula a atenção, observação e a percepção. Utilizam brincadeiras lúdicas 

trabalhando a coordenação motora e coletividade, a professora B utiliza 

brincadeiras de rodas, maquaquinho mandou, elefante colorido, entre outros. As 

duas professoras acham que os brinquedos existentes na creche não são 

suficientes. Perguntadas sobre que brinquedos não existem na creche e que 

gostariam que tivesse para o acesso das crianças A respondeu um parque 

amplo e adequado, brinquedos educativos novos (muitas vezes as crianças 

brincam com brinquedos doados e bem velhos, a B respondeu que um 

playground é fundamental. Para as professoras o espaço físico da creche não 

favorece o desenvolvimento de atividades, a professora B respondeu que a 

estrutura deveria ser mais adaptada para as crianças na faixa etária que é 

atendida.  
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5- O diálogo da teoria com a prática sobre o ato de brincar 

 

 

Ao analisar os dados pesquisados tanto nas observações quanto nas 

respostas do questionário algumas reflexões são necessárias para se tratar do tema 

educação infantil, especificamente da creche. Uma delas é relativa ao espaço para 

desenvolver os jogos e brincadeiras e o trabalho pedagógico. Assim cabe a pergunta 

para o brincar na creche: que espaço escolares são necessários?  

São os espaços da sala de aula e espaços livres para as crianças se 

locomoverem, brincarem e socializarem.  

Segundo Kramer,(2006,p.75) “O ambiente da sala de aula deve favorecer a 

mobilidade e iniciativa das crianças, promovendo a realização das atividades de 

forma coletiva e organizada, e, simultaneamente possibilitando a exploração e a 

descoberta”. 

Para dar conta das aprendizagens significativas das crianças da creche, os 

espaços escolares necessitam de características que atendam ao desenvolvimento 

delas. Dessa forma, necessita-se de um ambiente organizado, atraente aos olhos 

das crianças, com materiais variados e mobiliários adequados, tais materiais são: 

tintas, papeis, giz de cera, lápis de cor, tesouras, massinhas de modelar, livros, 

brinquedos, jogos infantis. O mobiliário com: mesas, cadeiras, prateleiras, armários, 

entre outros. 

Diante das observações, constata-se que a creche Tia Josete ainda não se 

encontra em situação satisfatória para a recepção das crianças, devido à falta de 

estrutura física adequada, materiais educativos, brinquedos, livros e mobiliários. 

Estas observações se confirmam com os relatos das professoras que tem formação 

acadêmica para o trabalho com a educação infantil, e encontram-se a mais de 3 

anos com experiência nessa modalidade de ensino. 

Constata-se com esta pesquisa que o espaço físico da creche não favorece 

de forma eficaz o desenvolvimento das atividades a serem realizadas com os 

brinquedos. Por exemplo, perceber na resposta da professora A que há necessidade 

de um parque amplo e adequado,e brinquedos educativos novos, pois muitas vezes 

as crianças brincam com brinquedos doados e bem velhos; e a professora B frisou 

que um playground é fundamental. 
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Concordando com a percepção das professoras, o parquinho infantil 

encontra-se nos fundos da creche e com um número reduzido de brinquedos,como: 

escorrego, gangorra, velotrol, casinha e bola. Sendo alguns desses se encontram 

desgastados e outros quebrados. Fato curioso observado foi que as crianças 

brincavam com um sorriso no rosto como se os brinquedos estivessem perfeitos.  

Outra forma de brincar esta relacionada à brincadeira de roda e as cantigas, 

que resgatam uma cultura tradicional. Diante as observações as professoras as 

utilizam diariamente no seu plano de trabalho com as crianças. Segundo as 

professoras essas brincadeiras são ótimas para o desenvolvimento das crianças. As 

brincadeiras de roda são: Ciranda Cirandinha, A canoa virou, Atirei o pau no gato, 

Pirulito que bate e bate. Percebeu-se um nível de interesse elevado das crianças 

nessas brincadeiras. Na maioria das vezes as professoras paravam de cantar e as 

crianças davam continuidade na cantiga, sem errar a letra e o ritmo. 

Ressalta-se que “o espaço destinado às crianças pequenas não será sempre 

o mesmo, suas necessidades físicas, sociais e intelectuais, ao se modificarem 

incidem em modificações também no meio em que estão inseridas”. (BARBOSA & 

HORN, 2008, p.50). 
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Considerações Finais 

 
 

Verificou-se com essa pesquisa que o município de Itaocara atende aos 

princípios da legislação federal no tocante ao oferecimento da educação infantil na 

creche Tia Josete, quanto à contratação de docentes e atendimento à faixa etária 

das crianças. No entanto, há questões a serem revistas como a infraestrutura, 

materiais e mobiliários. 

Quanto ao direcionamento pedagógico a diretora relatou que as atividades a 

serem desenvolvidas na creche são enviadas pela secretária de educação de 15 em 

15 dias. As professoras analisam a proposta e incorporam ou não essas atividades 

em seus planos de aula.  

O jogo e a brincadeira se constituem como elementos de extrema importância 

para o desenvolvimento da criança porque possibilitam novas aprendizagens a partir 

da relação entre o pensamento e situações reais. Na maioria das situações de jogo, 

o prazer é ressaltado, mas em determinadas situações o desprazer pode se 

apresentar como elemento frustrador.  

O espaço físico, os brinquedos e os materiais são de suma importância para o 

desenvolvimento educacional da instituição que trabalha com educação infantil. O 

espaço tem como objetivo levar as crianças a pensar e interagir junto com os 

professores podendo assim juntos fazer modificações no ambiente. Já na área 

externa esses espaços têm que se tornar lúdico de maneira que as crianças corram, 

subam, desçam, balancem, escorreguem, rolem, escondam-se etc. 

Vale ressaltar, que essas brincadeiras estão ficando “esquecidas” nos dias de 

hoje por causa da mídia. Muitos pais ao invés de dedicar parte do seu tempo para 

estar realizando esse tipo de brincadeira com seus filhos, preferem comprar tablets 

ou então dar seus próprios celulares para eles brincarem e ficarem quietos. Em uma 

conversa com a professora, ela me contou que estava surpresa com a tranqüilidade 

que a mãe de uma de suas alunas simplesmente disse a ela que a filha não estava 

indo a creche porque estava ficando até altas horas brincando e assistindo vídeos 

no celular, nessa circunstância a criança não conseguia acordar no horário certo 

para ir a creche.  
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             Na observância do comportamento das crianças da creche em relação aos 

brinquedos velhos e quebrados na parte externa, perguntas ficam: por que as 

crianças apresentavam esse comportamento que diante do olhar do adulto, gera 

uma curiosidade? Talvez seja porque neste momento as professoras davam 

liberdade para que elas escolhessem o brinquedo que queriam brincar e se 

divertirem junto com os colegas. Ou, seria a condição socioeconômica dessas 

crianças, por não possuírem brinquedos dessa natureza em casa? 

 É concebível que as crianças construam artifícios para brincarem, por 

exemplo, quando imitam barulho, usam a vassoura para representar um cavalo, um 

pedaço de fio para se comunicarem como se fosse telefone, andar em cima de latas 

para acharem que estavam de salto alto. Assim, esses brinquedos quebrados 

podem ter múltiplos significados para eles. 

Para finalizar, espera-se que o espaço escolar de uma creche deva 

apresentar segurança para a movimentação das crianças tanto no ambiente da sala 

de aula quanto no ambiente externo. 
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Anexos 1 

 

 

Questionário 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÂO SUPERIOR  

CURSO DE PEDAGOGIA- LICENCIATURA  

Prezados professores,  
 
 

Este questionário tem como objetivo coletar dados para a pesquisa do 
trabalho de conclusão de curso que tem como titulo: “O brincar na 
creche: os espaços escolares necessários" com fins de conclusão do curso de 
licenciatura em Pedagogia. 
 

No  questionário existem  perguntas abertas, fechadas e solicitamos que 
seja  respondida com clareza e seriedade , justificando sua resposta quando for 
solicitada.  
 

Esclarecemos que você não precisa se identificar. 
 

               

1. Há quanto tempo você trabalha com educação infantil?  

R:_______________________________________________________  
 

2. Há quanto tempo você trabalha com educação infantil, nesta creche?  

     R:_______________________________________________________  
 

3. Qual o seu nível de formação acadêmica?  

     (     ) Curso Normal    (   ) Curso Superior   (   ) Outro  

  

4. Na sua visão como professora da educação infantil, é importante o brincar 

na creche?   (    )  Sim              (    ) Não  

  Por que? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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5. Com que freqüência você utiliza os jogos e as brincadeiras como ferramenta de 

apoio na aprendizagem das crianças? (  ) todos os dias 

(  ) três vezes na semana   (    ) duas vezes na semana   (    ) 1 vez na semana       

(   ) Nunca  

 

6.  Você acha  que as crianças aprendem melhor com atividades que envolvam 

brincadeiras?  

 (   )Sim                         (   )Não  

Por que? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

7. Quais as atividades com brincadeiras que você mais utiliza em suas aulas?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Em relação aos brinquedos que existem na creche, você acha que 

são suficientes? (   )Sim                         (   )Não  
 

 

9. Que brinquedos não existem e que você gostaria que tivesse para o acesso 

das crianças?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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10. O espaço físico que a creche possui favorece o desenvolvimento de 

atividades ?(  ) Sim      (   ) Não  

Por que?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Anexos 2 

 
 


