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RESUMO 

 

A pesquisa propõe em seu objetivo principal observar a relação que a criança 
estabelece com o brincar na escola. A brincadeira corresponde a uma ação social e 
cultural no universo infantil e pode ser colaboradora do processo de aprendizagem e 
de interação das crianças com o meio no qual se encontram inseridas, pois permite 
a elas traduzirem os conceitos complexos para o seu universo adaptando-os a sua 
realidade e capacidade de compreensão. Assim, também, permite que ao mesmo 
tempo as crianças se desenvolvam em seu campo cognitivo, emocional, físico e 
social. Desse modo, conclusivamente a pesquisa percebeu que além de propiciar a 
aprendizagem, o brincar na educação infantil também auxilia no processo de 
adaptação das crianças ao ambiente escolar sendo importante o professor assumir 
um papel mediador nesse processo. 
 
Palavras – Chave: Brincadeira, Infância, Aprendizagem, Desenvolvimento.  
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ABSTRACT 

 

The research proposes in its main objective to observe the relation that the child 
establishes with the play in the school. The play corresponds to a social and cultural 
action in relation to the childhood universe and can be a collaborative form of the 
process of learning and interaction of the children with the environment in which they 
are inserted, as it allows translating the complex concepts into your universe by 
adapting to their reality and ability for understanding. Thus, it also allows the children 
to develop at the same time your cognitive, emotional, physical and social field. In 
this way, the research conclusively realized that in addition to providing learning, 
playing in early childhood education also helps in the process of adapting children to 
the school environment, and it is important for the teacher to take a mediating role in 
this process. 
 
Key words: Play, Childhood, Learning, Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema para esta pesquisa se deu primeiramente pela experiência 

significativa que tive durante o estágio supervisionado de PPE I, na Educação 

Infantil, pois durante esse período pude observar e perceber que o ato de brincar 

para a criança não guarda apenas um significado de diversão. 

Constatei que a brincadeira, na infância, tem uma conotação social, histórica 

e cultural permitindo a criança expandir os seus horizontes e a sua capacidade de 

aprendizagem, tornando-se assim uma experiência essencial para o seu processo 

de desenvolvimento. 

 Diante dessa realidade, tornou-se evidente a importância de que o professor 

de educação infantil seja capaz de explorar o brincar como recurso potencializador 

da aprendizagem. Contudo, embora pareça simples orientar o aprendizado através 

da brincadeira, a experiência prática revela que não é bem assim que as coisas 

funcionam. É preciso refletir sobre importância do brincar para a criança e o 

significado que cada brincadeira produz para ela, conforme o contexto social e as 

experiências que ela vive em seu cotidiano.  

Portanto, não basta apresentar um jogo pronto e acabado, pois é a criança 

através de sua capacidade imaginativa que atribui significado a esse jogo, e por fim, 

cria a brincadeira.  

Desse modo, surgem questões no sentido de como o brincar pode contribuir 

com o processo de aprendizagem da criança? 

Até que ponto é possível o professor intervir na aprendizagem e na 

brincadeira? 

Como utilizar a brincadeira a favor da aprendizagem sem, no entanto, 

interferir no processo criativo? 

 

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 Observar a relação que a criança estabelece como brincar na escola; 

 Compreender a relação que as crianças estabelecem com suas culturas 

locais que extrapolam o meio familiar e se estendem ao escolar; 
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 Entender essa transição entre as formas de brincar que se iniciam no 

ambiente familiar e continuam no espaço escolar e o lugar ocupado por esse 

brincar nos espaços da educação infantil; 

 Compreender a criança como sujeito de direitos, incluindo direito à educação, 

extensivo ao direito aos espaços do brincar, previstos nos documentos 

oficiais. 

 

1.2 METODOLOGIA 

 

Para esta investigação, optei pela realização de uma pesquisa bibliográfica na 

intenção de aprofundar os principais conceitos trabalhados na psicologia do 

desenvolvimento e estudos sócios culturais sobre o “brincar”, e assim compreender 

a distinção entre o brinquedo e a brincadeira e sinteticamente apresentar os 

principais campos de conhecimento nas Ciências Humanas que têm se dedicado a 

pesquisar essa temática, tais como: a Filosofia da Educação, Psicologia do 

Desenvolvimento e da Aprendizagem, Antropologia, entre outros.  

Para este estudo, também inclui as experiências vividas no campo de estágio, 

durante o primeiro semestre de 2015, na disciplina PPEI (Educação Infantil). Essas 

experiências foram registradas por meio de observações participantes. Não 

consideramos aqui um estudo etnográfico, uma vez que não nos aprofundamos em 

uma “descrição densa”1, das experiências da PPE I. As experiências aqui descritas 

foram elementos chaves para que o autor deste trabalho pudesse circunscrever 

suas questões de pesquisa e decidir metodologicamente sobre o aprofundamento da 

temática desenvolvida neste trabalho monográfico. 

No primeiro capítulo optei por apresentar a perspectiva de diversos autores 

clássicos como: Piaget (1999), Vygotski (2007), Brougère (2001), Huizinga (2010), 

Kishimoto (2011) e outros, acerca da brincadeira e da importância que esta possui 

para a criança e a sua contribuição para a aprendizagem infantil. 

No segundo capítulo, mantive o foco sobre a utilização da brincadeira como 

recurso pedagógico apoiando-me principalmente no conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal desenvolvido por Vygotski, para compreender como a 

                                                           
1 Termo cunhado pelo antropólogo C. Geertz no livro Interpretação das Culturas. RJ: Ed. Guanabara, 
1989.   
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brincadeira pode ser utilizada dentro da sala de aula e auxiliar o trabalho do 

professor. 

No terceiro capítulo voltei à atenção para as experiências que tive durante o 

estágio supervisionado de PPE I, na Educação Infantil, que me permitiram observar 

e experimentar o cotidiano escolar e como se comportam as crianças e os 

professores durante as aulas e como as brincadeiras eram estimuladas e 

aproveitadas para desenvolver a aprendizagem.  

No quarto capítulo refleti sobre o papel social que a infância e a brincadeira 

adquiriram ao longo do tempo, apoiando-me principalmente nos relatos de Ariès 

(1981), procurando relacionar essas leituras à concepção atual de infância através 

das legislações existentes e que reconhecem a importância da brincadeira para o 

desenvolvimento infantil. 

 



13 
 

2 O BRINCAR NA ESCOLA: ATIVIDADE PEDAGÓGICA OU 

PEDAGOGIZANTE? 

 

Podemos dizer que a escola reflete de muitas formas a sociedade, e isso 

inclui dizer as contradições sociais e também as desigualdades. Cada vez mais os 

sujeitos estão sob vigilância, controlados e avaliados o tempo todo, e as instituições 

escolares utilizando a disciplina como forma de controle do indivíduo. São processos 

de mecanização das atividades que acabam conseguindo frear a criatividade da 

criança perante a submissão da instituição escolar por meio da disciplinalização do 

espaço, tempo e corpos como nos alerta Foucault (1987). 

No plano pedagógico a figura do professor enquanto um “mediador” pode 

atuar como uma ponte entre o individual e o social, entre o real e a fantasia e 

principalmente entre a criança e sua subjetividade, ou seja, sua singularidade, 

permitindo que ela desenvolva, também, processos de autonomia.  

É importante que o brincar na Educação Infantil seja visto como um modo de 

interpretar o mundo, um espaço de elaboração dos atos de criação da criança onde 

a figura do educador “mediador” é importante na apresentação dos conteúdos 

escolares, científicos, desde que respeitando a realidade da criança, buscando 

conhecer sua realidade social, comunitária e reconhecendo, também, a interação 

com outras crianças nesse processo, que também agregam novas formas de 

conteúdo e aprendizagens culturais.  

O ato de brincar já é em si um ato de aprendizagem. Quando o educador 

reconhece essa importância refletida em sua prática pedagógica, consegue 

compreender que se tornar disponível na mediação do processo pedagógico é 

atender as necessidades dos educandos. A interação entre docente e discente é 

fundamental, pois o professor não atua apenas compartilhando conhecimentos 

formais, conteúdos disciplinares, mas, compartilhando valores e atitudes. Sendo 

assim, consideramos que não é a simples ação da criança sobre o objeto a 

conhecer que vai lhe possibilitar o conhecimento. Sem mediadores culturais não é 

possível uma ação coletiva em busca de interatividade. 

Nesse contexto, Kishimoto (2001) em seu trabalho comenta que a brincadeira 

tem sido trabalhada de forma escolarizada, sendo utilizada como mero instrumento 
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de transmissão de conteúdos, sem que, no entanto, seja valorizado o seu real 

potencial em favor da aprendizagem.  

A autora comenta ainda que as escolas têm deixado de lado a brincadeira 

livre que é aquela capaz de favorecer o desenvolvimento autônomo do aluno e a 

construção de sua identidade. Ela explica que essa forma restritiva de abordar a 

brincadeira no contexto escolar acaba por reduzir a capacidade criativa da criança e 

“restringe também a sua liberdade de escolha e a elaboração de estratégias em 

seus momentos de brincadeira cercadas de faz-de-conta” (KISHIMOTO, 2001, p. 

14). 

Sobre essa situação pesquisadores como Damasceno (2014) tem relatado 

que as escolas, principalmente às de educação infantil, têm escolarizado a 

brincadeira, de modo que esta é permitida no ambiente educacional apenas quando 

veiculada com fins pedagógicos, atitude essa que vai na contramão dos 

pressupostos teóricos de matriz sociocultural que apontam para o brincar como 

promotor de aprendizagem independente de um objetivo pedagógico a ele 

vinculado. 

Em relação a essa questão, Damasceno (2014) cita Kishimoto (2001) tecendo 

críticas em relação a uma visão preparatória e compensatória da pré-escola onde as 

escolas se tornaram espaços extremamente preocupados com a transmissão de 

conteúdos programados, não deixando espaço para que a criança aja naturalmente 

nem para que esta explore suas potencialidades. 

Complementando sua análise, novamente, Damasceno ao citar Kishimoto 

(2001) ainda esclarece que a brincadeira atualmente vem sendo abordada de forma 

extremista, onde de um lado estão professores que por valorizarem o processo de 

socialização defendem a utilização da brincadeira de forma livre, mas que pouco 

contribui para um processo de construção do conhecimento, ou seja, sem que haja 

um planejamento com a definição de conceitos a serem apreendidos ou abordados 

através da brincadeira.  

Em contrapartida, existem aqueles que visam apenas o processo de 

escolarização e/ou aquisição de conhecimentos e que defendem que a brincadeira 

deve ser utilizada como meio facilitador desse processo. Nesse último caso, 

privilegiam a utilização de jogos educativos e de uma brincadeira direcionada o que 

pode acabar por inibir a criatividade do aluno. 
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Nesse contexto, Damasceno (2014) comenta que tem prevalecido a 

escolarização do brincar, mas alerta que tal postura acaba por desviar as práticas 

educacionais da educação infantil. Alerta ainda o autor que essa postura acaba por 

empobrecer o ato de brincar, uma vez que ao oferecer apenas materiais de cunho 

pedagógico, acaba-se por reprimir a liberdade e a expressividade dos alunos.  

No desenvolvimento do se raciocínio, Teixeira (2012, p.19) também defende 

que “O brincar certamente é indispensável como aprendizagem, principalmente para 

a criança, no entanto é imprescindível que não o utilizemos com o intuito de 

transmitir conteúdos, mas como espaços concretos de criação e desenvolvimento”. 

Desse modo, o autor defende que a brincadeira pode atuar como elemento 

estruturante que pode colaborar como base e sustentação do pensamento e ações 

da criança nos próximos estágios do processo de aprendizagem.  

No entanto, o desenvolvimento infantil ocorre a partir de processos onde as 

estruturas cognitivas são organizadas respeitando o tempo, singularidade, de cada 

sujeito em desenvolvimento, e que por isso, precisam ser consideradas na 

elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos e Planos de Curso, buscando dessa 

forma considerar a utilização da brincadeira no espaço escolar respeitando os níveis 

de desenvolvimento e de amadurecimento das crianças. Para que assim, tais 

atividades tenham sentido para o aluno e para que não se torne para este um ponto 

de desafio e acabe por desestimulá-lo ou subestimá-lo em seu processo de 

desenvolvimento. 

Além disso, Damasceno (2014, p. 16) comenta que “o ambiente oferecido à 

criança precisa ser planejado, discutido com outros profissionais e organizado de 

forma que ela se sinta segura e desafiada a aprender”. O problema é que embora se 

esteja discutindo amplamente a importância do brincar para o processo de 

aprendizagem, ainda é comum encontrar nas escolas uma prática voltada para a 

promoção do controle das crianças e da sua liberdade de movimento, sendo 

possível exemplificar essa tentativa através da disposição dos alunos em filas, 

principalmente para ir ao banheiro e almoçar, ou ainda, a necessidade de pedir 

permissão para falar ou para poder sair da sala. 

Além disso, em um contexto geral verifica-se que também existe uma 

predominância da posição sentada do sujeito/criança, durante o tempo de aula, 

mantendo uma postura de mero ouvinte, passivo na recepção de conteúdos sem 

que haja espaço para a criatividade. 
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Diante dessa questão é importante destacar a orientação definida pelos 

Referenciais Curriculares para Educação Infantil – RCNEI (1998 p. 31) que 

defendem que: “a organização do espaço é um procedimento recomendado para 

que as crianças disponham de várias alternativas de ação e de parceiros”. 

Nesse contexto, Damasceno (2014, p. 17) ainda defende que: 

 

A apropriação de saberes pelas crianças está relacionada às situações que 
lhes são proporcionadas no ambiente escolar para que possam vivenciar 
momentos de interações com seus pares em um ambiente diversificado e 
acolhedor. Quanto mais agem, pensam, correm, pulam, aprendem mais, 
tanto nas questões relacionadas ao conhecimento, quanto no emocional, 
afetivo e também o social. 
 
 

Ao criticar o modelo educacional utilizado tradicionalmente nas escolas, M. G. 

Flekkoy (apud SILVA et al., 2005, p. 81), comenta que: “as possibilidades de 

aprendizagem ficam muito reduzidas ou se perdem quando os limites da brincadeira 

já estão bem definidos e são impostos por outrem, geralmente o professor”.  

Os autores ainda complementam o seu raciocínio esclarecendo que o modelo 

de ensino tradicional utilizado nas escolas encontra-se voltado para um processo de 

escolarização do aluno. Contudo, o excesso de regras e restrições acabam por 

limitar a capacidade imaginativa dos alunos. Esclarecem ainda que esse modelo é 

pautado nos preceitos do iluminismo que propunha libertar o homem de seu estado 

de ignorante através da razão, fazendo com que se estabelecesse popularmente no 

senso comum a ideia de que “a escola não é um lugar de brincadeiras e que um 

ensino de qualidade se faz através de repetições e treinamentos previamente 

estipulados” (SILVA et al., 2005, p. 85). 

Analisando a perspectiva de Kishimoto (2001) no que compreende a relação 

existente entre brincadeira e aprendizagem, a mesma afirma que os professores 

precisam não apenas permitir que as crianças brinquem, mas precisam também, 

realizar investimentos no sentido de maximizar e otimizar os momentos de 

ludicidade.  

Desse modo, a autora defende a criação de espaços propícios para as 

brincadeiras, assim como a elaboração de recursos que permitam uma brincadeira 

mais concentrada no processo de aprendizagem, inclusive com momentos em que o 

professor atue como guia que utiliza da brincadeira para interagir com os alunos e 
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introduzi-los em temas mais complexos, acompanhando o passo – a – passo do 

desenvolvimento infantil.  

Complementarmente, Laranjeira (2012, p. 16) esclarece que “é na atividade 

lúdica que as crianças desenvolvem o espírito de equipe, a cooperação, a 

comunicação interpessoal e a sociabilidade”. Argumentos estes que reforçam a 

importância da brincadeira para o processo de desenvolvimento infantil e que na 

escola este recurso seja explorado ao máximo, ou seja, tanto na vertente planejada, 

livre e/ou direcionada. 

Nesse contexto é importante que o professor permita que as crianças 

brinquem livremente no intuito de que estas possam desenvolver sua criatividade e 

compreender o mundo que as cercam. No entanto, tão importante quanto a 

brincadeira livre também é a brincadeira que ocorre através da mediação do 

professor, pois assim este passa a ser capaz de proporcionar novo desafios aos 

alunos, direcionar o processo de aprendizagem e possibilitar o contato dos alunos 

com o novo e aprendizagens diferenciadas.  

Desse modo, Damasceno (2014) defende que para que a aprendizagem 

através do lúdico possa ocorrer de forma significativa tanto para os alunos como 

para a equipe pedagógica, é fundamental para os educadores da escola que 

“algumas atitudes sejam direcionadas ao objetivo específico, o que observar, 

quando observar e a quem observar?” (p.18).  

Sendo assim, o autor defende a necessidade da adoção de pré-requisitos que 

auxiliem o professor na definição de suas diretrizes elegendo quais ações precisam 

ser promovidas. Esclarecendo essa fala, apresenta-se aqui o Manual de Orientação 

Pedagógica editado pelo Ministério da Educação que estabelece: 

 

Escutar a criança é um procedimento para melhorar a qualidade da 
educação infantil. Essa escuta se faz por meio de observações e registros 
do que a criança faz, dos seus desenhos, produções e falas. Todo esse 
material é importante para identificar os seus interesses e experiências e 
para planejar etapas subsequentes (BRASIL, 2012, p. 60). 
 
 

Em relação ao Manual de Orientação Pedagógica, Damasceno (2014) 

comenta que este pode ser considerado, como o próprio nome sugere, uma 

orientação para o professor durante o processo de ensino e aprendizagem, dando 

amparo ao profissional em relação as observações que necessitam elaboradas e 

documentadas no intuito de produzir uma aprendizagem de forma continuada, o que 
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por sua vez possibilita o fortalecimento dos vínculos entres as ações em prol das 

crianças para que estas não ocorram de forma isolada e descontextualizada.  

Ainda analisando o Manual de Orientação Pedagógica em relação ao 

conteúdo das brincadeiras especificamente, também é possível destacar o seguinte 

trecho: 

 

A documentação pedagógica indica que as crianças gostam e sabem fazer. 
A documentação da brincadeira livre possibilita identificar interesses da 
criança, para aproveitá-los no planejamento de atividades planejadas em 
conjunto com as crianças e familiares. Assim nascem os projetos (BRASIL, 
2012, p. 60). 
 
 

Diante da citação exposta, verifica-se uma orientação no sentido de que a 

brincadeira pode ser utilizada como ferramenta capaz de prender a atenção da 

criança e direcioná-la para um processo de aprendizagem orientado, permitindo 

assim que a assimilação de conteúdos mais abstratos possa ocorrer de forma 

natural e humanizada. 

 

2.1 BRINCADEIRA: O ‘EU’ E OS ‘OUTROS’ NO CONCEITO VYGOTSKIANO DE 

ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O 

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA  

 

Merece destaque no Manual de Orientação Pedagógica, o fato deste 

documento reconhecer a importância da brincadeira para a construção do 

conhecimento, da cultura e da formação do aluno: e ainda “(...) evidencia a 

ampliação das experiências das crianças no brincar, no domínio de rica cultura 

lúdica que é fruto das interações e da brincadeira” (BRASIL, 2012, p. 61). 

Diante de tudo o que foi estudado, até o presente momento, é necessário 

realizar uma análise sobre a teoria de Vygotski, em relação ao conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal onde o autor esclarece que não é possível considerar o 

desenvolvimento infantil de forma unificada, posto que este ocorre em dois níveis 

que compreendem o desenvolvimento real que conforme esclarece Silva e Hai 

(2016) compreende a capacidade da criança solucionar os problemas por conta 

própria, e o potencial que é estabelecido levando em consideração a capacidade da 

criança em solucionar problemas através da mediação de um adulto ou ainda em 

colaboração com outros colegas. 
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Desse modo, ao analisar a teoria de Vygotski, Silva e Hai (2016, p. 607) 

comentam que: 

 

O nível de desenvolvimento real se refere às funções já amadurecidas, ou 
seja, àquelas tarefas que a criança já realiza sozinha; enquanto que o nível 
de desenvolvimento potencial representa os ciclos ou processos que estão 
ainda começando a se desenvolver ou que se desenvolverão em um futuro 
próximo. 
 
 

Partindo dessa análise, Corsino (2003) esclarece que a teoria de Vygotski 

rompe com o conceito que se tinha até aquele momento e que se fundamentava na 

crença de que a aprendizagem ocorria de forma linear, sequencial e que dependia 

diretamente do desenvolvimento cognitivo da criança, passando a dar uma nova 

ordem que “sugere o tempo como entrecruzamento entre o presente, o passado e o 

futuro” (CORSINO, 2003, p. 33). 

Nesse contexto, diferentemente do que era proposto por Piaget, que defendia 

uma ideia de que a aprendizagem se encontrava subordinada ao desenvolvimento 

cognitivo, Vygotski em sua teoria passa a compreender e defender que na verdade 

se trata de uma situação oposta, onde na verdade é a aprendizagem que é 

precedente e condiciona o desenvolvimento cognitivo. 

 

Em outras palavras, tem-se uma ‘zona de desenvolvimento autossuficiente’ 
que abrange todas as funções e atividades que a criança consegue 
desempenhar por seus próprios meios, sem ajuda externa. Zona de 
desenvolvimento próxima, por sua vez, abrange todas as funções e 
atividades que a criança ou o aluno consegue desempenhar apenas se 
houver ajuda de alguém. A pessoa que intervém para orientar a criança 
pode ser tanto um adulto (pais, professor, responsável, instrutor de língua 
estrangeira) quanto um colega que já tenha desenvolvido a habilidade 
requerida (PAULA, 2009, p. 51). 
 
 

Desse modo, segundo a análise realizada por Silva e Hai (2016) acerca do 

conceito da Zona de Desenvolvimento Proximal, os autores percebem que este 

representa uma janela de oportunidades para os professores estimularem a 

aprendizagem, e como forma de potencializar essa relação, os jogos, assim como a 

utilização de uma linguagem familiar e de elementos do contexto cultural da criança, 

são muito bem-vindos como instrumentos a disposição da aprendizagem e do 

desenvolvimento. 

Analisando o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, Bissoli (2005) 

defende que este compreende os recursos que a criança utiliza durante o seu 
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processo de formação para mediar o contato com o outro que lhe é mais experiente, 

de modo que a experiência compartilhada no hoje é assimilada pela criança e 

posteriormente servirá de base para que esta seja capaz de replicar o 

comportamento até então vivenciado de forma compartilhada, de maneira autônoma 

e individualizada. 

Nesse contexto, “[...] as atividades lúdicas, presentes na primeira infância, 

constituem premissas para outras atividades lúdicas, mais elaboradas, que se 

manifestam nos próximos momentos de desenvolvimento, em especial, para o jogo 

de papéis” (BISSOLI, 2005, p. 181). 

As pesquisas realizadas por Lara (2000) também conferem destaque para a 

função mediadora que a Zona de Desenvolvimento Proximal possui, ressaltando que 

aquilo que a criança realiza hoje, de forma dependente, poderá fazer sozinha 

amanhã, pois “[...] possibilita a criança aprender no processo de imitação do adulto, 

ou seja, o que ela não faz sozinha hoje, poderá fazer num momento posterior com o 

auxílio de ‘outros’, de crianças mais velhas ou adultos” (LARA, 2000, p. 101). 

Nesse contexto é possível ainda destacar a análise realizada por Hollanda 

(2007, p. 44) onde o autor defende que: 

 

A zona de desenvolvimento proximal permite delinear o futuro imediato da 
criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento. Aquilo que é seu nível 
de desenvolvimento potencial hoje constituirá o nível de desenvolvimento 
real amanhã, isto é, aquilo que uma criança só puder fazer presentemente 
com a ajuda do outro poderá fazer sozinha no futuro. Ao postular este 
conceito, o autor enfatiza a importância da educação para o processo de 
apropriação da cultura e o desenvolvimento das potencialidades humanas. 
 
 

Considerando a relação entre a Zona de Desenvolvimento Proximal e o 

brincar, os estudos de Silva e Hai (2016) defendem que este possui significativa 

relevância para o processo de construção do saber.  

Nesse sentido, é possível encontrar textos como o de Vygotski (2007, p. 69) 

onde o autor afirma que: “[...] no brinquedo a criança sempre se comporta além do 

comportamento habitual de sua idade, além de seu comportamento diário; no 

brinquedo é como se ela fosse maior do que é na realidade”.  

Continuando a análise Silva (2008) ainda menciona que a brincadeira é a 

atividade predominante entre as crianças em idade pré-escolar, revelando sua 

importância, pois permite a criação diversas Zonas de Desenvolvimento Proximal. 
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Em relação ao fenômeno em que o brincar permite o desenvolvimento de 

Zonas de Desenvolvimento Proximal, Marins (2009, p. 28) defende que:  

 

A brincadeira obriga a criança a comportar-se de maneira superior ao de 
costume buscando reproduzir uma situação real. Ou seja, no jogo 
protagonizado, o conteúdo é o mesmo, as atividades do homem e as 
relações sociais. Porém, os temas são variados e refletem as condições 
concretas da vida da criança, as quais mudam conforme as condições de 
vida em geral e à medida que a criança vai ingressando num meio mais 
vasto a cada novo dia de sua vida, com o que se ampliam seus horizontes. 
 
 

Em um de seus estudos, Vygotski (2007) afirma que através da brincadeira a 

criança sempre adota um comportamento que transcende o habitual para a sua 

idade fazendo com que esta desenvolva uma postura como se a mesma fosse 

superior a realização experimentada. De maneira a facilitar a compreensão, o autor 

ilustra a sua ideia dizendo que: “Como no foco de uma lente de aumento, o 

brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, 

sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento” (VYGOTSKI, 2007, p 69). 

Nesse mesmo sentido, Martins (2009) apoiando-se na teoria de Vygotski 

(2007) defende que a brincadeira possibilita a interação entre o sujeito e o objeto 

propiciando o processo de desenvolvimento dentro da Zona de Desenvolvimento 

Proximal.  

A autora afirma que uma vez dentro dessa zona, a criança é capaz de, 

durante a brincadeira, resolver diversos conflitos, os quais fora desse ambiente não 

lhe seriam possíveis de serem solucionados. Afirma ainda que isso é possível 

devido ao fato de que a brincadeira exige uma capacidade cognitiva onde a mesma 

necessita e é impulsionada a adotar um comportamento que transcende o habitual 

para a sua idade. 

Desse modo, Lara (2000, p. 216) defende que o ato de brincar age como 

“possibilitador da efetivação da zona de desenvolvimento próximo, do jogo de papéis 

e da atividade dominante”, onde a criança consegue exercer o controle de situações 

as quais não seria capaz de dominar fora da Zona de Desenvolvimento Proximal. 

Em seu raciocínio a autora ainda defende que a brincadeira possui um potencial 

único de desenvolvimento, pois esta é capaz de condensar todas as formas de 

desenvolvimento.  
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Nesse contexto, Correia (2003) chama a atenção para um trecho da obra de 

Bruner onde o autor reflete sobre a teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal 

desenvolvida por Vygotski e afirma que: 

 

Na intervenção de um mais velho ou mais capaz está demonstrada a nossa 
capacidade de “entrarmos” na mente daqueles que estão à nossa volta. O 
mais velho faria um “empréstimo” de consciência, dentro de uma transação 
negociável. Entretanto, isso não é possível em qualquer situação, com 
qualquer pessoa ou em qualquer tempo; entra aqui a questão do situado, do 
compartilhado; o contexto além de todos esses é que fornece suporte para 
a decodificação do mundo (CORREIA, 2003, p. 510). 
 
 

Contudo, os estudos desenvolvidos por Andrade (2007) mencionam que nem 

toda brincadeira, por si só, é geradora de aprendizagem, ou ainda culminará 

inevitavelmente em um processo de desenvolvimento. Para que isso ocorra, 

esclarece que é fundamental a criança permaneça envolvida em níveis mais 

elevados de consciência sobre regras de conduta. Outro ponto destacado consiste 

no fato de que “no brincar a criança utiliza-se dos recursos disponíveis em seu 

ambiente cultural para criar a própria Zona de Desenvolvimento Proximal” 

(ANDRADE, 2007, p. 56). 

As pesquisas desenvolvidas por Mendonça (2009) concentram-se na 

característica mediadora da aprendizagem, de modo que aquilo que é aprendido 

adquire maior significado quando a aprendizagem ocorre de forma colaborativa, 

permitindo assim um desenvolvimento mais rápido do aluno. Nesse contexto, o autor 

ainda destaca que: 

 

A aprendizagem ocorre como uma intervenção planejada e intencional 
visando agir na Zona de Desenvolvimento Próximo. Esta se constitui um 
espaço que se abre em decorrência do Desenvolvimento Real, que abarca 
tudo que a criança é capaz de realizar de maneira autônoma, ou seja, sem 
ajuda de outros (MENDONÇA, 2009, p. 72). 
 
 

Nesse contexto, Bissoli (2005), também defende que “(...) o bom ensino é 

aquele que se adianta e conduz o desenvolvimento, incidindo sobre aquelas 

capacidades em formação, sobre a zona de desenvolvimento próximo” (p. 223). O 

autor ainda menciona que ao correlacionar o brincar com as atividades pedagógicas 

é fundamental que sejam considerados os interesses e demais fatores que possam 

despertar a atenção do aluno, pois desse modo, tende-se a ampliar as 

possibilidades cognitivas da criança em cada um de seus períodos.  
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É importante enriquecer a sua vida com o contato amplo com as diferentes 
formas de expressão humana e de conhecimentos: a pintura, a 
dramatização, a poesia, os contos, a montagem, a música, a leitura, a 
escrita [...] entre tantas outras possibilidades (BISSOLI, 2005, p.224).  
 
 

Continuando o seu raciocínio, Bissoli (2005) ainda defende a utilização do 

diálogo, com recurso pedagógico capaz de favorecer a atuação junto da criança em 

seu processo de desenvolvimento dentro da Zona de Desenvolvimento Proximal. 

Portanto, ao utilizar as relações interpessoais como formas construtivas na 

resolução de conflitos que são comuns a maioria dos alunos, permite-se que este 

demonstre as suas habilidades estruturadas durante o seu processo de formação. 

Além disso, o autor comenta que através das atividades partilhadas é possível 

perceber a utilização dos saberes que já foram consolidados de forma individual, 

assim como aqueles que somente se desenvolveram por intermédio do 

compartilhamento de saberes com outras crianças e/ou com o próprio professor. 

Diante desse cenário, Mendonça (2009) destaca a importância do trabalho 

docente no processo de desenvolvimento, uma vez que este deve “proporcionar à 

criança ajuda de um adulto ou de outra criança mais experiente, para que ela realize 

uma determinada atividade, antecipando o seu desenvolvimento pela mediação” 

(p.72). 

Desse modo, Mendonça (2009) ainda deixa claro a importância de se 

desenvolver um trabalho intencional com a criança ao afirmar que: 

 

Aprofundar a compreensão do significado de infância, elucidar melhor as 
necessidades inerentes às diferentes idades, aclarar a relevância do ensino 
enquanto mediação porque investe na intervenção intencional na zona de 
desenvolvimento próximo, entre outros aspectos, é essencial quando há 
preocupação com o aperfeiçoamento docente, com a edificação da práxis 
pedagógica (p.124).  
 
 

Nesse contexto, outros autores como Moreira (2009) também mencionam a 

importância do professor no processo de aprendizagem de novos conceitos pelas 

crianças, assim: “[...] a zona de desenvolvimento imediato, que determina esse 

campo de transições acessíveis à criança, é que representa o momento mais 

determinante entre a aprendizagem e o desenvolvimento” (p.59). 

As pesquisas de Hollanda (2007) também deixam evidente a importância do 

trabalho interativo entre professores e alunos, pois somente assim será possível a 
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“reconstrução das práticas de ensino e de aprendizagem escolar através da zona de 

desenvolvimento proximal” (p.45).  

De maneira semelhante, Lara (2000) comenta que:  

 

O caráter de mediação do conhecimento da ZDP, uma vez que com o 
auxílio dos professores e crianças mais velhas, as crianças poderão 
experienciar outras atividades, relações, possibilidades etc. A criança pode 
não entender ou realizar tarefas num primeiro momento, mas é através da 
mediação que isso acontecerá (p.129).  
 
 

Em seu raciocínio, Moreira (2009) entende que o importante no processo de 

desenvolvimento infantil dentro da Zona de Desenvolvimento Proximal é a imitação 

que a criança faz considerando as suas potencialidades intelectuais, pois ao 

compartilhar experiências com um adulto, a criança torna-se capaz de compreender 

e absorver elementos que até então eram estranhos ao seu vocabulário ou 

repertório de comportamentos.  

Por fim, naquilo com que concerne ao RCNEI, Japiassu (2003, p. 66) 

esclarece que o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal estabelecido por 

Vygotski se torna explícito quando “os processos cognitivos por se relacionarem 

diretamente com a aprendizagem levam a uma experiência educacional que exige 

do professor a organização e o planejamento cuidadoso de intervenções 

pedagógicas”. 
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3 O ATO DE BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REVISITANDO 

CONCEITOS 

 

De acordo com a discussão realizada por vários autores como Piaget (1999), 

Vygotski (2007), Brougère (2001), Huizinga (2010), Kishimoto (2011) e outros é 

através da brincadeira que a criança aprende sobre a natureza, os eventos sociais e 

a estrutura e dinâmica do seu próprio corpo. 

Por isso, brincar livremente, a sua maneira, faz com que a criança não 

apenas explore o mundo ao seu redor, mas desenvolva sentimentos, ideias e 

fantasias, e assim, nesta perspectiva, consiga interagir o real e o imaginário. 

O ato de brincar tem sido explicado por diferentes correntes teóricas e áreas 

do conhecimento (Construtivismo, Filosofia, Psicologia, Antropologia, Pedagogia, 

História, Sociologia). Entretanto, a maioria concorda sobre a importância das 

brincadeiras para o desenvolvimento das crianças. Sendo assim, independente da 

escolha do campo teórico onde ocorra essa investigação, observa-se uma 

preocupação para a maioria dos estudiosos sobre o assunto, de contribuir para a 

reflexão dos docentes na observação mais atenta de situações que reflitam o 

brincar, pois a brincadeira faz parte do cotidiano de uma criança. 

Os estudos de Lev Semenovich Vygotski (1896–1934) afirmam que através 

da brincadeira a criança vivencia uma Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). 

Esse conceito, criado por Vygotski, nos permite compreender que as “ações” da 

criança podem ultrapassar o desenvolvimento já alcançado por ela, e nesta 

perspectiva, a impulsiona a conquistar novas maneiras de compreensão e ação 

sobre o mundo. 

Segundo Vygotski (2007, p. 67): 

 

 

Em resumo, o brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos. 
Ensina-a a desejar, relacionando seus desejos a um “eu” fictício, ao seu 
papel no jogo e suas regras. Dessa maneira, as maiores aquisições de uma 
criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-
ão seu nível básico de ação real e moralidade. 
 
 

A imaginação e a imitação, na perspectiva vygotskyana, podem ser 

considerados processos que estruturam o brincar. Por meio deles a criança é 
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inserida em um universo simbólico, mediado pela linguagem e pela cultura, e vai 

gradativamente conseguindo compreender um mundo que está sendo descoberto. 

Nesse contexto, Bruner (2001 apud CORREIA, 2003 p. 506) esclarece que: 

 

A cultura é um conjunto de ferramentas com técnicas e procedimentos para 
entender seu mundo [do indivíduo] e lidar com ele; ou um modo de lidar 
com os problemas humanos: com as transações humanas de todo o tipo, 
representadas em símbolos. 
 
 

Esses símbolos apontados por Correia (2003) também se encontram 

presentes nos jogos e nas brincadeiras, e por esse motivo, o brincar adquire um 

potencial singular onde permite o desenvolvimento da criança sem que sobre ela 

repouse as responsabilidades do mundo adulto. 

Em suas pesquisas, Correia (2003), ainda menciona que o contexto social no 

qual o indivíduo está inserido exerce influência direta sobre o processo de 

construção do conhecimento, a ponto da autora afirmar que “Não existe 

conhecimento isolado no indivíduo, ele está espalhado entre as anotações, grifos, 

livros, formas de consulta, amigos e tudo o mais que constitui quase uma infinidade 

de lugares” (CORREIA, 2003, p. 508). 

Essa conclusão da autora leva a percepção de que tanto a construção como a 

aquisição do conhecimento possuem uma vertente cultural, de modo que o brincar 

auxiliar nesse processo de troca de experiências culturais. 

Essa imersão em um mundo de representação simbólica, proporcionada pela 

ação do brincar, auxilia a criança a ordenar, reconstruir, organizar e desorganizar 

objetos e ações que estão misturados ao ato de brincar. Esses ensaios, esses 

cenários, proporcionados pelo ambiente da brincadeira vão fazendo com que a 

criança construa um mundo à sua maneira, interagindo de forma intelectual e 

afetiva. Nesta direção, o ato de brincar surge como uma construção que não pode 

ser dissolvida. Afeto, emoção e cognição estão profundamente interligados.  

Entrar em contato com as diferenças culturais existentes no grupo social 

auxilia a criança a resolver problemas e ampliar significativamente sua forma de 

enxergar e até mesmo entender o mundo que a cerca, e assim possibilitar a 

ampliação de suas experiências. 

Um claro exemplo é quando uma criança brinca de carrinho ou de boneca, 

pois ela vai interagindo com diferentes conceitos ou olhares de pai e de mãe, e 
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assim, faz com que amplie seu próprio conceito, suas concepções, suas formas de 

interpretação desses comportamentos sociais. Nesta direção, podemos observar 

que o brincar vai criando condições para o desenvolvimento infantil, proporcionando 

maneiras de pensar e até mesmo de atuar sobre o seu cotidiano, permitindo 

trabalhar com conhecimentos, sonhos, angústias e fantasias. 

Huizinga (2010) menciona que formas de brincar estão presentes entre os 

animais. No entanto, é a relação que o homem estabelece no espaço da linguagem 

e da cultura que a torna uma forma privilegiada de desenvolvimento e 

aprendizagem, como afirma Vygotski. É uma expressão do ser humano e está 

presente na forma como a criança se relaciona com o tempo e com o espaço. No 

brincar a criança sente liberdade para criar sem amarras de tempo e espaço. No 

brincar, sua subjetividade trabalha no nível da cognição e do afeto indistintamente. É 

também, lugar onde o prazer e o desprazer se manifestam. Onde as crianças 

constroem suas primeiras relações com a sociedade. 

O que me faz pensar, quando rememoro o brincar de minha infância, se 

estamos vivendo algum sentimento de perda ou de transformação desse brincar, ou 

seja, do perigo do esquecimento das brincadeiras artesanais e ao ar livre em tempos 

de tantos avanços tecnológicos, e que parece ser cada vez mais real em um mundo 

onde temos a percepção de que há cada vez mais a escassez de tempo e espaço, 

se refletindo principalmente na qualidade de vida. Aliado a isso, as políticas de 

mercado que impactam diretamente as relações sócio afetivas e que estão 

diretamente associadas às práticas consumistas relacionadas aos brinquedos 

industrializados.  

Coloco-me a pensar nas crianças que ainda sobem em árvores, fazem trilhas 

pela mata, se banham em rios, soltam pipa, brincam de bola e bola de gude. 

Atividades que narram uma relação epistêmica com o brincar, construído nas 

aprendizagens orais, passado de geração a geração. Brincar revelado na forma de 

arte.  

Esconde-esconde, pega-pega, pular corda, pião, bola de gude e brincadeiras 

simples, de rua, em grupo, estão cada vez mais ausentes na vida da criança na 

atualidade. Nós, professores, educadores, precisamos estar atentos a esse universo 

lúdico, promovendo em nossas práticas pedagógicas, espaços e tempos do “brincar” 

auxiliando a criança a despertar a expressão de liberdade, a expressão criativa, a 

que se refere Vygotski (2007) onde o imaginário, a história, a cultura são elementos 
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primordiais ao seu desenvolvimento.  

Segundo Kramer (2007, p.15): 

 

Crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto, pelas 
contradições das sociedades em que estão inseridas. A criança não se 
resume a ser alguém que não é, mas que se tornará (adulto, no dia em que 
deixar de ser criança). Reconhecemos o que é específico da infância: seu 
poder de imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira entendida como 
experiência de cultura. Crianças são cidadãs, pessoas detentoras de 
direitos, que produzem cultura e são nela produzidas. Esse modo de ver as 
crianças favorece entendê-las e também ver o mundo a partir do seu ponto 
de vista. A infância, mais que estágio, é categoria da história: existe uma 
história humana porque o homem tem infância. 
 
 

Esse enfoque nos coloca num lugar de responsabilidade, porque também 

cabe a nós, professores (as) promover esse espaço em que a criança possa 

potencializar o seu processo de aprendizagem, uma vez que os jogos podem se 

tornar uma ótima oportunidade para isso, uma motivação para que os alunos 

desempenhem com mais entusiasmo as atividades pedagógicas. 

Não podemos continuar com os mesmos paradigmas, pois vivemos uma 

época de transformações dinâmicas, e o “ser brincante”, representado pela criança, 

precisa resistir bravamente em todos nós. O mundo precisa brincar, e cabe a nós, 

também, buscar nossos “moinhos de vento”, na maturidade, fazendo uma alusão à 

história de Dom Quixote, e resgatar nossas memórias de infância, fazendo desses 

momentos um elo entre a nossa infância e a das nossas crianças de hoje. 

De acordo com Kramer (2007, p.15):  

 

Numa sociedade desigual, as crianças desempenham, nos diversos 
contextos, papéis diferentes. A ideia de infância moderna foi universalizada 
com base em um padrão de crianças das classes médias, a partir de 
critérios de idade e de dependência do adulto, característicos de sua 
inserção no interior dessas classes. No entanto, é preciso considerar a 
diversidade de aspectos sociais, culturais e políticos: no Brasil, as nações 
indígenas, suas línguas e seus costumes; a escravidão das populações 
negras; a opressão e a pobreza de expressiva parte da população; o 
colonialismo e o imperialismo que deixaram marcas diferenciadas no 
processo de socialização de crianças e adultos. 
 
 

A imitação, a representação, a comunicação são processos fundamentais 

vivenciados pela criança na brincadeira, mostrando essa relação social, histórica e 

cultural comentada pela autora na citação anterior. Por meio do imitar, do 

representar, de se comunicar, a criança pode aprender mais sobre a interação com 
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as pessoas, sobre o seu eu e sobre o outro, e assim perceber que uma coisa pode 

se transformar em outra, que um personagem pode ser uma pessoa, um objeto ou 

um animal. 

Partindo para uma outra perspectiva, observa-se que ao brincar as crianças 

desenvolvem um outro aspecto fundamental no seu desenvolvimento que é a sua 

identidade, pois podem assim experimentar outras formas de ser e de pensar, 

ampliando sua visão sobre as coisas e as pessoas e ao desempenhar outros papéis 

conseguem vivenciar a elaboração de regras de convivência a serem seguidas, a 

elaboração das emoções e das construções humanas. 

Ao promover o desenvolvimento intelectual da criança, a brincadeira, também, 

permite a criança elaborar e vivenciar, sem muitas vezes estar consciente disso, a 

percepção e compreensão de valores éticos e virtudes necessárias ao 

desenvolvimento humano como a perseverança, a persistência, o companheirismo, 

solidariedade, atitudes de reflexão, entre outras.  

Nesse contexto, é possível constatar a importância que o brincar possui para 

o desenvolvimento infantil. Autores como Vygotski (2007) incentivam a experiência 

com as brincadeiras, pois permitem que a criança desenvolva um melhor 

conhecimento de si e do grupo no qual se encontra inserida. Desse modo, não se 

trata de uma perda de tempo quando pais e educadores dedicam parte do seu dia a 

brincadeiras com as crianças. 

Ainda sobre a perspectiva de Vygotski (2007) é possível perceber que este 

trata a brincadeira como uma atividade que é criada pela própria criança de modo a 

traduzir as interações que esta desenvolve. Assim, é possível ainda dizer que a 

criança, através da brincadeira, interpreta, experimenta e resolve os seus conflitos, 

de modo que o ato de brincar se transforma no veículo condutor que permite a 

criança acessar e interagir com o meio social. 

Merece destaque ainda o fato de que o brincar permite a criança o exercício 

imaginativo que é essencial para que a criança seja capaz de resolver seus conflitos 

internos, realizar projeções sobre situações abstratas ou metafóricas e ainda lidar 

com as normas de conduta social que muitas vezes contradizem os seus desejos. 

Nesse sentido, Corsino (2009, p 79) destaca que: 

 

À medida que as crianças crescem, ampliam suas formas de brincar, 
interessando-se e compreendendo cada vez mais os jogos com regras, que 
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lhes abrem outras janelas para a experiência lúdica, as interações sociais e 
a construção de novos conhecimentos. 
 
 

Complementando o seu raciocínio, a autora ainda esclarece sobre o brincar 

que “as crianças aprendem as regras especificas dos jogos e também a tomar 

decisões, alternar turnos, controlar emoções, criar estratégias, respeitar os 

parceiros, comunicar-se e negociar” (CORSINO, 2009, p. 104). Desse modo, as 

crianças vão se acostumando a existência das regras, e a se submeter a elas. O que 

por sua vez facilita o processo de interação social, e em contrapartida a brincadeira 

auxilia a criança a aceitar as regras de forma mais natural sem que haja grandes 

conflitos internos entre o que se deve fazer e o que se deseja fazer. 

Seguindo essas reflexões, é necessário enfatizar a riqueza que o brincar 

fornece para o processo de formação das crianças, de modo que a educação infantil 

não pode ser concebida de forma dissociada da brincadeira. Nesse sentido Oliveira 

(2000, p. 67) enfatiza que: 

 

O brincar não significa apenas recrear, é muito mais, caracterizando-se 
como uma das formas mais complexas que a criança tem de comunicar-se 
consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento acontece 
através de trocas recíprocas que se estabelecem durante toda sua vida. 
Assim, através do brincar a criança pode desenvolver capacidades 
importantes como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação, ainda 
propiciando à criança o desenvolvimento de áreas da personalidade como 
afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade. 
 
 

Diante da citação anterior é possível encontrar confluência com os estudos 

desenvolvidos por Zanluchi (2005) quando este autor defende que a brincadeira é 

essencial para a aprendizagem. “Quando brinca, a criança prepara-se para a vida, 

pois é através de sua atividade lúdica que ela vai tendo contato com o mundo físico 

e social, bem como vai compreendendo como são e como funcionam as coisas” 

(ZANLUCHI, 2005, p. 89).  

A brincadeira permite a transição entre o mundo real e imaginário de forma 

mais branda e processual. Limites e frustrações são vivenciados e circunscritos ao 

espaço do brincar e, no decorrer do desenvolvimento, vão fornecendo elementos 

conceituais conforme o amadurecimento intelectual e afetivo da criança de forma 

que ela possa organizar seus pensamentos, ações e emoção de forma mais 

equilibrada. 
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Segundo as pesquisas de Oliveira (2000) a brincadeira humaniza o processo 

de aprendizagem permitindo que a criança se desenvolva de forma plena através da 

estruturação de laços sólidos e duradouros que lhe permitem desenvolver lógicas de 

pensamento mais complexas, consequentemente aprimorando àquelas 

consideradas funções cognitivas superiores, conforme os pressupostos vygotskianos 

tais como raciocínio, julgamento, argumentação, realização de concessões em 

busca do bem comum, entre outros. 

 

O respeito às regras, a si mesmo e aos outros, a convivência social, se 
desenvolve na criança também, através da brincadeira. A criança aprende a 
expressar-se, a ouvir, concordando ou discordando das opiniões dos 
colegas, respeitando-as. Um ambiente sério e sem motivações, torna os 
educandos incapazes de expressarem seus sentimentos, com medo de 
serem reprovados diante de suas atitudes (BIAZOTTO, 2014, p. 15). 
 
 

De forma a elucidar como ocorre o processo de brincar, Zanluchi (2005, p. 90) 

esclarece que: “a criança brinca daquilo que vive; extrai sua imaginação lúdica de 

seu dia-a-dia”. Diante dessa afirmativa verifica-se mais uma vez a importância da 

brincadeira para o processo de aprendizagem e da construção da personalidade da 

criança, pois as crianças que tem maior acesso às atividades lúdicas podem estar 

sendo favorecidas emocionalmente para o enfrentamento das adversidades e 

turbulências do convívio social, superando-as com menores impactos no decorrer de 

suas vidas. 

No entanto, não podemos esquecer que ter acesso às atividades lúdicas não 

pode significar somente ter acesso a brinquedos, mais especificamente, brinquedos 

industrializados. O que se quer dizer, é que a criança “brinca” independente de ter 

brinquedos, porque é a imaginação o espaço de origem onde são “confeccionados” 

brinquedos e brincadeiras.  

Mais do que ter acesso a brinquedos, é preciso que o adulto, a escola, a 

sociedade “garanta” a criança espaços e tempos para brincar. Se brincar é fonte de 

desenvolvimento e aprendizagem, se a sociedade não lhe garantir esse “direito”, ela 

está subtraindo a criança o direito de “se tornar” um adulto saudável (negando-lhe 

bem-estar físico intelectual e emocional). 

 

À escola, cabe escutar e dar lugar à infância, suas enunciações, 
movimentações, dando lugar ao brincar, às invenções de si e do outro, 
formas de aprender que instauram entrelaçamentos entre campos 
inseparáveis: o desejo e o aprender, o prazer e a experiência de descobrir o 
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mundo através dos mal-entendidos próprios da linguagem. Cenas 
educativas, por excelência, que possibilitam às crianças experienciar 
tessituras, redes, em múltiplas linguagens articuladas à subjetivação 
(MEIRA, 2012, p. 178). 
 
 

 Diante da citação exposta é possível destacar a análise de Pereira (2009, p. 

17) “Todo brinquedo traz junto de si estilhaços da sociedade, da economia, da 

política, das artes e da ética das relações sociais. Todo brinquedo propõe à criança 

uma infinidade de possibilidades de visões de mundo, de ações e de encantamento”. 

Retomando ao raciocínio de Vygotski (2007, p. 72) “o brinquedo simbólico das 

crianças pode ser entendido como um sistema muito complexo de "fala" através de 

gestos que comunicam e indicam os significados dos objetos usados para brincar”. 

Desse modo, é possível afirmar que a brincadeira tem a capacidade de traduzir e 

aproximar situações que originariamente seriam demasiadamente complexas para 

as crianças, permitindo que estas absorvam e sintetizem tal situação e dentro do 

universo infantil encontrem soluções apropriadas para o seu enfrentamento, levando 

consequentemente a criança a um processo de amadurecimento. 

Nesse contexto, Vygotski (2007, p. 70) ainda afirma que “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”. 

Desse modo, esse tipo de atividade irá influenciar a criança de tal modo que 

funcionará como base para a forma como esta irá encarar o mundo desse ponto em 

diante. 

Diante da importância que o ato de brincar assume em relação à possibilidade 

da criança traduzir as situações que lhe são complexas, Santos (2002) defende que 

“os jogos simbólicos, também chamados brincadeiras simbólicas ou faz-de-conta, 

são jogos através dos quais a criança expressa capacidade de representar 

dramaticamente” (p. 14). 

Considerando essa afirmação, o autor explica o processo pelo qual a criança 

internaliza comportamentos e regras sociais. Na brincadeira a criança consegue 

compreender, por intermédio da socialização com outros sujeitos, o motivo pelo qual 

tais regras são estabelecidas e ainda experimentá-las, conhecendo assim a sua 

amplitude e o que pode acontecer caso tais regras não sejam seguidas. O que por 

sua vez lhe permite um processo de escolha mais claro e com maior significado para 

ela. 
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Na idade pré-escolar ocorre, pela primeira vez, uma divergência entre os 
campos do significado e da visão. No brinquedo, o pensamento está 
separado dos objetos e a ação surge das ideias e não das coisas: um 
pedaço de madeira torna-se um boneco e um cabo de vassoura torna-se 
um cavalo. A ação regida por regras começa a ser determinada pelas ideias 
e não pelos objetos. Isso representa uma tamanha inversão da relação da 
criança com a situação concreta, real e imediata, que é difícil subestimar 
seu pleno significado. A criança não realiza toda esta transformação de uma 
só vez porque é extremamente difícil para ela separar o pensamento (o 
significado de uma palavra) dos objetos. O brinquedo fornece um estágio de 
transição nessa direção sempre que um objeto (um cabo de vassoura, por 
exemplo) torna-se um pivô dessa separação (no caso, a separação entre o 
significado "cavalo" de um cavalo real). A criança não consegue, ainda, 
separar o pensamento do objeto real. A debilidade da criança está no fato 
de que, para imaginar um cavalo, ela precisa definir a sua ação usando um 
"cavalo-de-pau" como pivô. Nesse ponto crucial a estrutura básica 
determinante da relação da criança com a realidade está radicalmente 
mudada, porque muda a estrutura de sua percepção (VYGOTSKI, 2007, 
106). 
 
 

Baseado nesta citação de Vygotski (2007) percebe-se que o brincar adquire 

uma função que permite a criança compreender e interagir com o mundo adulto. 

Contudo, o autor ainda ressalta que esta não é a única função do brincar, mas que 

este funciona como instrumento facilitador do processo de aprendizagem onde a 

criança observa os fatos que ocorrem a sua volta e presta atenção em tudo o que é 

dito e feito em seu cotidiano pelos adultos. Posteriormente, ela tenta adaptar e 

reviver esses eventos através da brincadeira. Nesse contexto, o Referencial 

Curricular Nacional da Educação Infantil comenta que: 

 

O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que 
assumem enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as 
crianças agem frente à realidade de maneira não-literal, transferindo e 
substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel 
assumido, utilizando-se de objetos substitutos (BRASIL, 1998, p. 27,). 
 
 

As pesquisas desenvolvidas por Macedo, Petty e Passos (2005) abordam a 

brincadeira como algo sério, baseando-se no fato de que esta exige da criança sua 

atenção e concentração. A atenção seletiva ou atenção voluntária é considerada 

uma função cognitiva complexa ou superior, de acordo com Vygotski. Esse tipo de 

atenção que ocorre em um nível consciente envolve diversos aspectos inter-

relacionados à concentração, no sentido de que requer um foco, mesmo que fugidio, 

para motivar as brincadeiras. 

É possível mencionar ainda que a brincadeira consiste em uma necessidade 

para o ser humano independente de sua idade, transcendendo o seu aspecto de 
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mera diversão. Também, pode assumir um papel instrumentalizador, mediador e 

facilitador de acesso ao conhecimento, favorecendo o desenvolvimento pessoal, 

social e cultural, colaborando para uma boa saúde mental, para a socialização 

comunicação, expressão e construção de conhecimento, segundo Santos (2002). 

Desse modo, é possível compreender que a brincadeira auxilia no processo 

de desenvolvimento integral da criança, principalmente no seu processo de 

socialização, proporcionando-a meios de interagir com a sociedade, a construção de 

novas relações e o desenvolvimento do sentimento de respeito pelo próximo. 

Outros estudos como os de Biazotto (2014) revelam que as brincadeiras são 

capazes de despertar nas crianças a consciência dos conhecimentos sociais, o que 

por sua vez as auxilia no desenvolvimento de uma compreensão positiva da 

sociedade e na aquisição de habilidades. 

 

No brincar, as crianças vão também se constituindo como agentes de sua 
experiência social, organizando com autonomia suas ações e interações, 
elaborando planos e formas de ações conjuntas, criando regras de 
convivência social e de participação nas brincadeiras (OLIVEIRA, 2000, p. 
101). 
 
 

Sobre a forma como a brincadeira é capaz de auxiliar o processo de 

aprendizagem, Ferreira (2001) comenta que cada criança possui um ritmo próprio. 

Desse modo, é importante que o professor se mantenha atento, pois as brincadeiras 

podem atuar como uma ponte de aproximação, nos casos dos alunos com maiores 

dificuldades, além de permitir um acesso mais democrático ao conhecimento, onde 

cada aluno aprende no seu próprio ritmo, sem, no entanto, ocorrerem diferenças na 

aprendizagem, onde um aluno fica mais atrasado e outro mais adiantando em 

relação aos conteúdos aprendidos. 

Nesse contexto, Biazotto (2014) comenta que a brincadeira se torna um 

instrumento facilitador da aprendizagem em diversos aspectos, como por exemplo, 

quando um jogo propõe à criança um desafio cognitivo que exige desta um exercício 

reflexivo. A autora acima, ressaltando Fernandez (2001, p. 37), faz menção a 

relação entre a brincadeira e a aprendizagem:  

 

Aprender é apropriar-se da linguagem, é historiar-se, recordar o passado 
para despertar-se ao futuro, é deixar-se surpreender pelo já conhecido. 
Aprender é reconhecer-se, admitir-se. Crer e criar. Arriscar-se a fazer dos 
sonhos textos visíveis e possíveis. Só será possível que as professoras e os 
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professores possam gerar espaços de brincar-aprender para seus alunos 
quando eles simultaneamente construírem para si. 
 
 

É importante que professores, educadores e gestores escolares 

compreendam que o brincar está presente nas mais diferentes situações do 

cotidiano escolar. No entanto, é preciso ter clareza que não são os objetivos 

educacionais que devem orientar a brincadeira.  Cabe aos professores “observarem” 

a forma como as crianças brincam, traçam seus objetivos e organizam as estruturas 

que elas desenvolvem na brincadeira.  

Conhecendo como as crianças desenvolvem os enredos de suas 

brincadeiras, o professor tem a chance de compreender “em que nível de 

desenvolvimento” intelectual, verbal, emocional elas se encontram. A partir daí o 

professor tem mais chances de oferecer atividades pedagógicas que articulem os 

interesses das crianças aos objetivos e conteúdos escolares. 

 

Uma situação lúdica pode ser vista como um excelente meio de 
reconhecimento individual e grupal de características pessoais e grupais, 
quer sociais, morais ou intelectuais em suas múltiplas combinações. Por 
outro lado, de forma complementar, aponta dificuldades e pontos mal 
resolvidos, levando a criança a buscar melhorá-los para preservar sua 
imagem perante os outros (OLIVEIRA, 2000, p.23). 
 
 

As pesquisas de Biazotto (2014) revelam que quando a criança brinca 

livremente esta organiza todas as informações que absorveu através de uma 

determinada experiência. Partindo desse ponto, é capaz de desenvolver valores, 

princípios e regras.  

Segundo a autora é nesse momento que o educador precisa estar atento 

passando a valorizar o processo de aprendizagem através da brincadeira, pois é nos 

primeiros sete anos de vida, que conflui para a primeira etapa da educação básica 

escolar, que a criança vai estruturar sua capacidade de julgamento, a capacidade de 

fundamentar sua personalidade e estruturar valores, princípios e regras. 

Em suas pesquisas, Rojas (2009) referenciada por Biazotto (2014) diz que a 

brincadeira é essencial para qualquer idade, mas que esta assume singular 

importância para as crianças, principalmente na faixa etária dos três aos seis anos. 

Isto porque nesse período da vida a brincadeira é o principal canal de comunicação 

da criança com o mundo real e ela utiliza a brincadeira para interpretar tudo aquilo 
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que ela observa. Além disso, a brincadeira serve como instrumento de interação 

com o mundo exterior e como forma de externar os seus desejos e necessidades. 

Assim, observa-se que as brincadeiras permitem a criança a interação e a 

troca de experiências, o que por sua vez além de favorecer o processo de 

socialização e de desenvolvimento do respeito mútuo, ainda auxilia no 

desenvolvimento cultural, já que ao entrar em contato com o outro a criança abre-se 

para um mundo totalmente novo.  

Nesse contexto é importante que o professor se mantenha atento para que 

seja capaz de organizar situações e orientar as crianças em direção às experiências 

que ampliem as suas capacidades de adquirir novos conhecimentos. Não se trata de 

controlar de forma rígida o processo, mas, sim, de mediar e conduzir para que a 

experiência de aprendizagem seja a mais proveitosa possível (RCNEI, 1998). 

  



37 
 

4 PESQUISA E PRÁTICA DE ENSINO: ANALISANDO ESPAÇOS DO 

BRINCAR  

 

Meu interesse pelo presente tema se iniciou durante as práticas de estágio do 

quinto período na Licenciatura de Pedagogia da Universidade Federal Fluminense, 

no campus de Santo Antônio de Pádua, durante o primeiro semestre de 2015, onde 

estagiei junto à uma Escola Municipal localizada na cidade vizinha de Miracema – 

RJ. Naquela escola eu pude testemunhar o desenvolvimento infantil por meio das 

brincadeiras e a capacidade que a criança possui de se expressar através do 

brinquedo.  

Essa Escola Municipal situa-se na Av. Deputado Luiz Fernando Linhares, ao 

lado de um Colégio Estadual e atende crianças do Pré I e Pré II de faixa etária de 3 

a 5 anos. 

Em relação as dependências da escola, esta está alocada em um prédio de 

telhado colonial, com três salas de aula, cantina, banheiros feminino e masculino, 

adaptados para crianças, sala de direção, um amplo espaço lateral coberto e uma 

área na entrada da escola para as crianças brincarem equipada com um pequeno 

parque infantil com escorregador, cavalinho e balanças. 

Desse modo, já na estrutura da escola é possível perceber a preocupação 

com a disponibilidade de espaços amplos e que permitam a brincadeira, 

reconhecendo a sua importância para o desenvolvimento infantil em todos os 

aspectos. 

Nesse contexto, comentando sobre a importância que a brincadeira possui 

para o desenvolvimento social da criança é possível destacar um trecho dos estudos 

de Faria (1999, p. 48) onde a autora menciona que: 

 

A criança é um sujeito social e histórico que está inserido em uma 
sociedade na qual partilha de uma determinada cultura. É profundamente 
marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também contribui 
com ele. A criança, assim não é uma abstração, mas um ser produtor e 
produto da história e da cultura. 
 
 

A citação mencionada transmite a ideia de que a criança é um agente social e 

que interage com o meio no qual está inserida. Pude observar, em minhas 

experiências de estágio, que a brincadeira facilita significativamente esse processo 
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tanto no que concerne a exposição de suas ideias, como na compreensão das ideias 

daqueles que participam dela e ainda na resolução de conflitos internos e externos. 

Assim, pude observar que ao brincar as crianças aprendiam a compartilhar os 

brinquedos e a encontrar soluções quando não era possível que todos participassem 

da brincadeira. Observei ainda que havia momentos em que as experiências eram 

compartilhadas, pois uma criança ensinava a outra a como se comportar durante a 

brincadeira. 

Outro ponto, que pude observar durante o meu estágio, concerne ao fato de 

que os professores procuravam estimular as brincadeiras entre os alunos no intuito 

de ampliar o desenvolvimento de suas potencialidades, intervindo com atividades 

recreativas, momentos lúdicos e que geralmente ocorriam durante a chegada das 

crianças na escola para que a brincadeira também auxiliasse no processo de 

adaptação da criança na escola, pois é comum que estas demonstrem agitação, 

aflição e chorem por se separarem de seus pais.  

Contudo, posso ressaltar que as brincadeiras ocorriam durante todo o dia, e 

não apenas na chegada. Pude observar em outros momentos a utilização de 

recursos como músicas e jogos. Assim, depois da chegada da criança na escola, as 

atividades pedagógicas não perdiam o seu aspecto lúdico em relação aos demais 

ambientes. 

As salas de aula eram bem limpas com carteiras novas, ventiladores e bem 

decorada com gravuras como: quadro de presença dos alunos, alfabeto, dias da 

semana, meses e numeração. Acredito também, que além de buscar promover a 

aprendizagem, essas gravuras eram confeccionadas de forma a despertar o 

interesse dos alunos. Durante a abordagem desses temas pude perceber que os 

professores buscavam utilizar de brincadeiras e canções para estimular ainda mais a 

participação dos alunos nas tarefas cotidianas. 

Além dos recursos citados, observei ainda que as salas eram equipadas 

como armários embutidos onde eram guardados os materiais didáticos e outros 

brinquedos como: ligue-ligue, baldinhos, bonecas, pazinhas, que fazem parte do 

lúdico das crianças.  

Havia também um cantinho dedicado a leitura montado na escola e que 

também me chamou a atenção, devido a sua abordagem lúdica com a utilização de 

fantoches pelos professores enquanto contavam as histórias. Alguns livros possuíam 

gravuras tridimensionais que permitiam as crianças interagirem com a história 
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contada. Todo esse processo estimulava a criança a se relacionar com os livros 

desde cedo. Em minhas experiências de estágio destaco o episódio em que foi lido o 

livro “Lá vem o homem do saco” de autoria da Regina Rennó, o qual faz parte das 

histórias populares brasileiras, e que despertou a curiosidade e a imaginação das 

crianças que perguntavam como ele era? O que fazia? E a história era em sua 

maioria contada com imagens e poesias. 

 

As crianças na sua espontaneidade percebem desde cedo que os aspectos 
do mundo imediato representam tão somente uma das dimensões do real, 
mas não são o real. A descoberta do real é uma viagem que vai muito além 
do mundo das aparências. No brinquedo, a estreiteza dos significados 
óbvios e visíveis não é capaz de contentar as crianças, ao menos as mais 
curiosas. Haveria entre elas quem não seja? Querem sonhar, exercitar 
todos os sentidos com seus brinquedos e, junto a eles sondar, sentir e 
conhecer o mundo (OLIVEIRA, 2010, p. 10). 
 
 

Conforme a citação acima, é possível perceber que a curiosidade se torna um 

elemento primordial para a aquisição de novos significados, principalmente, quando 

essa curiosidade é despertada pela interação da criança com o brinquedo. Interação 

essa que é mediada pelo imaginário principalmente agente dos processos lúdicos.  

Nesse contexto, pude observar que os professores e as crianças interagiam 

de forma solidária, assim como os demais funcionários que ajudavam a dar um 

pouco mais de assistência às crianças. A relação escola/família também me pareceu 

muito boa, pois tanto pais quanto professores procuravam se envolver mutuamente 

em busca do melhor para as crianças. Comumente, eram realizadas reuniões entre 

pais e professores e a presença da família na escola eram amplamente perceptível, 

principalmente na realização de eventos. 

Por intermédio das observações que realizei, pude constatar que a escola 

procurava estimular a aprendizagem dos alunos. Nesse contexto, notei que buscava 

proporcionar um espaço capaz de trabalhar com diferentes linguagens que 

comportam expressões corporais, musical, oral, escrita, possibilitando assim o aluno 

externar seus sentimentos e ideias e se envolver no meio social onde as 

brincadeiras acabam servindo de veículo condutor dessa interação.  

No cotidiano da prática de estágio eu percebi, também, que à brincadeira 

auxiliava no desenvolvimento da criança em diversas áreas como a 

psicomotricidade, percepção corporal, auxiliando a lidar com as emoções, 

despertando o sentimento de liderança, entre outros. Foram diversas situações que 
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presenciei durante o ato de brincar, nas quais, por exemplo, as crianças 

desenvolviam conflitos e resolviam estes mesmos conflitos sem a necessidade de 

ajuda de um adulto, pois as próprias crianças propunham soluções pacíficas para 

resolverem a situações dentro do seu universo. 

Desse modo, a vivencia no cotidiano escola me permitiu entender que as 

brincadeiras são extremamente significativas para o processo de aprendizagem e 

para a construção dos saberes.  

Diante deste cenário, constatei ainda que as crianças não buscavam a 

sofisticação dos brinquedos eletrônicos na escola. Na verdade, demonstravam maior 

interesse pelos brinquedos simples e que permitiam interagir com os colegas. 

Nesse contexto, é possível destacar a reflexão de Pereira (2009, p. 01) 

afirmando que: 

 

O que faz de um objeto, um brinquedo? 
Dentre as muitas possibilidades de responder a esta questão, duas nos 
ajudam a mapear a reflexão a que este texto se propõe. Uma primeira 
refere-se a tudo aquilo que as crianças, na ação do brincar, transformam em 
objeto de sua brincadeira: pedrinhas viram tesouros, pedacinhos de madeira 
viram avião, tampas de panela viram direção de carro ou arcos que giram 
pelo chão. Mesmo os brinquedos já convencionais experimentam uma nova 
existência não planejada em sua função original. Ou, então, as próprias 
crianças convertem-se, a si mesmas, em objeto: porta, avião etc. Observar 
com atenção tais construções imaginárias em muito nos ajuda a melhor 
compreender as crianças e os processos cognitivos, sociais e afetivos 
envolvidos na atividade do brincar. 
 
 

Na citação acima, é possível perceber que não adianta querer apresentar 

para a criança uma brincadeira ou brinquedo pronto e acabado, pois a criança no 

exercício imaginativo atribui o seu próprio significado ao brinquedo e a brincadeira 

de modo que a imposição de regras faz com que a criança tenha sua capacidade 

imaginativa limitada e faça com que esta perca o interesse pelo brinquedo. Assim, 

“não é o conteúdo do brinquedo que define a brincadeira da criança, mas, ao 

contrário, é a criança, ao brincar, que transforma em brinquedo qualquer objeto de 

que possa dispor” (PEREIRA, 2009, p. 02). 

Em uma das oportunidades que tive de interagir diretamente com as crianças 

pude planejar uma atividade sobre a Semana do Meio Ambiente. O objetivo da 

atividade foi conscientizar as crianças sobre o meio ambiente em que vivemos e 

despertar a consciência ecológica sobre a importância das árvores na natureza. 

Para esta atividade, que também tinha o objetivo de desenvolver a coordenação 
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motora e a criatividade das crianças, foi utilizado como recurso didático, pinturas 

com tinta guache. 

Comecei a atividade desenhando uma paisagem no quadro sobre o Meio 

Ambiente e em seguida distribuí folhas de papel A4 para que as crianças soltassem 

a imaginação e assim desenhassem sus próprias paisagens sobre o Meio Ambiente 

com árvores.  

Pude observar, que ao participarem da atividade, além de expressarem sua 

imaginação, as crianças estimulavam sentimentos como cooperação e respeito 

quando compartilhavam materiais, além de discutirem sobre os desenhos umas das 

outras. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: POR QUE INVESTIGAR O BRINCAR NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL?  

 

Na minha pesquisa de campo no estágio supervisionado de PPE I, na 

Educação Infantil, procurei compreender que a organização dos tempos e espaços 

da infância não se limitam somente a forma com que os adultos organizam o mundo.  

A partir do meu contato e aprofundamento em pesquisas na área da 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, comecei a compreender o 

porquê das propostas curriculares considerarem a criança e sua heterogeneidade e 

assim, potencializar os espaços de criação das crianças e não criar apenas espaços 

para as crianças. 

Em complemento a revisão bibliográfica sobre a importância do brinquedo e a 

brincadeira na educação infantil, eu trouxe como material de análise para esta 

pesquisa, minhas observações participantes, realizadas no campo do estágio da 

PPEI (Pesquisa e Prática de Ensino I – Educação Infantil). 

A partir dessas observações, eu procurei analisar como as teorias 

pedagógicas poderiam se articular à prática docente.  

Eu buscava a partir da investigação que iniciei no campo da Psicologia do 

Desenvolvimento e dos Estudos Socioculturais observar a relação da criança com a 

escola. Eu buscava compreender a relação que as crianças estabelecem com suas 

culturas locais que extrapolam o meio familiar. Entender essa transição entre as 

formas de brincar que se inicia no ambiente familiar e continua no espaço escolar. 

Entender o lugar ocupado por esse brincar nos espaços da educação infantil. 

Conhecer a criança como sujeito de direitos. Direito à educação que também incluir 

o direito à espaços do brincar. E essa ideia de direito à educação nos dá a visão 

clara de que o desenvolvimento humano acontece a partir da interação com os 

outros e com o ambiente em que se vive. 

Nos diálogos com a professora da turma, onde estagiei, sempre surgia o 

assunto: as crianças não são mais como antigamente. E não são mesmo! O seu 

papel desempenhado atualmente no contexto escolar, as expectativas em relação a 

elas, sua maneira de brincar e de se relacionar com o mundo está em intensa 

transformação. 



43 
 

Trago para essa análise, também as contribuições teóricas das aulas de 

Infância e Cultura I, me apoiando nos textos de Ariès (1981). Tentei focar o tempo 

da infância “vivido” pelas crianças da Idade Média, olhando para esse “tempo” como 

um período onde não existia ou não era clara uma demarcação entre o que hoje 

delimitamos como período da infância ou da adolescência, uma vez que a criança 

logo que já fosse capaz de articular palavras, era iniciada no mundo adulto, não só 

em relação a moral e valores, como também na sua inserção na organização escolar 

que era multietária. 

A escola medieval era indiferente na distinção e separação de idades. Uma 

vez que não se destinava a educar a infância, mesmo porque essa delimitação para 

a “infância” tal qual perceberemos no período moderno, foi sendo redefinida a partir 

das novas configurações familiares com o surgimento das cidades e da burguesia. 

As famílias começaram a ficar cada vez mais restritas e defender um caráter 

privado, que demandava também pensar a escola por “divisão etária”. 

Não existia, ou não era visível, uma preocupação com o tempo da infância e 

nem o respeito às diferenças e a escola, no decorrer da história. Quando esses 

espaços-tempos da infância começam a ficar mais definidos, isso legitima, inclusive, 

colocar uma idade específica com “própria” para a alfabetização.  

Se fôssemos nos aprofundar mais sobre os estudos historiográficos de Ariès 

(1981) veríamos que ele encontra em suas pesquisas históricas, que as 

classificações das fases da vida teriam certas correspondências com os fenômenos 

naturais e cósmicos. 

Na atualidade, veremos que esses marcos temporais foram sendo 

modificados de acordo com situações históricas, sociais, políticas, econômicas e 

culturais. Vários organismos internacionais delimitam as idades da infância, tais 

como as que foram acordadas na Convenção dos Direitos da Criança adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989 que considera 

como criança todo ser humano com menos de 18 anos de idade. 

Já o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) no seu artigo segundo, 

considera criança com até doze anos incompletos. Ainda que seja fundamental 

reconhecemos a autoridade das convenções internacionais e nacionais, sem 

dúvidas, é o mundo do trabalho e da escola que dá legitimidade para as diferentes 

idades.  
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Através do estágio pude observar os diferentes espaços da infância, o que 

nos permite redimensionar o nosso modo de ver as possibilidades físicas e 

ambientais que estabelecemos como as mais apropriadas para as crianças. Mas, 

sem esquecer que em outros espaços educativos, muitas vezes também acontecem 

encontros e desencontros, descobertas e trocas. 

 Nesse sentido, é preciso assegurar, como políticas públicas para a infância, 

como propostos na LDB 9394/96, RCNEIs (1998), DCNEI (2009), DCNEB (2013) 

que as relações humanas sejam baseadas em sentimento de respeito e 

solidariedade pela diversidade e pelas pluralidades da infância. Nesse sentido, 

observei que a escola sozinha não pode mudar o mundo, mas ela se movimenta 

com o mundo e pode ajudar a mudá-lo. 

Os educadores e as educadoras que trabalham na educação infantil tem a 

responsabilidade de orientar as propostas curriculares para uma educação inclusiva 

que reconheça e valorize as diferenças de gênero, raça, etnia, competências físicas, 

mentais e as diferenças etárias em permanente debate. É necessário analisar essa 

pluralidade e a diferença etária entre professores com seus alunos e alunas que se 

traduz na relação adulto/criança, lembrando que a escola acolhe crianças que tem 

uma história pessoal, familiar, social e cultural, e que suas histórias são diversas. 

Precisamos auxiliar na criação de espaços das crianças e não apenas para as 

crianças, pois é nessa fase da vida que a dimensão afetivo-corporal, se desenvolve 

mais intensamente. O crescimento e desenvolvimento ósseo, muscular, neurológico, 

acontece por meio de uma escola crescente que acrescente mais oportunidades a 

criança de se movimentar e explorar suas muitas possibilidades de ação. 

Se o contato com a natureza, com áreas livres, espaços abertos puderem ser 

garantidos com segurança à criança, a possibilidade de impulsionar o seu 

desenvolvimento será maior, e nessa perspectiva, essa dimensão do corpo e sua 

evolução não vai se limitar apenas a aspectos físicos e orgânicos. A afetividade, 

aqui, também se entrelaça as experiências corporais das crianças e a forma com 

quem elas se relacionam nesse universo social. 

Foi através do estágio na educação infantil que compreendi melhor a 

importância do educador infantil, além da importância da prática docente na 

educação infantil e da relevância da formação do profissional da educação infantil 

em direção à formação de um profissional crítico e reflexivo, mediador do processos 

pedagógicos, como por exemplo, atuando como um facilitador e garantindo na sua 
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prática pedagógica, o ato de brincar na escola, além da compreensão mais ampla de 

brincar e aprender que também está relacionada a dimensão do cuidar. 

Percebi que precisamos oportunizar momentos em que as crianças pudessem 

brincar e assim desenvolver-se cognitivo, social e emocionalmente, pois é por meio 

do brincar que elas representam os seus papéis, imitando, comunicando e 

desenvolvendo a sua atenção e principalmente a imaginação. 

Pude concluir ainda, que o ambiente de educação infantil, no meu campo de 

observação e análise, proporcionava interações sociais construtivas para as 

crianças. A escola era um local de possibilidades de desenvolvimentos e 

aprendizagens. 

O ambiente de educação infantil que acompanhei era um lugar de cuidados e 

educação e essas funções eram realizadas simultaneamente pelos profissionais, ou 

seja, todos se esforçavam e interagiam com as crianças em cada atividade e assim 

garantiam momentos prazerosos. 

Nessa perspectiva, não percebi distinção entre atividades de cuidado e 

atividades educativas, pois ambas têm o objetivo claro de preencher de sentido à 

vida da criança.  

Nas reuniões quando os pais e professores entendem que no processo de 

desenvolvimento de uma criança estão envolvidos cuidados muito além das 

aprendizagens realizadas nas interações com as outras crianças, com os adultos e 

com os objetos, há aprendizagem mútua, colaborativa, sendo a criança, a principal 

protagonista de todo esse processo.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Inicialmente a pesquisa me permitiu compreender que a brincadeira consiste 

em uma forma social, histórica e cultural de aprendizagem, onde a criança interage 

com o ambiente permitindo que ela traduza diversos conceitos abstratos e 

complexos para a sua realidade, simplificando-os e permitindo a sua compreensão, 

sem que necessariamente um terceiro elemento (sujeito) intervenha em seu 

processo de aprendizagem. Embora, na perspectiva vigotskiana, a participação de 

outros sujeitos nos processos de aprendizagem, constitua-se como importante elo 

cultural da criança com a cultura que vivencia.  

Foi possível observar que o brinquedo não se trata de algo pronto e acabado, 

de modo que a criança é capaz de atribuir novos valores e significados a um 

brinquedo ou brincadeira que pode ter sido concebido ou concebida inicialmente 

para outra finalidade, o que revela a infinidade de possibilidades que o brinquedo e a 

brincadeira pode adquirir dentro do universo infantil. 

A brincadeira permite a criança se desenvolver amplamente tanto 

cognitivamente quanto afetivamente e emocionalmente, permitindo ainda que esse 

processo de desenvolvimento ocorra de forma simultânea. 

Em relação a utilização da brincadeira como recurso pedagógico, constatou-

se que é importante que o professor assuma uma postura mediadora dos 

conhecimentos, apresentando os conceitos para as crianças através das 

brincadeiras, mas sempre respeitando os seus limites e a realidade na qual estas se 

encontram inseridas. 

Além de propiciar a aprendizagem, foi possível observar que na educação 

infantil as brincadeiras também auxiliam no processo de adaptação das crianças ao 

ambiente escolar. Desse modo, é possível concluir que a brincadeira faz parte do 

universo infantil e auxilia na forma como a criança se relaciona com o mundo que a 

cerca. 
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