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RESUMO 
 
 
O presente trabalho apresenta como tema, a importância do brincar na educação 
infantil, na perspectiva histórico-cultural de Vygostsky. Como objetivos foram 
estabelecidos: ampliar o conhecimento sobre a importância do brincar para o 
processo de desenvolvimento e aprendizagem infantil e compreender o papel da 
organização dos espaços e do tempo nas salas de educação infantil. A literatura da 
área tem apresentado uma ampla gama de dados sobre a importância tanto do 
brincar quanto da organização dos cantos de atividades ou temáticos, como forma 
facilitadora das interações das crianças com seus pares, conseqüentemente  
tornando a aprendizagem mais produtiva e prazerosa para professores e alunos. 
Esta pesquisa foi de cunho teórico bibliográfico, na qual se buscou diferenciar 
conceitos como, o brincar, o jogo e o brinquedo, especificando suas características. 
Os resultados teóricos obtidos permitiram, por meio das pesquisas consultadas, 
confirmar a relevância e o papel do lúdico, bem como, delimitar de forma mais 
objetiva, a necessidade e importância da organização dos espaços para o 
desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 
 
Palavras-chave: Brincar. Aprendizagem. Desenvolvimento. Teoria histórico-cultural.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente não há mais dúvidas sobre a importância da infância. 

Sabe-se que, desde seu nascimento, a criança necessita receber estímulos, que 

possam contribuir para o seu desenvolvimento físico, afetivo, cognitivo e social. Tais 

elementos são indispensáveis para que a criança adquira a capacidade de 

manipular, explorar enfim, adquirir sua autonomia. À educação infantil é atribuído um 

relevante papel neste processo de inserir gradativamente a criança no contexto 

social à sua volta, portanto, cabe à mesma, proporcionar à criança um ambiente rico 

de possibilidades, como a proposta de organização da sala de aula, em cantos 

temáticos. Esta organização, leva em conta as necessidades e interesses da 

criança, buscando respeitar suas particularidades, oportunizando à mesma uma 

aprendizagem mais significativa, facilitando o despertar da motivação das crianças, 

potencializando seu pleno desenvolvimento. 

Para que tais possibilidades sejam alcançadas é necessário ter 

como ponto inicial a compreensão da essência do lúdico na educação infantil, pois, é 

por meio do brincar que a criança entra em contato com o seu mundo externo, onde 

explora, manipula os objetos cria seu próprio enredo e gradativamente se 

desenvolve, compreende e aprende sobre o mundo à sua volta. 

O interesse em pesquisar este tema surgiu durante o tempo em que 

ingressei na faculdade em 2008 e nesse mesmo período comecei a trabalhar na 

educação infantil, onde pude vivenciar algumas condutas infantis que aguçaram a 

minha curiosidade em estudar, compreender e aprofundar os meus conhecimentos 

sobre o brincar. 

Muitos estudos tem sido desenvolvidos com o objetivo de aprofundar 

o conhecimento sobre este importante período da vida do ser humano, a infância. 

Para Vygotsky (1984, p.109) “É enorme a influência do brinquedo no 

desenvolvimento de uma criança”. De acordo com o autor, por meio do brinquedo a 

criança tem inúmeras possibilidades, ela aprende a agir dentro de uma perspectiva 

cognitiva. O brinquedo para o autor é uma importante fonte de desenvolvimento para 

a criança. “A criança desenvolve-se, essencialmente, através da atividade de 

brinquedo” (117).  

 O brincar é considerado uma atividade principal da criança, por 



 11 

meio da qual, passa a ter possibilidade de concretizar algo que seu tamanho e idade 

ainda não a torna apta para realizar, então, ela utiliza-se do faz-de-conta, se pauta 

nas observações e vivências do mundo adulto.Tais observações e realizações 

passam a ser  concretizadas por meio do brincar. Esta atividade, possibilita à 

criança, aprender sobre o mundo que a cerca, onde ela reflete, indaga, impõe, 

propõe regras com seus pares, delimita papéis e gradativamente apropria-se da 

cultura na qual se encontra inserida (OLIVEIRA, 2008). 

A perspectiva de Vygotsky sobre o brincar, foi a concepção teórica 

que mais me motivou a estudar sobre este tema, pois, o mesmo considera a 

importância das interações sociais e o contexto no qual o ser humano está inserido. 

Sendo assim, a pergunta que norteou  a minha  pesquisa foi: Qual é a importância 

do brincar na educação infantil na perspectiva de Vygotsky com relação  à 

aprendizagem e desenvolvimento da criança? Como objetivos foram estabelecidos: 

ampliar o conhecimento sobre a importância do brincar para o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem infantil e compreender o papel da organização dos 

espaços e do tempo nas salas de aula de educação infantil, com foco na concepção 

do brincar na perspectiva de Vygotsky. Este trabalho foi realizado por meio de 

pesquisa teórica bibliográfica. 

A seguir apresentamos a estruturação deste trabalho. No capítulo 

dois será abordado o processo de evolução e transformação da criança, sob a ótica 

da teoria histórico cultural de Vygotsky. No terceiro capítulo serão descritos os 

conceitos de lúdico, brincar, jogo e brinquedo, estabelecendo as diferenças e 

semelhanças entre os conceitos. No quarto capítulo, a organização dos espaços na 

educação infantil e sua importância enquanto ambientes que possam facilitar e 

favorecer as brincadeiras, as interações sociais e conseqüentemente a 

aprendizagem infantil. 
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2 CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA HISTÓRICO CULTURAL: A CRIANÇA  COMO  

UM SER EM TRANSFORMAÇÃO 

A teoria histórico cultural foi desenvolvida pelo russo Lev 

Semionovich Vygotsky, que nasceu em Orsha no dia 5 de novembro de 1896 e 

morreu aos trinta e sete anos  no dia onze de junho de 1934. Com as suas idéias 

deu grande contribuição no âmbito educacional (BAQUERO 1998).  A psicologia 

sócio-histórica foi criada por ele e pelo seu companheiro Alexander Luria. Para 

Freitas (1994, p. 87) Vygotsky, 

 

[...] foi o primeiro psicólogo moderno a sugerir mecanismos pelos 
quais a cultura torna-se parte da natureza de cada pessoa. Enfatizou 
a origem social da linguagem e do pensamento, compreendendo que 
o individual e o social devem ser concebidos como elementos 
mutuamente constitutivos de um todo. 

 

Segundo Moreira (1999), para Vygotsky, a interação social é 

fundamental para a aquisição da cultura, tendo em conta que para ele, cultura é 

estabelecida a partir do modo como o grupo transmite para o sujeito um ambiente 

estruturado, onde cada elemento tem significados que são dialeticamente 

transformados nas interações deste sujeito no meio. Sendo assim, o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores passa primeiramente por uma 

fase externa, na fase infantil  o desenvolvimento cultural se caracteriza em dois 

momentos: primeiro em nível social, entre pessoas (interpessoal e interpsicológica), 

depois em nível individual, que ocorre no interior da própria criança (intrapessoal e 

intrapsicológica) “ Todas as funções mentais superiores se originam como relações 

entre seres humanos” (VYGOTSKY, apud, MOREIRA 1999, p.109). 

A teoria sócio-histórica investiga como os processos de interação 

entre o organismo e o meio podem promover o desenvolvimento e a aprendizagem, 

busca compreender sobre a importância de como a mediação do professor ou de 

alguém com um conhecimento superior pode direcionar o processo de 

aprendizagem do outro e consequentemente como podem auxiliar na construção 

dos processos psicológicos superiores.  

Para a teoria histórico-cultural, compreender o desenvolvimento  dos 

processos psicológicos superiores implica identificar a função da mediação e como a 

mesma ocorre (BAQUERO,1998). O autor contribui com suas observações ao 
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esclarecer  que as idéias centrais dessa teoria são: 

 

A tese de que os processos psicológicos superiores (PPS) têm 
origem histórica e social. A tese de que os instrumentos de mediação 
(ferramentas e signos) cumprem um papel central na constituição de 
tais (PPS). A tese de que se devem abordar os PPS segundo os 
processos de sua constituição, quer dizer, a partir de uma 
perspectiva genética (p.25).  

 

Segundo Moreira (1999) os processos psicológicos superiores 

caracterizam-se pelo pensamento, linguagem, comportamento, os quais possuem 

origem nos processos  sociais e, estes não devem ser encarados  sem referência ao 

meio social conforme nos esclarece Vygostsky, para quem, as relações sociais se 

convertem em desenvolvimento cognitivo. Este ocorre por meio da mediação, ou 

seja, a conversão das relações sociais em funções psicológicas superiores, não 

ocorrem de forma direta mas sim é mediada pelo outro, por meio da utilização dos 

instrumentos e signos. 

Segundo Oliveira (2008) com base na teoria histórico-cultural a 

formação do pensamento e da subjetividade é um  processo cultural  que ocorre 

graças ao uso de instrumentos e signos que são elaborados  por meio  da história 

humana em um contexto social determinado.Os instrumentos são construídos por 

meio da interação com os outros e pelo trabalho coletivo, estes por sua vez também 

incluem a utilização de signos. Na medida em que o individuo  utiliza-se do uso de 

signos elaborados  pelos grupos sociais as ações humanas se tornam mais 

complexas. 

 

Um instrumento é algo que pode ser usado para fazer alguma coisa; 
um signo é algo que significa alguma outra coisa. Existem três tipos 
de signos: 1) indicadores, são aqueles que têm uma relação de 
causa e efeito com aquilo que significam (e.g.,fumaça indica fogo, 
porque é causada por fogo); 2) icônicos, são imagens e desenhos 
daquilo que significam. As palavras, por exemplo, são signos 
lingüísticos, os números são signos matemáticos; a linguagem, 
falada e escrita, e a matemática são sistemas de signos (MOREIRA, 
1999, p. 109). 
 
 

As capacidades psicológicas humanas se utilizam de instrumentos 

mediadores que é chamado por Vygotsky de signos, que regulam e controlam seu 

próprio comportamento. Portanto, os signos são significados que são atribuidos os 
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objetos e o seu estabelecimento se faz por meio da internalização que consiste em 

compreender os signos que foram construídos historicamente, socialmente e 

culturalmente, cuja ação ocorre por meio da interação social.  

Na medida em que se utiliza desses instrumentos o sujeito tem a 

capacidade de sair de um condicionamento direto do meio para condicionar-se a si 

próprio passando a ter a capacidade de ver o mundo à sua maneira e atuando de 

acordo com os significados que dá aos  signos e não mais se comportando de 

maneira passiva diante dos estímulos físicos externos. Para Vygotsky,  os signos e 

sistemas de signos, não possuem um caráter individual mas sim coletivos, pois, 

foram sendo construídos ao longo da história cultural da espécie humana, por tal 

motivo  a sua origem é considerada social (SALVADOR, 2000). 

Segundo Oliveira (2008) os signos são criados ou descobertos pelo 

sujeito  e o mesmo se apropria deles desde o seu nascimento, na relação com os 

parceiros mais experientes. Conforme a criança imita as ações dos adultos ela tem a 

possibilidade de fazer indicações a si mesma  e assim desenvolver um desempenho 

independente. Os signos fazem algum sentido para aqueles com quem a criança 

tem contato, onde diferencia objetos, elementos de uma determinada cultura e que 

se utilizam desses objetos culturais, as crianças aprende a diferenciar signos por 

meio do ensino que lhe é transmitido. A criança, 

 
[...] aprende a diferenciar um avião de um helicóptero, a ligar e 
desligar o rádio e a televisão, a interessar-se por música, livros de 
história,consertos de automóveis, por que esses elementos fazem 
sentido para aqueles que com ela convivem e que, pelo uso que 
fazem desses objetos culturais, lhe apontam esses sentidos em uma 
relação que é chamada de ensino, ou seja, de apontar signos.Tais 
aprendizagens promovem ao mesmo tempo o desenvolvimento das 
funções psicológicas das crianças (OLIVEIRA, 2008, p.46). 

 

Segundo Moreira (1999) os instrumentos e signos são construções 

sócio-históricas e culturais que por intermédio da apropriação ou internalização dos 

mesmos e, por meio da interação com o meio, o sujeito tem a capacidade de se 

desenvolver cognitivamente. Quanto mais o indivíduo faz uso dos signos, cada vez 

mais vão se modificando e aprimorando suas funções psicológicas, assim como, 

quanto mais se faz uso dos instrumentos, e na medida em que se aprende a usá-los, 

e vai se apropriando dos mesmos, mais se amplia a gama de atividades, onde se 

pode aplicar as suas novas e aperfeiçoadas funções psicológicas. Os signos são 
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subsídiadores da cultura, servem como um meio de expressão das atividades 

humanas, pertence ao mundo cultural, passa a assumir dimensões coletivas, por 

outro lado é individual, pois é particular de cada indivíduo, pois pertece a mente de 

uma determinada pessoa. 

Sendo assim, a cultura que é desenvolvida pelo homem, vai sendo 

apropriada por ele desde o seu nascimento, levando em conta, porém, suas próprias 

condições e possibilidades. O início deste contato se dá por meio de  sua bagagem 

genética, pois, ela permite os primeiros contatos com o mundo cultural, com todos as 

significações dadas pelo ser humano. Apesar dessa bagagem, de acordo com 

Oliveira (1997), o cuidado do outro, as diferentes possibilidades de interações, para 

o desenvolvimento psicológico são imprescindíveis.  

 Oliveira (2008) nos esclarece que para analisar este proceso 

Vygotsky criou um conceito denominado zona de desenvolvimento proximal onde 

identificou dois níveis de desenvolvimento: o nível de desenvolvimento real, é o 

estágio onde a criança domina algumas capacidades, nas quais realiza sozinha, pois 

são consideradas funções já amadurecidas, no  nível potencial é aquele em que a 

criança necessita da ajuda de alguém mais experiente, este conceito se caracteriza 

como: 

A distância entre o nível real de desenvolvimento, determinado pela a 
capacidade de resolver independentemente um problema, o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de um 
problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração de 
alguém mais capaz (VYGOSTKY, apud BAQUERO,1998, p.97). 

Ou seja, quando  a criança inicialmente não consegue  sozinha 

encaixar determinado brinquedo de  montar, necessita de  ajuda de alguém mais 

capaz, neste caso se caracteriza o nível de desenvolvimento potencial e, quando a 

criança não mais necessita de ajuda se caracteriza então  o seu estágio de 

desenvolvimento real no qual consegue realizar algumas ações de maneira 

independente. Portanto,  na infância  é fundamental que a criança seja mediada para 

conseguir realizar suas ações de forma independente e progressivamente 

compreender a cultura na qual está inserida, e, por meio da relação que tem com o 

meio social ela poderá gradativamente constituir os seus processos psicológicos 

superiores. 
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Segundo Mello (2007) a teoria histórico-cultural é a que melhor 

permite refletir nas práticas educativas  das crianças pois é essencialmente uma 

teoria voltada para a educação. Ao explicar como ocorre o desenvolvimento humano  

esta teoria  assegura que a consciência humana, a inteligência e a personalidade, 

derivam dos processos de vida  e educação vividos por cada sujeito.  

Na teoria histórico-cultural evidencia que a aprendizagem é motor do 

desenvolvimento, ou seja primeiro o sujeito adquire a aprendizagem depois se 

desenvolve. A criança tem a possibilidade de aprender desde o momento que nasce, 

porém, depende das experiências que mantêm  com quem convive e com elas 

aprende. Portanto, a função do adulto não é apenas cuidar, mas sim mostrar o 

mundo, criar novas  possibilidades e necessidades sociais (MELLO, 2007). 

Atualmente a teoria de Vygotsky, cada vez mais, vem sendo 

discutida e citada em diversas pesquisas e também  sendo utilizada nas 

intervenções educacionais. A ênfase desta teoria sobre o predomínio do contexto 

social e cultural no desenvolvimento das funções mentais superiores, indicam as 

diferentes maneiras que o indivíduo internaliza suas ações. Em especial as ações 

que se encontram na zona de desenvolvimento proximal, que representa a diferença  

entre o nível real e potencial, sofrem intervenções potencializadoras  por intermédio 

da mediação do outro (POLONIA e SENNA, 2005). 

Para Queiroz (2006) na perspectiva de Vygotsky, a criança nasce 

em um meio cultural repleto de significações sociais que são historicamente 

produzidas, definidas e codificadas, que são incorporadas pelos sujeitos na medida 

em que se relacionam com seu meio, constituindo-se, assim, em motores do 

desenvolvimento. Neste sentido, o desenvolvimento humano para Vygotsky, pode 

ser visto como um processo cultural que ocorre necessariamente pela mediação de 

alguém mais capaz, no contexto da própria cultura. 

Park (apud, RATNER, 1995) relata que, na ótica de Vygotsky, o 

comportamento do animal é uma reação imediata a estímulos biologicamente pré-

determinados, já  o comportamento humano é uma reação construída. Se o ser 

humano é construído socialmente, o homem então não nasce humano mas sim, 

gradativamente, por intermédio das relações estabelecidas com o meio, alcança as 

características da natureza humana.  

Por intermédio da educação é que o indivíduo poderá ter a 

capacidade de humanizar-se e tomar para si a cultura existente na qual está 
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inserido. Na teoria sócio-histórica, “[...] O desenvolvimento é concebido, como um 

processo culturalmente organizado [...]” (BAQUERO, 1998, p.26), o indivíduo 

aprende na medida em que interage com os outros onde terá a capacidade de 

desenvolver seus processos psicológicos  superiores.      

 

A consciência do homem, como ser isolado, não teria conseguido se 
desenvolver  além do estágio de vagas percepções, como supomos 
que ocorrem com os animais. A vida em comum numa sociedade é o 
núcleo e o fundamento de todo o universo mental e de toda a cultura 
humana (PANNEKOEK apud RATNER,1995, p.39). 

 

Como salientado pelos autores citados anteriormente, os processos 

psicológicos superiores vão sendo desenvolvidos, na medida em que o indivíduo 

interage com o outro, partilhando experiências, por intermédio das práticas sociais 

que serão aprendidas, na medida em que a interação com o outro for ocorrendo, por 

meio das quais o indivíduo irá internalizar o mundo ao seu redor, e “[...] depende 

essencialmente das situações sociais especificas em que o sujeito participa” 

(BAQUERO, 1998, p.26). 

De acordo com Freitas (1994, p.87-88) Vygotsky:  

 

Considera o desenvolvimento como uma aquisição cultural, 
explicando a transformação dos processos psicológicos elementares 
em complexos, por meio de mudanças quantitativas e qualitativas na 
evolução histórica dos fenômenos. Para ele, as funções psicológicas 
superiores constituem-se em transformações internalizadas de 
padrões sociais de interação interpessoal. 

 

O autor nos esclarece que antes da criança desenvolver os 

processos psicológicos superiores passam pelos processos superiores elementares, 

estes são como podemos dizer, capacidades que as crianças possuem, e na medida 

em que se relacionam com seu meio social, os processos elementares gradualmente 

se transformam em processos psicológicos superiores sendo assim:  

[...] os processos superiores elementares, que consideramos básicos 
para toda aquisição futura de processos superiores, não 
desaparecem e sim se reorganizam e, em alguns casos, se 
transformam em virtude dos instrumentos de mediação interiorizados 
e da nova legalidade psicológica que essa interiorização inaugura 

(BAQUERO, 1998, p.36). 
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Como podemos constatar os processos superiores elementares não 

desaparecem, mas sim se reorganizam e podem ser considerados como uma base 

de desenvolvimento preexistente para assim gradativamente se transformar em 

processos psicológicos superiores. Concordando com a proposição de Ratner (1995) 

quando relata que o indivíduo “[...] é membro de uma comunidade social e depende 

de outras pessoas para ajuda material, comportamental e psicológica” (p.16). Ou 

seja, é imprescindível para o ser humano o relacionamento com outras pessoas, 

bem como a participação em uma sociedade constituída a partir da história e cultura 

da mesma.  

Portanto, um ambiente que proporciona o desenvolvimento das 

potencialidades da criança é o que todas as pessoas preocupadas com educação e 

com uma sociedade justa e igualitária desejam. Sendo assim, no próximo capítulo 

enfocaremos o brincar como essencial para o processo de aprendizagem bem como, 

para o processo de apropriação da cultura.  
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3 AS TRÊS FACETAS DO LÚDICO: O BRINCAR, O JOGO E O BRINQUEDO   

 

Iniciamos este capítulo refletindo sobre o conceito de lúdico e seu 

papel no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Na atividade 

lúdica, o que se torna importante, não é apenas o resultado da ação mas sim, o 

momento, ou seja a própria ação que possibilita a quem o vivencia momentos de 

fantasia, imaginação onde a criança passa a ser capaz de ser o que ela quiser 

(ANDRETTA, 2007). 

Borba (2006) afirma que os estudos sobre a importância do lúdico 

não são considerados inéditos, porém, há a necessidade de se voltar um olhar 

científico, pois ainda é tratado com descrédito e de forma superficial, sendo  

considerado irrelevante e de pouco valor com relação à educação formal, por ter sua 

significação oposta ao trabalho, tanto no contexto escolar como no cotidiano familiar. 

O lúdico se concretiza como fundamental no auxílio do 

desenvolvimento humano, considerado uma forma de auxiliar e até mesmo facilitar a 

aprendizagem. Quando a criança apenas carrega uma boneca ou manipula um 

brinquedo sem nenhum tipo de manipulação não é considerado lúdico, ou seja o a 

boneca é apenas um objeto, porém o mesmo ato com representação se torna lúdico 

(VECTORE e KISHIMOTO, 2001).   

Segundo Vygotsky (1984) as crianças muito menores querem 

satisfazer seus desejos imediatamente, porém se for agradada logo esquecerá, já na 

criança em idade pré-escolar essa situação ocorre de forma diferente, pois é quando 

surgem os desejos que não podem ser satisfeitos e nem esquecidos e “Para resolver 

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

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

que chamamos de brinquedo” (p.106). Ou seja, quando seu desejo  não pode ser 

imediatamente realizado  a criança  concretiza-o por meio do brincar onde  ela 

utliliza-se do seu imaginário. 

O mesmo autor também nos traz que tanto no jogo quanto na 

atividade do brincar há a existência de regras, porém no brincar as regras são de 

ordem comportamental, ou seja, pautados nos comportamentos socialmente 

estabelecidos que são observados pelas crianças no seu dia-a-dia. 
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Portanto, a noção de que uma criança pode se comportar em uma 
situação imaginária sem regras é simplesmente incorreta. Se uma 
criança está representando um papel de mãe, então ela obedece as 
regras de comportamento maternal.O papel que  a criança 
representa e a relação dela com o objeto (se o objeto tem seu 
significado modificado) originar-se-ão sempre das regras 
(VYGOTSKY,1984, p.109). 
 

 
Nas crianças muito pequenas são os objetos que comandam a ação 

do brincar, para ilustrar esta afirmação Vygotsky (1984) cita Lewin  onde relata que 

os “[...] objetos ditam à  criança o que ela tem que fazer [...]” (p.110), é grande a 

dificuldade de uma criança muito pequena separar suas ações dos objetos. 

 

Observações do dia-a-dia e experimentos mostram que, claramente, 
que é impossível para a criança muito pequena separar o campo do 
significado do campo da percepção visual, uma vez que há uma 
fusão muito íntima entre o significado e o que é visto 
(VYGOTSKY,1984, p.110). 

 
 

Em idade pré escolar começa a surgir uma separação entre o 

significado e  a  visão, é onde a criança começa a utilizar-se do seu imaginário para 

dar vida aos objetos, não só o brinquedo em si, ou seja, os objetos construídos para 

ser um brinquedo, mas sim atribui a imaginação a qualquer tipo de objeto “No 

brinquedo o pensamento está separado dos objetos e a ação surge das idéias  e 

não das coisas: um  pedaço de madeira torna-se um boneco e um cabo de vassoura 

torna-se um cavalo” (VYGOTSKY,1984, p.111). 

A maneira de conceber a criança, a infância e a educação infantil 

tem profundas implicações de como  o lúdico  tem sido encarado na educação, o uso 

dos jogos e brinquedos que são destinados para a concretização e manifestação de 

situações de brincadeiras nem sempre teve um lugar especial nas instituições 

infantis (MOCHIUTTI, 2007). 

O jogo e o brinquedo  não são capazes de suscitar  o lúdico por si 

só, esta tarefa, fica a cargo das crianças, pois somente elas podem transformar um 

determinado  momento em lúdico, não é o brinquedo que comanda o ato do brincar, 

mas sim a criança (PEDROZA, 2005). Ou seja, o momento lúdico apenas se torna 

lúdico quando a criança se utiliza de seu imaginário, em  suas ações, na maioria das 

vezes, podemos constatar que suas representações são pautadas nas observações 

que ela realiza do  meio social na qual ela tem contato que se caracteriza o brincar 
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lúdico. 

A brincadeira é considerada uma ação que a criança realiza a partir 

do momento em que ela constrói suas próprias regras, é nesse momento, que passa 

a ser um momento lúdico (KISHIMOTO, 2003). “A brincadeira permite à criança 

vivenciar o lúdico e descobrir-se a si mesma, apreender a realidade, tornando-se 

capaz de desenvolver seu potencial criativo” (SIAULYS, apud QUEIROZ, 2006, 

p.169). Onde a criança aprende a sua maneira a se apropriar da cultura e da 

realidade que a cerca. Para Giardinetto e Mariani (2010), ao brincar a criança se 

coloca frente a uma atividade ludica, onde ela se apropria da realidade circundante.  

Para Oliveira (2008) as principais características da brincadeira são: 

 

[...] a comunicação interpessoal que ela envolve não pode ser 
considerada “ao pé da letra”; sua indução a uma constante 
negociação de regras e à transformação dos papéis assumidos pelos 
participantes faz com que seu enredo seja sempre imprevisível 
(p.160). 
 
 

Ou seja, é a criança que define as ações por elas realizadas, onde 

negocia as regra, define e transforma os papéis assumidos entre os participantes da 

brincadeira onde é praticamente impossível de  prever o que irá ocorrer. 

Rizzi e Haydt (2004) nos apresentam que a história da pedagogia 

evidencia que muitos educadores do passado demonstraram interesse no aspecto 

motivacional dos alunos por meio do jogo, e que através do jogo, brinquedo e 

brincadeira a criança se envolve no que está realizando  e transmite na ação o seu 

sentimento e emoção, é brincando e jogando que a criança ordena o mundo em sua 

volta, onde assimila experiências e informações além disso incorpora atividades e 

valores “[...] Portanto, é através do jogo e do brinquedo que ela reproduz e recria o 

mundo circundante” (p.06). Ao brincar e jogar a criança deixa transparecer seus 

sentimentos, há risos, alegria e também desapontamentos. 

Com relação aos termos jogo, brinquedo e brincadeira Mochiutti 

(2007) nos mostra que tais termos têm sido objeto de estudo nas mais diversas 

áreas do conhecimento, tais como, filosofia, psicologia, sociologia, antropologia e a 

pedagogia. Nos esclarece que pesquisadores e estudiosos da temática assinalam  

sobretudo a  dificuldade  que existe em definir tais termos, pois não existe uma 

terminologia integrada e consensual para assinalar adequadamente o seu 
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significado, pois, derivam não só da variedade de enfoques teóricos imputados aos 

termos, mas também pelos diferentes significados  atribuídos ao jogo, brinquedo e 

brincadeira no contexto da sociedade desde tempos antigos. 

Para Conti e Sperb (2001) Em todas as épocas, as crianças tem 

passado uma grande parte do seu tempo brincando. A importância desta atividade 

se tornou consenso, entre muitos teóricos, porém a definição científica permanece 

imprecisa até os dias atuais. A seguir, apresentamos os conceitos e pesquisas sobre 

o brincar, o jogo e o brinquedo. 

 

3.1 BRINCAR NA PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICO 

 

A teoria sócio histórica nos permite compreender que a constituição 

social do indivíduo é uma história construída na medida em que o sujeito interage 

com o outro, a qual se estabelece por meio da mediação da linguagem, que é 

considerada, por Vygotsky como fundamental na constituição da consciência e do 

comportamento (ROSSLER, 2006).  

Para Newton Duarte (apud ROSSLER, 2006)  aprendizagem ocorre 

quando o individuo passa por um processo de aquisição da cultura que é transmitida 

a ele e logo, passa a reproduzir essas aprendizagens. Nessa perspectiva Davis e 

Oliveira (1991, p.19) concebem o processo de aprendizagem  como um processo no 

qual, 

 
[...] o indivíduo constrói ativamente, nas relações que estabelece com 
o meio ambiente físico e social, suas características. Ao contrário de 
outras espécies, as características humanas não são biologicamente 
herdadas, mas sim historicamente formadas. De geração em 
geração, o grau de desenvolvimento alcançado por uma sociedade 
vai sendo acumulado e transmitido [...]. 

 

O brincar é considerado uma atividade sociocultural que acontece na 

vida da criança como uma atividade ou necessidade humana, configurando-se em 

um modo de se inteirar do mundo adulto. Na medida em que  o indivíduo interage 

com os outros ela realiza comparações e relações, auxiliando na construção do seu 

próprio conhecimento (MOCHIUTTI, 2007).  

O brincar possibilita às crianças a compreenção do mundo que a 
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cerca, e consequentemente tem a oportunidade de representar o que observa do 

mundo real, utilizando do imaginário, do faz-de-conta, para por em prática sua 

autonomia. O brincar, “Atua também sobre a capacidade da criança de imaginar e de 

representar, articulada com outras formas de expressão [...]” e ainda, “A brincadeira 

favorece o equilíbrio afetivo da criança e contribuí para a apropriação de signos 

sociais” (OLIVEIRA, 2008, p.159-160). 

Para Giardinetto  e Mariani (2010) os primeiros contatos da criança, 

logo depois de seu nascimento, ocorre com o seio da mãe ou com a mamadeira, 

primeiramente sacia a sua necessidade de se alimentar, porém logo após, aquele 

objeto incita o brincar, mordendo, ora com força, ora levemente, largando e 

querendo novamente, tanto a mamadeira quanto o seio da mãe, estes se tornam 

assim, seu primeiro brinquedo, muitas vezes, motivada pela fala do adulto.  

Este processo começa a se desenvover, concomitantemente com 

seu desenvolvimento motor, social e psíquico. Seus primeiros movimentos vão 

evoluindo e, logo consegue segurar um chocalho e balançar um móbile, e assim 

seus primeiros contatos sociais vão se tornando significativos, mediados pelos 

objetos e falas dos adultos. 

Os autores acima citados, nos mostram que a criança ao brincar, 

cria uma atividade imaginária. E ainda,“[...] O desenvolvimento a partir de jogos com 

regras  e situações imaginárias, ocultas ou não, é que aponta a evolução do 

brinquedo nas crianças” (GIARDINETTO  e MARIANI, 2010, p.188). 

Então, de acordo com os autores, para Vygotsky, o brinquedo possui 

um papel importante para o desenvolvimento infantil. O brinquedo e as idéias estão 

separadas entre sí, quer dizer, não é o brinquedo que irá dirigir a ação que a criança 

possa desempenhar, mas sim a imaginação da mesma e os significados atribuidos 

pela criança. Neste sentido, qualquer objeto pode vir à ser um brinquedo, bastando 

apenas atribuir-lhe uma função lúdica. Entretanto, a criança, sempre terá como 

referência algo que faça parte do seu cotidiano, da sua realidade. 

Segundo Silva e Davis (2004)  quando a  criança brinca, envolve-se 

mais com o processo do que com o próprio resultado da ação onde a mesma 

trabalha com significados dos objetos. Quando a criança brinca, passa a ter acesso 

ao mundo dos adultos onde se comporta além do comportamento habitual da sua 

idade onde a ação da criança é regida por regras implícitas, onde tem a 

possibilidade de controlar suas próprias condutas e  utilizar-se das funções 
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psicológicas superiores, como a memória, para relembrar fatos vivenciados ou 

assistidos, além da imaginação e a utilizam no momento do brincar. 

 
Numa situação de brincadeira existe sempre, para aquele que brinca, 
um certo número de decisões a tomar, de escolhas a fazer, de 
papéis a assumir. Isto significa que, de forma imaginária, a criança 
assume diferentes papéis, atribui aos mesmos diversos significados, 
experimenta situações novas ou mesmo do seu cotidiano, testa os 

valores com os quais se defronta na realidade ( BOIKO e 
ZAMBERLAN, 2001, p.55) 

 
 

Neste sentido, o brincar se reveste de grande importância na medida 

em que  permite à criança experiências fundamentais com sua realidade, pois são 

relações indiretas e menos conflitantes. Pode-se aprender direta ou indiretamente 

por meio da observação, como por exemplo a criança  pode observar uma outra 

pessoa manipulando determinado instrumento e imitar o uso que essa pessoa faz 

desse instrumento. 

Destacamos também que no brincar há o aparecimento de regras, 

porém neste caso, são chamadas de regras implícitas como por exemplo, nas 

brincadeiras imaginárias no faz-de-conta onde  as regras são estabelecidas por 

quem está brincando, “Nessa atividade são regras internas, ocultas, que ordenam e 

conduzem a brincadeira” (KISHIMOTO, 2003, p.04). 

Baquero (1998) nos esclarece que a brincadeira  é uma das 

principais atividades das crianças e,  por meio desta, a criança se insere, passa a 

fazer parte da cultura, já que o brincar também é considerado uma atividade cultural. 

De acordo com os pressupostos teóricos de Vygotsky, o brinquedo pode ser  um 

desencadeador  de zonas de desenvolvimento  proximal, na qual a criança passa a 

envolver-se na conscientização de regras comportamentais que é dirigidos aos 

papéis por ela imaginado, ou seja ela se comporta segundo as regras sociais no 

momento em que brinca. “Como Vygotsky assinala, a criança ensaia cenários 

lúdicos, comportamentos e situações para os quais não está preparada na vida real, 

as que possuem certo caráter antecipatório ou preparatório [...]” (BAQUERO,1998 

p.102), ou seja, oportunizar à criança uma educação infantil de qualidade, 

proporcionando um ambiente rico de possibilidades, de brinquedos e de 

brincadeiras, pode ajudá-la a se preparar a escola fundamental e para a vida adulta. 

Neste sentido, Baquero (1998, p.102) aponta alguns elementos que 
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podem ocorrer no momento da brincadeira são eles: 

 

A presença de uma situação ou cenário imaginários (a representação 
de papéis ou exercício de habilidades oriundas ou destinadas  a 
contextos não presentes); A presença de regras de comportamento 
socialmente estabelecidas; A presença de uma definição social da  
situação. 

Segundo Rosa (apud Pedroza, 2005)  o brincar por muitas vezes 

pode ser uma das  formas de expressão das crianças na qual a criança pode 

compreender a realidade, permitindo ter  acesso ao simbólico e aos processos de 

complexificação da vida. A autora acredita que por meio do brincar é que se 

processa a organização do sujeito e ainda, desenvolve  a  linguagem levando à 

aprendizagem e conhecimento de mundo. 

Para Kishimoto, (1997, p.18) “Duplicando diversos tipos de 

realidades presentes, o brinquedo metamorfoseia e fotografa a realidade, não 

reproduz apenas objetos, mas uma totalidade social”  

Para Vygotsky (apud VECTORE e KISHIMOTO, 2001) existe dois 

aspectos importantes no brincar, o primeiro, é que na situação imaginária surge a 

relação entre o individuo e a sociedade, ou seja,  a maneira como  o indivíduo, se 

relaciona   e se comporta na sociedade, o segundo aspecto, é que a criança tem a 

possibilidade de controlar a situação com as regras que são criadas pela própria 

criança. 

 
O faz-de-conta, então, ocorre dentro de um ambiente culturalmente 
organizado em que a criança se desenvolve e o qual providencia os 
objetos que ela usará nesta atividade. O brincar é uma atividade 
prática, na qual as crianças constroem e transformam seu mundo, 
conjuntamente, renegociando e redefinindo a realidade. Assim, o 
brincar compreende uma construção da realidade, a produção de um 
mundo e a transformação do tempo e do lugar em que ele pode 
acontecer (CONTI e SPERB, 2001, p.60). 
 

 

É comum observar crianças brincando de mecânico, encanador ou 

dentista, elas se revestem de toda uma postura como se estivessem trabalhando, 

elas não aprenderam sozinha, mas sim, por que fazemm parte de seu cotidiano ou 

observou alguém fazendo. Para Oliveira e Francischini (2009) na teoria de Vygotsky 

o homem é concebido como um ser histórico social, ao brincar a criança tem a 

possibilidade de adquirir elementos e comportamentos oriundos do meio social no 
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qual tem contato, pois se apropriam de situações que observam e aprendem do 

meio e a transforma em brincadeira fornecendo uma possível concretização de suas 

vontades que não poderiam ser concretizadas no mundo real. 

Conforme Mochiutti (2007) uma das formas que podem auxiliar as 

crianças a apropriar-se da cultura humana é por meio do brincar. O brincar é para a 

criança uma forma de ser e estar no mundo, sendo assim é uma atividade que 

permite à criança inteirar-se da cultura, neste sentido, uma vez que tenha a 

capacidade de se apropriar da cultura, ela passa também a ser reprodutora da 

mesma. 

Por meio do brincar, as crianças tem a possibilidade de aprender 

regras sociais na medida em que interage com o meio, esta interação ela reproduz 

no momento do brincar. Colaborando com essa discussão, Vygotsky (2002, p.125), 

nos apresenta que, 

 

Sempre que há uma situação imaginária no brinquedo, há regras, 
não as regras previamente formuladas e que mudam durante o jogo, 
mas aquelas que têm sua origem na própria situação imaginária. 
Portanto, a noção de que uma criança pode se comportar em uma 
situação imaginária sem regras é simplesmente incorreta.  

 

No brincar imaginário as crianças realizam construções da realidade 

na qual as mesmas estão inseridas, estas por sua  vez, tem a capacidade de 

desenvolver seu  potencial criativo por meio do brincar, como também tem a 

capacidade de transformar as funções do objeto que são utilizados para brincar em 

favor  da  concretização  dos seus desejos como por exemplo, um cabo de vassoura 

pode  se transformar em um cavalo e um pedaço de madeira pode virar um volante 

de um carro. Conforme Boiko e Zamberlam (2000, p.55) 

 

Na concepção sócio-histórica de educação, o brincar é contemplado 
como atividade fundamental, uma vez que representa um espaço 
privilegiado de interação infantil e de constituição do sujeito-criança 
como sujeito humano, produto e produtor de história e de cultura. 

 

Podemos constatar que no brincar a criança passa a ter a 

possibilidade de se apropriar da cultura e ser o produtor da história. Para auxiliar a 

constituição da aprendizem e da cutura o professor deve levar em conta os 

conhecimentos anteriores da criança, deve atuar na zona de desenvolvimento 
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proximal, onde o mesmo pode proporcionar experiências novas para a criança, 

sempre visando o seu desenvolvimento e aprendizagem (BOIKO e ZAMBERLAM, 

2000).  

3.2 O JOGO 

Para delimitar o conceito de jogo, a autora Mochiutti (2007), nos traz 

que o jogo decorre do latim “ludus, ludere” que significa brincar, jogos infantis e que, 

progressivamente, de acordo com época e local, integrou-se  ao termo a idéia de 

movimento, ligeireza, competição, representação litúrgica  teatral  bem como, 

abrangendo jogos de azar, sendo ainda, usados como sinônimo de brinquedo e 

brincadeira. 

Conforme Giardinetto e Mariani (2010), a caracterização do termo 

jogo além da aplicação da linguagem específica de cada cultura, e também do 

aparecimento de regras, a presença de um objeto como: tabuleiros, arcos e flechas, 

peões, peças de diferentes formatos, etc.se constitui em um importante aspecto que 

o diferencia da brincadeira e do brinquedo. No jogo certas habilidades são 

imprescindíveis para o desencadeamento da atividade como por exemplo, saber 

contar para participar de jogos que envolvem números ou saber ler e compreender 

para os jogos que necessitam de leitura de fichas. 

Gilles Brougère e Jacques Henriot (apud Kishimoto 1997), iniciam as 

primeiras indagações sobre o conceito de jogo onde apontam  três níveis de 

diferenciações: “1.o resutado de um sistema linguistico que funciona dentro de um 

contexto social; 2.um sistema de regras; e 3.um objeto” (p.16). 

Segundo Vygotsky (apud SOARES, 2000, p.39), o lúdico influência 

enormemente o desenvolvimento da criança. “É através do jogo que a criança 

aprende a agir, sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, 

proporciona o desenvolvimento da linguagem, pensamento, interação e da 

concentração.” Percebe-se com isto que no ato de jogar, o sujeito adquiri a 

possibilidade de desenvolver a capacidade imaginativa e a construção de relações 

entre o imaginário pleno e o real.  

Kishimoto (1997) relata que no primeiro caso depende do contexto 

social, que dão siginicado ao termo que não  remete ao uso de um significado da 

ciência, mas sim ao uso do cotidiano. No segundo caso remete ao uso de regras 
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explícitas. As regras, também dão a possibilidade de distinguir o tipo de jogo que é 

jogado com o mesmo objeto como usar baralho para jogar tranca ou buraco são as 

regras que os distinguem. O terceiro sentido faz referência ao jogo enquanto objeto 

como o peão que é feito de madeira ou plástico que representa um objeto utilizado 

na brincadeira de jogar rodar peão. 

Kishimoto (1997) nos esclarece que no jogo existem as regras 

externas, pré-definidas, pois são elas que orientam as ações do jogador e que  cada 

contexto cria sua concepção de jogo e que não deve ser visto  de modo simplista 

como uma mera  ação de nomear, mas sim, implica entender  como determinado  

grupo social estabelece relações com o jogo. 

De acordo com Huizinga (apud, KISHIMOTO, 2003, p.03) o  jogo é 

excluído da esfera animal, ele realiza alguns apontamentos relacionando  o jogo 

como aspecto social,  são eles:  

 

O prazer demonstrado pelo jogador, o caráter “não-sério” da 
ação, a liberdade do jogo e sua separação dos fenômenos do 
cotidiano, a existência de regras, o caráter fictício ou 
representativo e a limitação do jogo no tempo e no espaço 
(p.03). 

 

Porém, não é sempre que surge no sujeito que brinca o sentimento 

de prazer  “[...] nem sempre o jogo possuí esta característica porque em certos 

casos há esforço e desprazer como constitutivo do jogo, especialmente ao 

demonstrar como a criança representa em processos catárticos, situações 

extremamente dolorosas” (VYGOTSKY apud KISHIMOTO, 2003, p.04). 

Kishimoto (2003)  nos traz que só se caracteriza o jogo quando 

existe  a  presença de ação voluntária do sujeito, é diferente do brincar, no brincar as 

crianças se distanciam do mundo real da vida cotidiana e emerge no mundo 

imaginário. Atualmente, vários profissionais reconhecem as funções positivas e o 

valor educativo referente ao jogo, brinquedo e brincadeira. 

3.3 O BRINQUEDO  

Ao imaginarmos as crianças desde o início da humanidade, 

podemos imaginá-las pegando por exemplo, uma pedrinha e jogando-a longe, até 

que este movimento talvez tenha se tornado um brinquedo. Ao relatar sobre a 
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história do brinquedo, Benjamin (2004), nos esclarece que, os brinquedos não foram 

invenção de fabricantes especializados, nasceram nas oficinas de entalhadores de 

madeira e fundidores de estanho. A venda dos brinquedos também não era 

realizado por comerciantes especializados. O autor nos mostra que anteriormente se 

valorizava a questão do brinquedo como um objeto que determinava a brincadeira, 

essa visão  errônea se modificou e, 

 

Hoje talvez podemos esperar uma superação  efetiva desse equivoco 
fundamental, o qual acreditava erroneamente que o conteúdo 
imaginário do brinquedo determinava a brincadeira da criança, 
quando, na verdade, dá-se ao contrário (BENJAMIN, 2004, p.69). 

 

Diferentemente do jogo, pressupõe-se que o brinquedo possuí uma 

relação íntima com a criança e uma indeterminação quanto ao seu uso, pois, não há 

uma seqüência de regras que delimitam o uso do brinquedo. Um único tipo de 

brinquedo permite à criança  brincar de várias formas, pois incita  a reprodução e a 

expressão que evoca da realidade, é considerado um  objeto que dá suporte a 

brincadeira. Caso a criança não tenha interesse em manipulá-lo, ou seja, não der 

vida, sentido ao objeto, ele não passará de um mero objeto (PEDROZA, 2005). 

Kishimoto (1997) concorda que o brinquedo supõe uma relação 

íntima com a criança e que existe uma indeterminação quanto ao seu uso, pois, há 

ausência de regras na definição de sua utilização. O brinquedo pode levar o 

despertar da imaginação, representação e a expressão de imagens que captam e 

observam da realidade, que se refletem em suas brincadeiras. Um dos objetivos do 

brinquedo é dar à criança um substituto dos objetos reais que podem ser 

manipulados pelas mesmas. 

Para Giardinetto e Mariani (2010) o brinquedo possibilita que  

criança investigue sobre a realidade e que a mesma possa se constituir socialmente. 

A criança tem o conhecimento de que é um momento de faz-de-conta, ela se diverte 

com as próprias interpretações e simulações, pois o brinquedo é um suporte para a 

brincadeira, de tal forma que, ela não faz uso apenas de objetos industrializados, 

mas sim, utiliza-se e “dá vida” aos objetos simples como um graveto, cabo de 

vassoura etc. “Nos brinquedos as idéias estão separadas do objeto e a ação surge 

das idéias e não das coisas” (VYGOTSKY,1984, p.111), ou seja, a criança utiliza-se 

de um graveto para imaginar que está dirigindo e o graveto, naquele momento, para 
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ela é um carro. 

Sendo assim, os jogos e brincadeiras são objetos de pesquisa como 

um recurso e trabalho educativo relacionado às crianças e por esse motivo 

relataremos algumas pesquisas, que destacam a sua importância. 

 

3.4 PESQUISAS RECENTES SOBRE O BRINCAR NA PERSPECTIVA DE 

VYGOTSKY 

Ao realizar uma pesquisa na base de dados da CAPES (teses e 

dissertações) foi possível localizar um número significativo de estudos sobre o 

brincar, aqui destacamos alguns na perspectiva de Vygotsky, onde mostram a 

importância do professor ter conhecimento sobre a importância do brincar e as 

contribuições que esta atividade oferece às crianças. 

Entre vários estudos mais recentes sobre o brincar na perspectiva 

de Vygotsky encontramos Ferreira (2007) que pesquisou sobre a importância do 

brincar para a aprendizagem, com o titulo “É Brincando que se Aprende: A 

Brincadeira de Faz-de-conta em uma Escola Particular de Belo Horizonte-MG” A 

referida pesquisa tinha como objetivo compreender o papel da brincadeira de faz-de-

conta no desenvolvimento das crianças bem como a ocorrência de apropriação de 

situações, eventos e papéis num contexto de educação infantil. A pesquisa ocorreu 

na creche da UFF, envolvendo crianças de idade entre três e cinco anos em 

situação de brincadeira livre. Constatou-se que ao brincarem as crianças utilizam-se 

do faz-de-conta onde interpretam e ressignificam papéis pautados na realidade que 

as circundam. A conclusão deste estudo indicou que a brincadeira de faz-de-conta 

cria possibilidades das crianças apropriarem-se de maneira progressiva do 

comportamento tipicamente humano, pois assumem papéis onde exercem 

comportamentos sociais num processo interativo-simbólico, por meio da observação 

e da experiência interativa com o mundo adulto atribuindo-lhe novos significados. 

O estudo realizado por Sousa (2006) intitulado: Abrigar ... brincar : 

um estudo sobre as vivências lúdicas entre educadoras e crianças de um abrigo. O  

estudo teve como objetivo conhecer o modo como o brincar se apresenta em uma 

instituição abrigo, localizada na cidade de Uberlândia, MG. Participaram do estudo 

oito crianças abrigadas, sete educadoras e a coordenadora do abrigo. O autor 
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concluiu que os temas trazidos pelas crianças no momento do brincar referiram-se à 

representação de situações relacionadas ao seu cotidiano na instituição, bem como 

situações de sua vivência em família e situações imaginárias.  

Silva (2007) em estudo, intitulado Faz-de-conta que eu brinco: o 

comparecimento da brincadeira na educação infantil da rede pública de Vitória da 

Conquista – Bahia. Esta pesquisa teve como objetivo compreender o lugar da 

brincadeira na educação infantil da rede pública de Vitória da Conquista – Bahia. 

Adotaram a abordagem sócio-histórica compreendida a partir de Vygotsky. Os 

procedimentos empregados para a constituição do corpus da pesquisa são a 

observação participante e a entrevista semi-estruturada com as educadoras, 

enfocando a atividade da brincadeira, especificamente na forma como se manifesta 

na educação infantil. Os resultados mostraram que, apesar das limitações que 

configuram a rotina nas creches, a brincadeira comparece na educação infantil.  

O estudo realizado por Freitas (2005) intitulado “O Brincar em Foco: 

Um Estudo Sobre as Representações Sociais de Professoras que Atuam em 

Escolas de Educação Infantil” A referida pesquisa relatou sobre as representações 

sociais das professoras na educação infantil. A partir do que as professoras 

ressaltaram, os resultados obtidos permitiram identificar que existe por parte das 

educadoras uma imagem de criança que brinca e que consideram um ato natural e 

social que servem como um guia de conduta. A pesquisa revelou que as professoras 

conhecem pouco sobre o brincar, porém conseguiram tecer uma crítica sobre como 

o sistema escolar trata a educação infantil e a maneira que se reflete no brincar, 

revelando uma ação reflexiva sobre o modo de conceber o brincar como uma  forma 

de construção social.  

O estudo realizado por Azevedo (2006) intitulado “A Criança e 

Brincar: Um Estudo Sobre a Concepção das Educadoras Infantis” esta pesquisa 

trata-se de uma dissertação que teve como objetivo analisar as concepções das 

educadoras infantis, de crianças de zero a quatro anos sobre a questão do 

brincar.Foi realizada uma investigação sobre a relação entre o brincar e a criança.  

Na referida pesquisa, constatou-se que as educadoras 

demonstraram falta de embasamento teórico que as impossibilitavam de realizar a 

atividade lúdica de forma plena e não a tratavam como prioridade. Podemos 

constatar que a falta de um aprofundamento teórico pode se refletir em uma 

precariedade de possibilidades do brincar que podem ser ofertadas às crianças. 
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Diante das reflexões acerca do brincar os quais seus pressupostos 

teóricos possuíram como base a teoria histórico-cultural pode-se perceber que 

considera o brincar como uma atividade infantil e como um meio de aquisição e 

incorporação por parte da criança do conhecimento produzido histórica e 

culturalmente. Acreditamos que na educação infantil se faz fundamental oferecer um 

ambiente rico e acolhedor, pois como já relatamos neste trabalho é característico da 

infância a ação do brincar, onde ela interage com seus pares e tem a possibilidade 

de vivenciar novas descobertas. 
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4 A EDUCAÇÃO INFANTIL E A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EM CANTOS 

TEMÁTICOS 

Nas décadas de 1970 e 1980, o processo de urbanização do país, 

cada vez mais intenso, e com uma maior participação da mulher no mercado de 

trabalho, bem como a pressão dos movimentos sociais, acarretou uma expansão do 

atendimento educacional com o objetivo de atender as demandas crescentes das 

mães trabalhadoras (BRASIL, 2006). 

A educação infantil, portanto, começa a se estruturar como 

decorrência desta demanda e inicialmente apresenta-se de forma assistencialista, já 

que o objetivo prioritário e urgente era atender as necessidade das mães que 

buscavam se inserir no mercado de trabalho e não tinham onde deixar seus filhos.  

Com a pressão da demanda em função da necessidade de 

atendimento a estas mães e seus filhos, houve um demasiado crescimento da 

educação infantil como formas alternativas de atendimento às crianças. Havia  

falta de apoio financeiro a infrainstrutura era inadequada e as pessoas que 

tinham como função cuidar da crianças não tinham nenhum tipo de formação  e  

preparação específica, eram conhecidas como  crecheiras, pajens, babás, 

auxiliares, entre outros nomes (BRASIL, 2006). 

A partir de 1994 a Política Nacional de Educação Infantil passou por 

reflexões e discussões sobre o atendimento das crianças a ser oferecido às crianças 

no período da educação infantil. Aconteceram reuniões organizadas pelo MEC 

(Ministério da Educação e Cultura) em torno dessas discussões para a elaboração 

da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) definindo a educação 

infantil na seção II Art. 29, como primeira etapa da educação básica, tendo como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da comunidade (BRASIL, 2006). 

Conforme Horn (2004), as conquistas legais da educação infantil se 

concretizaram por meio da constituição de 1988, tendo como resultado um novo 

estatus  conferido às crianças e garantia de direitos porém segundo a autora ainda 

há uma uma oferta mínima de atendimento e que apesar de tantas produções 

cientificas na área, ainda há vestigios de uma educação assistencialista, falta de 

recursos pedagógicos, e preparação de professores que de acordo com a autora, 
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não se “[...] dissiparão como em um passe de mágica” (HORN, 2004, p.14), pois 

depende de muito trabalho, modificações, estruturais e pedagógicas. 

Para  Batista ( 2009), os desafios da educação infantil ainda são 

muitos, pois há maiores contribuições significativas  para o trabalho que envolvem 

crianças de quatro a seis anos. Os referenciais  dessa faixa etária são considerados  

mais explorados e palpáveis  que facilitam  aos educadores  encontrar  um sentido e 

objetivo real para seu fazer pedagógico. A mesma autora, observa que  para os 

educadores  que atuam com as crianças de até seis anos de idade  é possível 

constatar as dificuldades encontradas no sentido de vislumbrar  com clareza, a 

dimensão que seus saberes  e fazeres devem ter quanto à sua identidade de 

educadores valorizados como qualquer outro educador. 

Oliveira (2004), nos alerta que para mudar e superar essa situação 

necessita rever algumas concepções.Uma delas se refere ao conceito de infancia. O 

termo “infância” (in-fans), recebe o sentido de não fala, com base nessa constatação 

a autora se pergunta: qual seria então  essa fase? Pois desde o momento em  que a 

criança nasce se inicia a construção de um sistema de comunicação  entre o bebê e 

todos que a cerca, se comunica por meio do choro, riso,etc. A mesma autora nos 

traz que a infância não é um campo com lacunas e passividade e que não está 

correta a imagem social de criança como alguém muito frágil. Relata que estudos em 

psicologia e psicolinguitica, tem mostrado a riqueza das falas infantis, que são 

diferentes das falas dos adultos, porém são testemunhas de um processo 

siginificativo de desenvolvimento entre pensamento e linguagem. 

Outro desafio apontado por Batista (2009) é que os educadores da  

educação infantil devem  ser capazes de oferecer a cada criança a ajuda  

pedagógica que necessitam  ajustando  a intervenção educativa  a individualidade 

de cada uma. Para tanto  se faz necessário que  a professora  busque conhecer  a 

faixa ataria que atua  bem como as características  individuais  de cada criança à 

sua turma. Atualmente as propostas da educação infantil  dividem-se entre as que 

produzem  a escola elementar que dão ênfase à alfabetização e as que utilizam-se 

da brincadeira que valorizam  a socialização  e a recriação de experiências. 

Os estudos em psicologia do desenvolvimento  acerca da 

construção da inteligência, da linguagem e conhecimento, examinadas em crianças 

em idade cada vez mais precoce, tem sido adquiridas pales creches e pré-escolas, 

algumas dessas instituições se preocupam com a construção de uma proposta que 
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julgam progressista, voltada para o desenvolvimento cognitivo e por sua vez ignoram 

a questão da importância da afetividade nesse processo. Muitas vezes a 

preocupação com o desenvolvimento do raciocínio lógico e conceitos científicos são 

vistos como metas do trabalho pedagógico com as crianças antecipando  algumas 

características do ensino fundamental (OLIVEIRA, 2004). 

Horn (2004) nos mostra que o passo inicial é investir na formação de 

professores, porém  alguns  educadores tem sua prática pautada em ter paciência  e 

gostar de crianças  que  caracteriza em um cenário de precariedades, essa autora 

nos aponta que o aspecto mais evidente  se diz respeito a organização dos espaços 

na educação infantil.Pois o que mais sempre  lhe chamou a tenção foi a pobreza 

encontrada em salas de aula, nos materiais e tudo que poderia enriquecer o espaço 

para torná-lo mais interessante e desafiador. 

Nos mostra também que as pesquisas que relatam sobre o 

organização dos espaços, estão intimamente  relacionados com as interações 

sociais e as aprendizagens infantis  e que se concretizam através do meio na qual 

estão inseridas. “Meio é aqui entendido como o campo onde a criança aplica as 

condutas que dispõe. Ao mesmo tempo, é dele que retira os recursos  para a sua 

ação” (GALVÃO apud HORN, 2004, p.15). 

 
O  meio assume uma importância  significativa, assim como o papel 
do grupo, podendo-se inferir que os espaços destinados  a crianças 
pequenas deverão ser desafiadores e acolhedores, pois, 
consequentemente, proporcionarão interações entre elas e elas com 
os adultos (HORN, 2004 p.16). 

 

Segundo Oliveira (2004) o ambiente  físico bem como a organização 

do mesmo tem  especial atenção na educação infantil pois tem sido retratados como 

um dos âmbitos que mais necesitam de um planejamento e atenção especial, e que 

a organização dos espaços pode provocar medo, curiosidade, irritabilidade, 

curiosidade, calma, apatia ou atividade.  

O trabalho pedagógico na educação infantil envolve a organização 

do tempo e espaço para a concretização de diferentes atividades, que podem 

auxiliar, sobretudo o envolvimento das crianças no brincar e estimular  a  busca de  

projetos de investigação  que atendam suas necessidades e interesses  substituindo 

as atividades centradas no professor por uma troca entre as crianças, e entre adulto 

e crianças. Isso  se constitui  em uma das formas de reforçar a idéia de que a meta 
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da educação infantil é considerar a  criança no presente, no aqui e  agora e não 

como um vir à ser (MOCHIUTTI, 2007).     

 

[...] um ambiente sem estímulos, no qual as crianças não possam 
interagir desde a tenra idade umas com as outras, com os adultos e 
com objtetos e materiais diversos, esse processo de 
desenvolvimento não ocorrerá em sua plenitude (HORN, 2004 p.17). 

 

  

Para promover interação com o ambiente e com outras crianças e 

consequentemente o desenvolvimento das mesmas, as instituições de educação 

infantil precisam pensar na organização dos espaços destinados às crianças. 

Segundo Batista (2009) a organização em forma de cantos de atividades permitem 

às crianças a possibilidade de “[...] exercitar a capacidade criativa e imaginativa, 

como também a atividade de manipulação, favorecendo o desenvolvimento 

cognitivo” (p.135). 

 

Tem sido muito valorizada a organização de áreas de atividade 
diversificada, os “cantinhos”- da casinha, do cabeleleiro, do médico e 
do dentista, do supermercado da leitura, do descanso - que permitem 
a cada criança interagir com pequeno número de companheiros, 
possibilitando-lhes melhor coordenação de suas ações e a criação de 
um enredo comum na brincadeira o que aumenta a troca e o 
aperfeiçoamento da linguagem (OLIVEIRA, 2004, p.195). 
 

A utilização de cantos temáticos fornece à criança a possibilidade de 

interagir em um grupo menor de crianças, facilita a troca, e aperfeiçoa a linguagem e 

a socialização, ou seja, por meio da interação com outras crianças auxiliam em seu 

desenvolvimento e aprendizagem. A seguir iremos relatar sobre algumas formas de 

conceber  a organização dos espaços e a organização do tempo, ou seja das rotinas 

na educação infantil que valorizem o  tempo de aprendizagem das crianças. 

4.1 REFLETINDO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TEMPO 

O tempo se refere à rotina, esta, se caracterizando como estáveis  e 

imutáveis, desconsidera a criança, pois a mesma não deve se adequar as rotinas 

mas sim as rotinas que devem se adaptar a elas, as horas que passam dentro das 

instituições de ensino e intensidade  de cuidados físicos necessários, bem como as 
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diferenças e os ritmos individuais e a especificidade do trabalho pedagógico 

dependem de um pensar e planejar constantes acerca  do atendimento e da rotina 

na educação infantil (BRASIL,1998). 

No que se refere na organização do tempo, este se encontra 

relacionado com a construção da modernidade que se reflete no modelo escolar, 

não apenas para gerenciar, normalizar e organizar tempos, mas para sistematizar 

em tempos, o ritmo de aprendizagens, comportamentos  bem como as relações 

sociais que marcam a cultura escolar, tal concepção  se faz presente na educação 

infantil se materializa em sistematização de uma rotina fixa, na qual  não é a 

atividade que determina o tempo mas sim o tempo que regula a atividade que se 

torna subordinado a uma  estrutura organizacional que obedece ao tempo 

cronológico e que se sobrepõe ao tempo subjetivo das crianças (MOCHIUTTI, 2007). 

O tempo na educação infantil também se configura no tempo de 

espera das crianças. Segundo Mello (2007) pensar na educação infantil requer um 

repensar sobre o tempo das crianças e este deve ser respeitado, as crianças 

passam longos períodos esperando todos chegar à escola para somente assim dar 

início às atividades e também, permanece esperando sua vez de fazer a higiene, a 

ordem da professora sem nada fazer durante a espera que se configura em tempos 

de aprendizagem pela submissão ao outro. 

 

A idéia central é que as atividades planejadas diariamente devem 
contar com a participação ativa das crianças garantindo as mesmas 
a construção das noções de tempo e espaço, possibilitando-lhes a 
compreensão do modo como as instituições sociais são organizadas 
e, sobretudo, permitindo ricas e variadas interações sociais 
(BARBOSA e HORN, 2006, p. 67-68). 

 

É preciso pensar na dinâmica do dia-a-dia e também nas 

necessidades biológicas das crianças, para auxiliar o desenvolvimento de suas  

potencialidades e capacidades. Para tanto se faz necessário pensar também na 

organização do espaço, sua estrutura que permita uma maior interação com o 

ambiente. 
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4.2 REFLETINDO SOBRE A  ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

Anteriormente a arquitetura dos prédios eram pensadas para manter 

a disciplina nas escolas, as salas de aula organizadas com filas, os corredores eram 

estreitos para fazer com que as crianças andassem em filas com o intuito de manter 

o controle. A autora nos traz que  a organização do espaço físico em cantos semi-

abertos para muitos educadores se constitui em uma forma de  controlar as ações 

infantis, pois lhe dá a possibilidade  de observar as crianças  sem ser o centro da 

prática pedagógica. A autora nos alerta que não é organizando uma sala em cantos 

que  garante uma ação  descentralizada do professor  e  nem mesmo irá contribuir 

para a  constituição da autonomia da infantil (HORN, 2004). 

Os melhores espaços em termos de estruturação são os espaços de 

organização semi-abertos, se caracterizam por permitir que criança veja todos os 

espaços que a cerca , e que compõe o ambiente, permitindo que a mesma tenha 

visão de todo o espaço ao seu redor . Segundo Horn (2004) os pesquisadores 

averiguaram  quanto mais aberto e indefinido são os espaços  maior  será  

concentração de alunos em volta do professor  e pois possibilitará às crianças 

visualizar  a figura do adulto sem precisar dele para a realização de suas atividades, 

desse modo dá a possibilidade da criança se sentir segura, para brincar ter contato 

com seus pares e explorar o ambiente. Os cantos semi-abertos são divididos  por 

prateleiras e estantes que fornece a criança a possibilidade de ir em busca do 

professor quando necessário. 

 

O professor organiza um espaço semi-aberto de atividades, que 
garante a possibilidade da criança vê-lo e, ao mesmo tempo, interagir 
com um ou mais parceiros, circular entre os grupos e lhes dá uma 
atenção mais individualizada, remodelando os cantinhos de tempos 
em tempos. Entretidas as crianças produzem conhecimentos e 
significações partilhadas, num clima de tranqüilidade e concentração 
(OLIVEIRA, 1997, p.196). 

 

A organização dos espaços em semi-abertos possibilita uma maior 

interação entre professor e aluno, e também dá a possibilidade ao professor em 

reorganizar os espaços quando julgar necessário. A organização do espaço é um 

componente  fundamental no que se refere a prática educativa das crianças, isso 

significa que todo e qualquer trabalho realizado com as crianças necessita de 

planejamento, somente assim se torna a forma mais eficaz de organizar o mobiliário 
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em sala ou introduzir materiais específicos para a concretização das ativiades 

previstas. Além disso, a aprendizagem pode transcender o espaço específico da 

sala de aula, pode-se utilizar as áreas externas, outros espaços da instituição ou fora 

dela (BRASIL,1998). 

Horn (2004) relata sobre os autores Zabalza e Fornero que dão 

suporte teórico sobre as formas de conceber os espaços, os estudos desses autores 

relatam sobre a distinção entre espaço e ambiente, mesmo sendo dois conceitos 

intimamente ligados: 

 

O termo “espaço” se refere aos locais onde as atividades são 
realizadas, caracterizados por objetos, móveis, materiais  didáticos, 
decoração.O termo “ambiente” diz respeito ao conjunto desse espaço 
físico e as relações que nele se estabelecem, as quais envolvem os 
afetos e as relações interpessoais do processo, os adultos e as 
crianças; ou seja em relação ao espaço, temos as coisas postas em 
termos mais objetivos; em relação ao ambiente, as mais subjetivas.( 
p.35). 

 

Ou seja, não se considera apenas o meio físico e material mas sim 

as interações que resultam do mesmo, é um todo indissociável, de cores, sons e 

pessoas que se relacionam em uma estrutura física determinada.O espaço não é 

neutro, poderá ser estimulante ou limitador das aprendizagens, de acordo com a 

forma que é concebido (HORN, 2004). 

 Mello (2007, p. 19) nos mostra que a organização dos espaços na 

instituição de educação infantil “ [...] expressa os nossos saberes sobre a infância. O 

espaço pobre de estímulos expressa a concepção de criança como alguém incapaz 

de aprender”. Aperfeiçoar espaços para o atendimento das crianças se faz 

fundamental para garantir um bom desenvolvimento infantil. 

Para tanto se faz necessário pensar também na organização do 

espaço, sua estrutura que permita uma maior interação com o ambiente. Para 

garantir uma adequada interação com o ambiente que possibilite a aprendizagem o 

e desenvolvimento da autonomia das crianças pequenas devemos pensar em como 

conceber este espaço de forma segura, mobílias devem estar de acordo  com o 

tamanho das crianças, evitar colocar objetos que ofereçam riscos em local utilizado 

pelas crianças, pois trata-se de uma escola e não de uma casa. O deslocamento 

com segurança auxilia no desenvolvimento das capacidades físicas das crianças 

(BRASIL,1998). 
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Possibilitar o ir e vir sem riscos é de extrema importância, pois “[...] 

ajuda a estruturar as funções motoras, sensoriais, simbólicas, lúdicas e relacionais” 

(BARBOSA e HORN 2006, p.73). Para isso os educadores podem se utilizar de 

espaços que por ventura não estão sendo utilizados e transformá-los em espaços 

que possam suscitar na criança a vontade de manusear objetos, imaginar, 

desenvolver sua autonomia  socialização como a utilização de cantos. 

Ao concordar com essa discussão Batista (2009) relata que, 

organizar o tempo e espaço “[...] facilita a proposta de atividades pela professora e, 

principalmente, promove a escolha da criança e permite que ela tome iniciativa a 

qualquer momento [...]” (p.136), defende ainda que nesses espaços devem ter uma 

orientação dirigida para que a criança se sinta segura com o objetivo de garantir uma 

“[...] aprendizagem ativa, descubra problemas, reflita sobre eles e vá encontrando 

uma maneira de resolvê-los. E construa, assim, o seu  conhecimento e 

desenvolvimento” (p.138). 

Mello (2007) nos faz uma observação fundamental na qual relata 

sobre os espaços e suas contribuições acerca do desenvolvimento das crianças, que 

além de promover a socialização é capaz de possibilitar, 

 

A formação da identidade e da auto-estima positiva, provoca a 
convivência com outras crianças, ensina a criança a buscar ajuda do 
educador quando necessário, provoca convivência com os adultos da 
escola de forma participativa, menos controlada e menos dirigida 
imediatamente pelo outro adulto (p.18). 

 

A organização  de cantos temáticos na educação infantil  tem a 

capacidade de colaborar no desenvolvimento infantil, resolução de problemas, 

desenvolvimento da autonomia, socialização e cognição. Como destaca Barbosa e 

Horn (2006) os cantos devem considerar a faixa etária das criança. A mesma autora 

relata que pode se utilizar de cantos fixos quanto cantos alternativos, a seguir nos 

traz exemplos de alguns dos cantos fixos, que podem ser: casa de bonecas com 

utensílios utilizados em casa no qual os mesmos podem ser confeccionados com 

material de sucata, neste canto as crianças podem reproduzir suas vivências, imitar 

os pais e a relação que tem com eles. O canto da fantasia com vários tipos de 

tecidos, roupas perucas espelhos e maquiagem.  
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Desta forma possibilita à criança por intermédio da imaginação, ser o 

que quiser princesa, rainha  ou rei. O canto com jogos, com jogos diversos, com 

sucatas que podem possibilitar o desenvolvimento da coordenação motora e 

raciocínio e a interação com outras crianças e criar suas próprias regras. 

Também se pode montar o canto da garagem ou biblioteca  

utilizando sempre os utensílios e objetos de brinquedos parecidos com os quais são 

utilizados de verdade, se preocupando sempre em garantir a segurança das 

crianças. Os cantos alternativos podem ser montados de acordo com as atividades 

trabalhadas ou conforme o interesse das crianças como: canto da música com 

instrumentos adquiridos ou confeccionados com materiais alternativos; canto do 

mercado com embalagens vazias dinheiro de papel pintado por eles, caixa 

registradora e prateleiras. 

Todos esses cantos podem ser organizados com materiais de baixo 

custo, pois além de promover a socialização das crianças entre as diferentes faixas 

etárias, é possível conhecê-las por meio da observação atenta que o professor pode 

realizar nesses momentos no qual a criança entra em contato com seu mundo 

imaginário e através de suas ações deixa transparecerem as suas vivências, 

ampliando a sua capacidade de interação com o meio. 

Horn, em seu livro “Sabores, cores, sons aromas” (2004) relata 

sobre uma observação realizada por ela em uma instituição de ensino particular 

onde elaborou sua tese de doutorado intitulada:” O papel do espaço na formação e 

transformação do educador infantil” (2003).Na instituição observada, as salas de 

aula de um turno eram totalmente diferentes do turno oposto, o que diferenciava era 

a forma de organizar os espaços em sala de aula a sensação da autora era a de 

estar no mesmo prédio duas escolas.  

A mesma constatou que havia duas coordenadoras uma para cada 

turno que supôs que ambas tinham concepções pedagógicas diferentes, para 

explicar tal suposição a autora se baseou em Zabalza (apud HORN, 2004), onde a 

autora relata que a maneira como administramos o espaço constitui uma mensagem 

curricular que reflete em nosso modelo educativo. Logo a coordenadora que 

organizava os espaços em cantos temáticos passou a coordenar os dois turnos. 

 Horn (2004) observou que a organização de um turno era realizada 

em forma de cantos e recantos com temas diferenciados onde sentia-se convidada a 

brincar. Além de buscar dados da realidade ela também buscou conversar com a 
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coordenadora pedagógica, neste diálogo percebeu que a proposta da instituição era 

voltada para a organização do espaço físico. Constatou também que a coordenadora 

concebe o espaço como experiência compartilhada, é desafio, espaço para ela é 

vida e que o espaço não é somente da professora. Horn (2004) relatou que o que 

mais lhe chamou a atenção foi que a coordenadora levava em consideração os 

desejos das crianças e que também ficou evidente que a escola teve como ponto de 

partida a organização do espaço interno e externo. 

Porém, para a coordenadora que assumiu os dois turnos, essa nova 

maneira de conceber a educação infantil foi recebida por parte das professoras 

como algo negativo. Podemos observar no relato da coordenadora 

Eu vejo isso como um desafio. É muito, mais tranqüilo poder 
selecionar profissionais; porém, não acho que todos devam pensar 
como eu. Não é por “osmose” que as pessoas vão aprender... O que 
eu tinha procurado, neste início, é que me aceitem como 
coordenadora. O começo está sendo bem difícil. Percebo que elas 
não acreditam nas minhas idéias. Elas viam a proposta do turno 
oposto  e dos materiais e, certamente pensavam: ”essa pessoa vem 
para me botar de pernas pro ar!”.Tinham medo, o que eu até entendo 
(HORN, 2004, p.65). 

Horn (2004) comenta que a estratégia da coordenadora foi em se 

basear em dois fatores que estão ligados à organização do espaço que são: o 

acolhimento e aconchego. A coordenadora se utilizava desses fatores com as 

professoras no momento das reuniões de professores, organizando as cadeiras em 

círculos, colocando chá quentinho, organizava o material a ser utilizado com muito 

capricho, utilizava-se de música ambiente, etc. Nas cadeiras colocava trechos de 

textos que iria usar na reunião anexado com uma bala e neste uma mensagem que 

tinha a ver com as salas de aula das professoras e também com os ambientes na 

escola. 

Percebe-se então segundo Horn (2004), que duas preocupações 

foram preponderantes no trabalho inicial com o intuito de romper com a barreira da 

rejeição, apostando em tarefas que envolviam todo o grupo e investindo em um 

trabalho de acolhimento e aconchego ofertado ao grupo, por meio da preparação do 

ambiente. 
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A autora constatou que progressivamente as mudanças foram 

ocorrendo e aos poucos foram sendo rompidas as estruturas e formas de trabalho 

enraizadas naquela instituição por tanto tempo. Logo mesas foram sendo retiradas e 

ampliando os espaços, barracas coloridas tomaram conta das salas, tapetes foram 

inseridos nos espaços em sala de aula. Nas palavras da autora, 

 

[...] foi possível perceber uma prática pedagógica em que se 
esboçavam algumas modificações que se explicitaram, 
principalmente, no modo como as crianças brincavam nas idéias das 
professoras que se construíam de modo diverso ao modo como 
trabalhavam em anteriormente, nas atitudes da coordenação ao 
contemplar essas mudanças. O ambiente começava a dar vida a 
uma centelha de mudança (HORN, 2004, p.70). 

 

A autora constatou que não basta apenas organizar os espaços em 

cantos temáticos e dispor de jogos e materiais para as crianças sem ao menos o 

professor ter consciência do desafio que tal maneira de educar delega a ele. Se a 

instituição de educação infantil observada pela autora não trabalhasse sobre a 

importância do ambiente organizados em cantos certamente as mudanças não iriam 

ocorrer. O respaldo teórico bem como o trabalho continuado de formação, foi 

primordial nessa trajetória de conquistas. 

Hank (2006) ao realizar uma pesquisa sobre a contribuição dos 

espaços de atividades, intitulada: O espaço físico e sua relação no desenvolvimento 

e aprendizagem da criança apresentou uma discussão sobre a influência do espaço 

físico no desenvolvimento das crianças de zero a seis anos de idade tendo como 

finalidade discutir a importância os espaço físico no desenvolvimento e 

aprendizagem da criança bem como as interações entre os pares e o papel do 

educador nos espaços oferecidos para as crianças. Essa pesquisa constatou que a 

organização dos espaços é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, 

desenvolvendo suas potencialidades e propondo novas habilidades sejam elas 

motoras, afetivas ou cognitivas, onde também propiciam a construção da autonomia. 

A pesquisadora relatou que o papel do adulto no espaço é o de parceiro mais 

experiente que promove as interações, planeja e organiza as atividades. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho foi grande  importância, pois, permitiu-nos confirmar a 

relevância da atividade lúdica, do brincar na educação infantil, tendo em conta que, 

ela não deve ser apenas ocasional, mas aplicada de forma sistemática. Outro 

aspecto a ser destacado é a organização dos espaços destinados à educação 

infantil, os estudos demonstram que a organização por meio de cantos de 

atividades, favorece a integração da criança com seu ambiente, com seus pares, 

possibilitando à mesma construir o seu conhecimento de forma mais autonoma e 

integrada. 

No que se refere ao processo de construção do conhecimento do 

professor, este deve incluir, o reconhecimento das diversas formas de expressão 

das crianças e do como exercem sua capacidade original de elaborar hipóteses e 

idéias sobre aquilo que estão interessadas em desvendar, por meio do brincar. Do 

modo como as crianças constroem o conhecimento, a partir das interações com as 

pessoas e com o ambiente à sua volta, considerando que o mesmo não se constitui 

como cópia da realidade, e, sim, por um intenso trabalho de criação, significação e 

ressignificação (BRASIL, 1998).  

Sendo assim, ao professor cabe apropriar-se dos conhecimentos de 

como as crianças elaboram suas aprendizagens. Deve ter claro que a brincadeira é 

um facilitador da mesma, levar em conta a necessidade de uma ação educacional 

voltada para conceber a criança como um sujeito social e apostar na adoção de 

jogos e brincadeiras de forma sistematizada e planejada com objetivos claros e 

especificos.  

Foi possível constatar à partir das leituras dos vários trabalhos e 

pesquisas mais recentes, que, para que as crianças possam brincar e exercer a sua 

capacidade de criar, se faz necessário que, as  instituições de educação infantil 

ofereçam uma diversidade de experiências por meio das quais, as crianças tenham 

a possibilidade de ampliar, cada vez mais, seu conhecimento de mundo, podendo 

inserir-se nele de forma mais harmoniosa. 

A organização das atividades nos cantos também tem sido apontado 

como forma de organização promotora de aprendizagem e desenvolvimento, 

especialmente com relação às interações sociais. Em especial, esta forma de 
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organização em espaços de atividades, se destaca como proposta curricular válida 

no sentido de que fornece à criança novas formas e possibilidades de  construir suas 

aprendizagens por meio do contato com o outro e com diversas atividades lúdicas.  

Levar em conta as peculiaridades da criança, suas características, 

únicas, suas formas próprias de pensar e entender o mundo ao seu redor, exige das 

instituições de educação infantil, um foco maior para a necessidade de uma melhor 

sistematização do processo educacional neste período. 

Embora, as pesquisas demonstrem a importância do brincar, 

segundo Moreno e Paschoal (2008), para algumas instituições de educação infantil e 

mesmo para alguns professores esta atividade é encarada de maneira 

preconceituosa. Os autores alertam que o brincar ainda não faz parte do 

planejamento do professor, que o mesmo se restringe apenas para quando sobrar 

tempo ou é ministrado de maneira o ocupar o tempo dos educandos se eximinindo 

de uma finalidade educativa. 

O sucesso do processo de ensino-aprendizagem depende na 

maioria das vezes, da interação entre o aluno e educador, onde a atividade do 

professor é de grande importância, pois antes de tudo, o professor teve o papel de 

facilitador da aprendizagem, criando condições para que a criança tenha a 

posibilidade de explorar seus movimentos, ter contato com diferentes materiais e 

manipulá-los, que possa se relacionar com seus pares e tenham condições de 

vivenciar e resolver situações problemas (RIZZI e HAYDT, 2004).  

Podemos concluir portanto, que é essencial que  o professor crie um 

ambiente rico e estimulador para que a criança tenha a possibilidade de vivenciar 

novas experiências, novas brincadeiras, que ele seja de fato, um mediador do 

processo de aprendizagem. 

Em síntese, se faz necessário pensar em uma educação voltada 

para a educação da criança pequena, que a considere como sujeito histórico 

cultural, valorizando suas experiências, contribuindo para seu desenvolvimento, 

auxiliando-na à conhecer, compreender e respeitar o mundo em que vive. 

A realização deste trabalho possibilitou-me um conhecimento mais 

amplo sobre as inúmeras formas de atividades que podem ser implantadas na 

educação infantil com o propósito de permitir às crianças um novo e amplo olhar 

sobre o mundo à sua volta, além de abrir novos horizontes no meu trabalho como 

professora.    
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Desejamos que este trabalho possa contribuir e ser relevante tanto 

para nossa prática cotidiana, quanto para os demais educadores infantis, já que nos 

permitiu confirmar por meio da literatura e das pesquisas mais recentes sobre este 

tema, a importância da organização dos espaços da educação infantil e a 

importância da valorização do brincar enquanto atividade necessária nas instituições 

de Educação Infantil, tendo no professor, um mediador e facilitador do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 
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