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RESUMO 
 
 

O presente trabalho traz um breve relato sobre o conceito de infância que 
conhecemos nos dias atuais, infância essa que a cada dia vem conquistando seus 
direitos, como o direito de brincar destacado no trabalho visando à compreensão 
analítica do brincar nas políticas educacionais de atendimento a infância e na 
concepção de profissionais da Educação Infantil. Ainda a cerca do brincar o trabalho 
traz uma linha do tempo sobre as brincadeiras e os brinquedos destacando a 
influência dos diferentes povos que chegaram ao Brasil trazendo cada um seus 
costumes e formas de viver, contribuindo assim para uma miscigenação cultural. 
Desta forma, foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo tendo como 
instrumentos investigativos, a análise documental e de entrevistas, com o intuito de 
diagnosticar quais as concepções do brincar que permeiam o discurso dos 
professores da Educação Infantil, na voz de 45 professores regentes de sala de 
Centros Municipais de Educação Infantil (CEIs e CMEIs) do Município de Londrina; 
bem como averiguar a importância do brincar na promoção do desenvolvimento 
infantil e, ainda as brincadeiras desenvolvidas com as crianças na instituição.  
Constatamos que existe um discurso ou uma concepção coletiva da importância do 
brincar para crianças, mas que a incorporação do elemento lúdico na escola da 
infância requer ainda, uma compreensão das diversas convicções sobre a função do 
brincar na instituição.  
 

Palavras-chave: Brincar. Brincadeira. Brinquedo. Educação Infantil. Professor de 

Educação Infantil. 
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                                                                  ABC do brincar 

 
Amarelinha, alerta 
Bola queimada, balança caixão, casinha 
Chicote queimada, ciranda-cirandinha 
Dado, dominó 
É esse? Elefante colorido, esconde-esconde 
Faz-de-conta 
Gude! Bolinha de gude 
Ah! A criança continua 
Indo e vindo para 
Jogar e brincar 
Lata! Bola na lata 
Mãe da rua 
Na rua? 
Oh! Que delicia! E a criança, continua 
Pega-pega, pula corda, pula 
Que pula 
Roda 
Stop 
Tanto brinca essa criança que  
Uma  
Vez parou, pensou e brincou, 
adivinhem do que? De 
Xadrez e depois de tanto brincar 
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
dorme a criança e sonha em  
BRINCAR! 
(Cleide Vitor M. Batista) 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O estudo sobre a infância, suas caracteristicas, necessidades e 

direitos das crianças nunca foi tão estudado como nos dias de hoje. Aumenta a cada 

dia o número de artigos, livros que apresentam e defendem a infância de nossas 

crianças. Mas, sabemos que essa concepção de infância e toda esse olhar entorno 

de nossas crianças, surgiram com a modernidade, haja vista que antigamente as 

crianças não eram vistas como sujeitos com necessidades particulares, ou seja, era 

vista como um mini adulto.  

O presente trabalho tem com intenção apresentar como a nossa 

sociedade contemporânea encara a criança de hoje,  traçando uma linha histórica no 

intuito de resgatar como chegamos a concepçao de infância que temos hoje, como  

chegamos a esse novo olhar, no qual a criança se tornou o centro das atenções.  

Grandes estudiosos realizaram pesquisas as quais comprovaram 

como o brincar é importante para o desenvolvimento infantil, desta forma precisamos 

“compreender o verdadeiro papel das brincadeiras na formaçao da personalidade e 

da inteligencia da criança” (PASCHOAL, BATISTA, MORENO 2008).  

Podemos destacar grandes conquistas alcançadas em prol da 

infância contemporânea, como as conquistas relacionados ao ambito educacional e 

ao direito de brincar. Pautada nessas conquistas faremos também uma linha do 

tempo a cerca da relaçao entre o brincar, a brincadeira e o brinquedo, apresentando 

seus conceitos, seus aspectos sociais, seus avanços tecnológicos e científicos. 

Faremos um levantamento das brincadeiras de ontem para as brincadeiras de hoje, 

e como essas brincadeiras estão sendo realizadas nas instituiçoes de Educação 

Infantil e também no cotiano da criança, no intuito de Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil tentarmos entender por que se fala em possivel 

desaparecimento do brincar.  

Haja visto que com o avanço da tecnologia a sociedade sofreu 

grandes mudaças economicas, culturais e sociais, conseguimos ver nitidamente que 

as crianças também mudaram, sofrendo assim uma grande influência dos tempos 

modernos, isso fica evidente na quantidade de artigos, brinquedos, acessórios 

destinados as crianças, pois com a mídia fica mais fácil atingir esse público tão frágil 

e que se torna cada dia mais consumista. 

Mesmo com todo o avanço que tivemos desde a Idade Média até 
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hoje a cerca da importância de nossas crianças e suas particularidades, temos uma 

sociedade que enxerga a criança como sujeito que deve ser investido, pensado para 

o futuro. Desta forma notamos que as crianças já possuiem varias atividades extra 

escolares, curso de idiomas, nataçao, futebol, fazendo assim com que as crianças 

aos poucos se distanciem do brincar, já que não sobra tempo para essa atividade 

ainda vista por muitos como irrelevante, um passa tempo. 

A escola juntamente com o professor exercem papéis fundamentais 

para que o diretos as crianças de brincar seja realmente cumprido, proporcionando 

práticas e levando a elas oportunidades de explorar todo os beneficios que a 

brincadeira pode oferecer. 

Nosso problema de pesquisa se situa nas seguintes indagações: As 

concepções do brincar influenciam as atividades realizadas pelos professores? Qual 

seria a influência que as diferentes funções do brincar têm no desenvolvimento 

infantil? Quais práticas de brincar fazem parte das atividades desenvolvidas no 

contexto da Educação Infantil? 

Essas questões serviram de referência e nortearam o presente 

estudo, que teve como objetivo descrever e analisar as relações existentes entre o 

contexto da instituição educativa e o comportamento de brincar de seus educandos. 

E, como objetivos específicos: 

• Averiguar os conceitos que as professoras da educação infantil 

possuem sobre o brincar e quais são as brincadeiras utilizadas pelos professores  

nas instituições que trabalham. 

• Analisar a importância e a contribuição do brincar para o 

desenvolvimento infantil. 

• Analisar as brincadeiras das crianças de hoje.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo trata-se de estudo bibliográfico com fundamentação 

teórica, a fim de conhecer o objeto de estudo. 

A pesquisa de campo é de cunho qualitativo, composta entrevista 

semi estruturada (ANEXO A), contendo três questões dissertativas e, espaços em 

branco para que os entrevistados preenchessem seus dados, como sexo, idade, 
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formação, carga horária de trabalho, após a realização da pesquisa será feito a 

analise e discussão dos dados obtidos.  

As participantes eram professoras que estavam participando de um 

curso de Formação Continuada, na qual fui convidada para participar como aluna 

ouvinte. Foi feito o contato com as professoras convidando-as a participarem de 

nossa pesquisa, por meio de uma carta de consentimento. 

A devolutiva será apresentada as professoras, assim que for 

realizada a conclusão desse trabalho. 

A entrevista possibilitou um olhar aprofundado sobre esse contexto. 

Neste sentido, a pesquisa adquire enquadramento qualitativo, uma vez que de 

acordo com Lüdke & André (1996, p. 12): 

 
Nesses estudos há sempre uma tentativa de capturar a “perspectiva dos 
participantes”, isto é, a maneira como os informantes encaram as 
questões que estão sendo focalizadas. Ao considerar os diferentes pontos 
de vista dos participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar o 
dinamismo interno das situações, geralmente inacessível ao observador 
externo. 
 

Dentro deste contexto de pesquisa, nos procedimentos 

metodológicos deste trabalho foram utilizados vários instrumentos investigativos 

como: análise documental, das legislações, propostas e proposituras referentes à 

Educação Infantil. Também foram realizadas entrevista com as professoras regentes 

de sala dos Centros de Educação Infantil filantrópicos (CEIs) e Centros Municipais 

de Educação Infantil (CMEIs) para registrar em detalhes as perspectivas dos 

participantes e obter o máximo de informações necessárias. 

As entrevistas seguiram um roteiro como base, com objetivo de 

conhecer as trajetórias pessoais de formação das profissionais responsáveis pela 

Educação Infantil municipal e filantrópica, a concepção do brincar; o brincar na 

promoção do desenvolvimento infantil e a prática educativa desenvolvida nas 

instituições. 

Deste modo, este trabalho apresenta a sistematização do 

entendimento da ação do brincar no interstício das políticas educacionais de 

atendimento a infância e nas concepções dos profissionais da Educação Infantil 

referentes à ação do brincar. 
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Participantes  

 

Participaram desta pesquisa 45 professoras de CEIs e CMEIs. As 

mesmas serão tratadas respectivamente neste artigo como P1, P2, P3 P4 e assim 

por diante até P45, com objetivo de resguardar suas identidades. Suas falas também 

foram transcritas de acordo com as suas escritas. 

 

Instrumentos 

 

Foram delimitadas três perguntas de cunho dissertativo, nas quais 

as participantes deveriam responder em especifico sobre os seguintes assuntos: 

concepção do brincar, a importância do brincar para o desenvolvimento da criança e 

as brincadeiras desenvolvidas nas instituições em que trabalham.  

Faremos a discussão a partir do levantamento das expressões 

chaves que apareceram nas respostas dos professores. Após esse levantamento 

faremos um fundamento teórico a cerca dos dados, provocando assim, um confronto 

entre as fundamentações e o resultado da pesquisa. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

O trabalho foi organizado com a divisão de três capítulos, no intuito 

de facilitar a compreensão do leitor.  

O primeiro capítulo, nos traz um breve histórico da concepção de 

infância construidas ao longo dos anos, e as grandes conquistas alcançadas a cerca 

de nossas crianças, dentre tais conquistas destacamos o direito do brincar, que é 

regido por uma constituição. E, encerramos o capítulo apresentando as grandes 

contibuiçoes dos teóricos sobre a real importância do brincar para o 

desenvolvimento infantil.   

O segundo capítulo consiste em um primiero momento apresentar 

ao leitor uma linha histórica sobre o brinquedo, com base nas contribuições dos 

autores  tais como Benjamin, Kishimoto, entre outros. Fazemos um resgate das 

brincadeiras do passado e apresentaremos as brincadeiras de nossas crianças na 
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contemporaneidade e, pra finalizar, trazemos a contribuição de como a escola 

juntamente com o professor pode proporcionar esse resgate das brincadeiras 

proporcionando as crianças situações e vivências lúdicas que estimulem o brincar. 

O terceiro e último cápitulo apresenta a análise dos documentos 

oficiais das Políticas Públicas e Educacionais, das legislações da Educação Infantil, 

o que foi possível verificar, no que tange ao brincar, bem como apresenta a 

discussão e análise dos dados da pesquisa de campo que foi realizada com 

professoras da Educação Infantil  a fim de apontar seus conhecimentos sobre a  

concepção do brincar, da importância do mesmo para a promoção do 

desenvolvimento e as principais brincadeiras realizadas pelos professores na 

instituição que trabalham.  
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2 A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL PAR A O 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

O objetivo deste capítulo é apresentar a real importância do brincar 

para o desenvolvimento infantil, fazendo um breve relato da concepção de infância 

que foi construída ao longo dos anos, e as grandes conquistas de nossas crianças, 

dentre elas o direito e do brincar regido por uma constituição. 

Com as mudanças ocorridas na sociedade desde a revolução 

industrial, com a chegada da modernidade, tem- se uma inversão de valores na qual 

podemos notar as transformações sofridas no olhar de nossa infância. Com o 

avanço da tecnologia que oferece um “conforto” aos pais as crianças deixaram de 

brincar na rua, jogar bola, pular amarelinha, brincar de boneca, e passaram a jogar 

videogames e jogos de computador, uma vez que seus pais preferem os verem 

“seguros” brincando dentro de suas casas e apartamentos.  

Essas mudanças geram alguns questionamentos que nos faz pensar 

“como nossas crianças são vistas dentro da sociedade contemporânea? Qual a 

importância do brincar para o desenvolvimento infantil? A criança tem o seu direito 

de brincar respeitado? Podemos pensar que todas as crianças são iguais? Enfim, 

pensando em responder a tantos questionamentos intrigantes, faremos um estudo 

buscando responder as questões apontadas, com bases nas pesquisas e estudos 

realizados por teóricos das áreas da Psicologia e Sociologia. 

O brincar está cada vez mais discutido, por teóricos de várias áreas, 

porém, ainda nos dias atuais a sociedade expõe certa desvalorização quando se fala 

em brincar que muitas vezes não é levado a sério sendo visto como uma simples 

atividade para passar o tempo sofrendo assim, uma dissociação com o aprender tão 

priorizado pela sociedade e pela escola, sem saberem que por meio do brincar a 

criança está conhecendo o mundo, interagindo com outras crianças, e adquirindo 

novas experiências, como nos apresenta Kishimoto: 

 

Brincando as crianças aprendem brincando (...) as crianças 
aprendem a cooperar com os companheiros, a obedecer as regras 
do jogo (...), a respeitar os direitos dos outros (...), a acatar a 
autoridade (...), a assumir responsabilidades, a aceitar penalidades 
que lhe são impostas (...), a dar oportunidades aos demais (...), 
enfim, a viver em sociedade (KISHIMOTO, 1993, p. 110) 
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Para iniciarmos essa discussão sobre a real importância do brincar 

para o desenvolvimento infantil, faremos um breve relato da concepção de infância 

construída em nossa sociedade, desde a Idade Média até os dias atuais, baseado 

nas contribuições alcançadas pelas em pesquisas históricas dos autores, Áries, 

Kramer, Batista, Benjamin, entre outros. 

 

2.1 UM BREVE RELATO SOBRE A CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – DESDE A IDADE MÉDIA ATÉ OS 

DIAS DE ATUAIS 

 

São inúmeros fatores que contribuem para a forma que a criança é 

vista nos dias de hoje, sendo assim a concepção de infância e criança são relativos 

e variam de cada sociedade, não podendo ser uma concepção universal, como 

afirma a autora Franco (2008): 

 

A concepção de infância e de criança é elaborada no contexto social 
que não possui uma idéia universalizante fundada em valores únicos, 
mas sim em valores múltiplos que envolvem os aspectos 
econômicos, sociais e políticos (p. 51).  

 
Todo esse olhar que temos a volta da criança de hoje e nossa 

preocupação com desenvolvimento é fruto da modernidade, que nasceu com 

ascensão da burguesia como nos cita Kramer (2003). 

 

[...] a idéia de infância surge no contexto histórico e social da 
modernidade, com a redução dos índices de mortalidade infantil 
graças ao avanço da ciência e a mudanças econômicas e sociais. 
Sabemos que a idéia de infância, da maneira como hoje a 
conhecemos, nasceu no interior das classes médias que se 
formavam no interior da burguesia. (p. 87). 

 

Sendo assim, não teria como compreender a infância e a criança de 

hoje, se não voltássemos há alguns séculos e analisássemos a infância e como a 

criança era percebida e inserida na sociedade de um ponto de vista histórico. 

Ariès em sua obra “História sociais da criança e da família”, 

publicada no Brasil em 1981, faz um estudo sobre a infância e a família, baseado na 

sociedade francesa, na qual buscou analisar a literatura e as obras de artes 

produzidas desde a Idade Média, contudo, a maior contribuição de Ariès foi a de 
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abrir os caminhos para pesquisas e indagações históricas sobre a infância, da qual 

todos os estudos posteriores partiram. 

Para o autor, a infância retratada na Idade Média não tinha sua 

devida importância, pois não existia um sentimento quanto a essa infância e a 

consciência de sua particularidade. Outro fator que se pode destacar era o alto 

índice de mortalidade das crianças, o que dificultava a formação de elos dos pais 

com as mesmas: 

  

(...) a passagem da criança pela família e pela sociedade era muito 
breve e muito insignificante para que tivesse tempo ou razão de 
forçar a memória e tocar a sensibilidade. (...) Se ela morresse então, 
com muitas vezes acontecia, alguns podiam ficar desolados, mas a 
regra geral era não fazer muito caso, pois uma outra criança logo a 
substituiria. A criança não chegava a sair de uma espécie de 
anonimato. (ARIÈS, 1981, p. 10). 

 

Ainda, para o autor, esse alto índice de mortalidade ocorria devido à 

situação precária quanto a questão de higiene, e desta forma os pais não se 

preocupava e não criavam vínculos afetivos com as crianças que ficavam a mercê 

dos cuidados da então chamadas de criadeiras, amas de leite ou mãe mercenárias. 

Quando a criança não precisava mais do apoio constante da mãe ou da ama, ela já 

ingressava na vida adulta, isto é, passava a conviver com os adultos em suas 

reuniões e festas. Essa infância muito curta fazia com que as crianças ao 

completarem cinco ou sete anos já ingressassem no mundo dos adultos sem 

absolutamente nenhuma transição. 

O autor ressalta um sentimento superficial pela criança, chamado 

“paparicação”, que se destacava em seus primeiros anos de vida, período em que as 

crianças faziam suas gracinhas “as pessoas se divertiam com a criança pequena 

como com um animalzinho, um macaquinho impudico.” (ARIÈS, 1981, p. 10). 

Em seu livro Ariès (1981) analisa a arte medieval, na qual quase não 

se encontrava a figura de crianças, chega a conclusão que não havia lugar para a 

criança na sociedade “É difícil crer que essa ausência se devesse à incompetência 

ou à falta de habilidade. É mais provável que não houvesse lugar para a infância 

nesse mundo” (p. 50). Quando a criança era retratada aparecia como um “adulto em 

miniatura”, principalmente pelas roupas que usavam, as quais eram iguais as de um 
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adulto, essa característica reforça a hipótese que a criança não tinha seu espaço 

próprio. 

Ariès (1981) ressalta que no período medieval, no que se diz 

respeito na organização social familiar em torno da criança, não havia espaço para o 

vinculo afetivos maiores, pois assim que as crianças eram consideradas capazes de 

dispensar a ajuda da mãe ou da mama, por volta de seus sete anos de idade ela já 

ingressava na vida adulta para aprender os afazeres necessários para a vida em 

sociedade, isto é, um ofício, sem, portanto, haver uma instituição própria para isto. 

Assim a aprendizagem delas dava-se por meio desta separação. Os trabalhos 

domésticos não eram considerados degradantes e constituíam uma forma comum 

de educação tanto para os ricos como para os pobres.  

Um novo olhar para infância surge no século XVI no contexto 

histórico e social com a chegada da modernidade e com intensas mudanças 

ocorridas na sociedade, como cita Kramer (2003):  

 

[...] a idéia de infância surge no contexto histórico e social da 
modernidade, com a redução dos índices de mortalidade infantil 
graças ao avanço da ciência e a mudanças econômicas e sociais. 
Sabemos que a idéia de infância, da maneira como hoje a 
conhecemos, nasceu no interior das classes médias que se 
formavam no interior da burguesia. (p. 87). 
 

 
Outro aspecto que contribui para o surgimento de um novo 

sentimento para essa infância que necessitava de um tratamento especial que está 

relacionada diretamente a escola, que aproximava os pais que se envolviam com na 

educação dos filhos. Destaco também o inicio de uma reorganização familiar como 

cita Ariès (1981): 

Trata-se um sentimento inteiramente novo: os pais se interessavam 
pelos estudos dos seus filhos e o acompanhavam com solicitude 
habitual nos séculos XIX e XX, mas outrora desconhecida. (...) A 
família começou a se organizar em torno da criança e a lhe dar uma 
tal importância que a criança saiu  de seu antigo anonimato, que se 
tornou impossível perdê-la ou substituí-la sem uma enorme dor, que 
ela não pôde mais ser reproduzida muitas vezes, e que se tornou 
necessário limitar seu número para melhor cuidar dela ( p.12). 
 
 

A família passa acompanhar seus filhos na escola, a mesma escola 

que sofre suas mudanças, pois é um lugar que vai afastar a criança do mundo 

adulto, e tem o papel de cuidar e educar a criança para a sociedade. 
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A partir dessas mudanças ocorridas na sociedade muda-se também 

a forma que a infância é vista e sua real importância chegando assim a infância 

contemporânea, as nossas crianças de hoje. 

Se antes a criança era vista um adulto em miniatura, como uma 

página em branco e posteriormente como um ser indefeso e frágil foi somente no 

século XXI que a criança passou a ser vista como um cidadão em processo, que, 

desde o nascimento, já possui seu direito e deveres e por meio das relações com sei 

meio, vai construindo seu papel de cidadania (BATISTA 2008). A partir de agora a 

criança conquista seu espaço e seus direitos, e há uma grande preocupação em 

preparar essa criança para o mundo adulto. 

Bazílio e Kramer (2003) são autores que se preocupam com os 

direitos conquistados a cerca da infância contemporânea, principalmente os direitos  

das crianças como cidadã. Destacam ainda, que mesmo com as mudanças 

ocorridas a cerca do olhar sobre a criança, a chegada da modernidade, trouxe 

consigo a revolução industrial, a era do maquinário1, na qual proporcionou ao mundo 

mudanças em suas relações com o trabalho, e diante desse grande cenário a autora 

ainda destaca a presença de crianças cumprindo o papel de adulto:   

 

A modernidade já assistia a inúmeras cenas de meninos trabalhando, 
explorados em fábricas, minas de carvão, nas ruas. Ora, até hoje não 
conseguimos tornar o projeto da modernidade real para a maioria 
das populações infantis, em países como o Brasil: o direito que as 
crianças deveriam ter de desfrutar do ócio, de brincar, de não 
trabalhar. (KRAMER, 2003 p.87). 
 

 

Se formos apontar todo o histórico das leis que regem os direitos da 

criança, teríamos uma longa trajetória pela frente, e esse não é o grande objetivo do 

desse trabalho. Desta forma, destacaremos dentre os direitos conquistados ao longo 

do século XX o direito de brincar, sua fundamentação jurídica e também o papel da 

escola como instituição que deve garantir os direitos da criança a educação e ao 

brincar, apresentado pelas autoras Franco e Kramer. 

 

 

                                                 
1 Período da Revolução Industrial, no qual os autores Marx e Engels, apontam que com o 
crescimento da maquinaria as crianças eram utilizadas pelo sistema capitalista como mão de obra 
barata. 
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2.2 O DIREITO DE BRINCAR DE NOSSAS CRIANÇAS  

 
Kramer (2003) nos fala que ao longo do século XXI, cresce 

significamente o esforço pelo conhecimento das crianças em diversos campos: nas 

diversas correntes da psicologia e da psicanálise, na história social da criança e da 

família. A autora relata que a partir de um estudo sobre a diversidade de nossas 

crianças, podemos conhecer as diferentes populações infantis, suas brincadeiras, 

atividades, músicas, histórias e outras práticas culturais. Também há um destaque 

sobre os estudos da psicologia que se baseia na história e na sociologia, 

confrontando as idéias de Vigotsky e Wallon com o debate de Piaget2, que mostram 

o avanço e revolução quanto aos estudos da infância. 

Kramer (2003), não deixa de destacar que há uma grande 

desigualdade entre as populações infantis, pois existem crianças que vivem em 

condições indignas e não têm seus direitos respeitados. A autora nos traz uma 

definição de criança, sendo ela um sujeito histórico, marcado por contradições das 

sociedades em que vivem:  

  

A criança não é filhote do homem, ser em maturação biológica; ela 
não se resume a ser alguém que não é, mas que se tornará [...] 
Defendo a uma concepção de criança que reconhece o que é 
especifico da infância – seu poder de imaginação, fantasia, criação - 
e entende as crianças como cidadã, pessoas que produzem cultura e 
são nela produzidas, que possuem um olhar critico que vira pelo 
avesso a ordem das coisas, subvertendo essa ordem. Esse modo de 
ver as crianças pode ensinar não só a entendê-las, mas também a 
ver o mundo a partir do ponto de vista da infância, pode nos ajudar a 
aprender com elas (KRAMER, 2003, p. 91) 

 

Dizer que a criança é cidadã e que possui seus direitos, significa 

para Kramer (2003) “ter o direito à brincadeira, a não tomar conta de outras crianças, 

a não trabalhar, a não exercer funções que em outras classes são exercidas por 

adultos” (KRAMER, 2003, p.122).  

Dentre os documentos que regem o direito da criança à educação, a 

cultura, a dignidade, ao lazer assim como o dever do Estado, da família e da 

sociedade, podemos destacar O Estatuto da Criança e do Adolescente 1990 (ECA) 

e as Leis de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). 

                                                 
2 Lev Semyonovitch Vigotsky, Henri Wallon e Jean Piaget foram estudiosos que desenvolveram suas 
teorias a cerca do desenvolvimento cognitivo da criança. 
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O direito de brincar para Franco (2008) é considerado um direito a 

liberdade, fundamental para garantir o direito a infância e o pleno desenvolvimento 

da criança. Está fundamentado na Declaração dos Direitos da Criança – DDC (1959) 

como vertente essencial dos direitos de liberdade. Franco (2008) destaca: 

 

[...] o principio 7 da DUCD (1959), segundo parágrafo, contempla-se 
o parâmetro de interpretação de todos os direitos da criança que é o 
principio do melhor interesse. Esse princípio norteia todas as ações 
dos adultos e responsáveis pela educação e orientação [...] O direito 
de brincar está expressamente destacado no art. 31 da CDC (1989) 
Art. 31. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança ao 
descanso e ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas 
próprias da idade, bem como à livre participação na vida cultural e 
artística. Os Estados Partes promoverão oportunidades adequadas 
para que a criança, em condições de igualdade[...] 
  
 

Até o presente momento vimos que o brincar é um direito de nossas 

crianças, e não só das crianças inseridas na educação infantil, mas, também no 

ensino fundamental “[...] postulam que na educação infantil temos crianças e no 

ensino fundamental temos alunos! Ora, temos – ou precisamos ter – crianças, 

sempre” (KRAMER, 2003, p. 62). 

É fundamental que a escola traga para o dia a dia das crianças, o 

papel de proporcionar esse brincar, por meio de atividades lúdicas que proporcionem 

a elas desenvolver sua capacidade de criação, imaginação enfim, sem se preocupar 

somente em preparar a criança para o mundo adulto, deixando a criança ser criança.  

Neste contexto, iniciaremos a seguir um estudo sobre as principais 

teorias que regem a importância do brincar para o desenvolvimento, partindo dos 

princípios de teóricos como Piaget, Froebel, Vygostky, Wallon. 

 

2.3. A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS  

 

O inicio desse capítulo, nos traz que a infância tem a cada dia ganhado 

seu espaço e cada vez mais pesquisas revelam suas características, e suas 

necessidades. O brincar é um tema que hoje também é muito estudado por grandes 

teóricos, que afirmam que o brincar pode ser visto como fonte inspiradora e pode 
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contribuir para o desenvolvimento e aprendizado da criança, como cita Oliveira 

(2008): 

 

[...] o brincar é considerado como fonte inspiradora para o 
desenvolvimento e para o aprendizado humano, pois ressalta em 
benefícios fundamentais, como: criatividade, prazer, alegria, 
espontaneidade, criatividade, autonomia, busca de conhecimento. 
Numa outra concepção de brincar, submetida à lógica da 
padronização e da prontidão (a criança não desenvolve ação criativa 
sobre o brinquedo, pois esse vem pronto e acabado, faz toda a ação 
sozinha, enquanto reflexo do avanço tecnológico) a única ação 
resume-se à sua condição de proprietário do brinquedo (p. 84) 
 
 

Froebel pressupõe que o brinquedo permite o estabelecimento de 

relações entre os objetos do mundo cultural e a natureza, unificados pelo mundo 

espiritual. Para Froebel (apud KISHIMOTO 2002) a brincadeira é considerada como 

uma atividade séria e muito importante para quem deseja conhecer a criança, e 

também muito importante para o desenvolvimento da criança principalmente nos 

primeiros anos: 

 

Neste estágio de desenvolvimento a criança vai crescendo como ser 
humano que sabe usar seu corpo, seus sentidos, seus membros, 
meramente por motivo de seu uso ou prática, mas não por busca de 
resultados em seu uso. Ela é totalmente indiferente à isso, ou melhor 
ela não tem idéia sobre o significado disso. Por tal razão a criança 
neste estágio começa a brincar com seus membros – mãos, dedos, 
língua, pés bem como as expressões dos olhos e face (p. 69) 
 
 

Kishimoto (2002) comenta que Froebel defendia o valor do lúdico e a 

expressão de liberdade como meio para o ensino, no qual o lúdico se caracterizava 

como fator determinante para a aprendizagem da criança. Segundo a autora, 

Froebel afirmava que as brincadeiras e os jogos são atividades que caracterizavam 

a criação de significados, por meio de ambientes livres e por meio de brinquedos as 

crianças criam espaço para expressar sua fala, representadas no próprio imaginário. 

Analisando as contribuições de Vygostky (2000), podemos apontar 

que por meio das brincadeiras, as crianças ressignificam o seu viver e seus 

sentimentos. Vygostky (apud FRANCO 2008) parte do principio que o sujeito se 

constrói a partir da relação com o outro, por meio de atividades humanas. Para ele a 
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brincadeira infantil assume o principal papel para análise do processo de 

constituição do sujeito. Franco (2008) conclui que para Vygostky: 

 

A concepção do brincar não é vista como uma atividade natural para 
satisfação de instintos infantis, mas sim como uma atividade onde os 
significados sociais e históricos produzidos são construídos e podem 
gerar outros novos significados. A brincadeira e o faz-de-conta são 
vistos como espaços de construção de conhecimento, pois os 
significados presentes nas brincadeiras são apropriados de maneira 
especifica pela criança (FRANCO, 2008, p. 193). 
 
 

Franco (2008) ainda nos fala que a importância do brincar para o 

desenvolvimento infantil está no fato de que o brincar contribui para a mudança da 

criança com relação aos objetos, desta forma a criança de acordo com sua 

imaginação apresenta outro significado e sentidos ao objeto. Para Vygotsky (apud 

FRANCO 2008):  

 

[...] a brincadeira é fundamental para o desenvolvimento infantil, pois 
permite à criança produzir novos significados, rompendo com a 
subordinação ao objeto manipulado e com a realidade imediata 
conferindo à criança a possibilidade de controlar uma determinada 
situação ou realizar tendências que não podem ser satisfeitas.  
(FRANCO, 2008, p. 193). 

 

Para Vygotsky (1998) por meio da brincadeira cria-se uma zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP),  que promove o desenvolvimento infantil na qual “é 

a distância entre o nível atual de desenvolvimento, determinado pela capacidade de 

resolver um problema, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado por meio 

de resolução de um problema, sob orientação de um adulto, ou de um companheiro 

mais capaz”. 

Tanto Piaget (1978) quanto Vygotsky (1998) concebem o faz-de-

conta como atividade muito importante para o desenvolvimento das crianças. A 

criança é capaz de entender o faz-de-conta e usar processos mentais de forma 

representacional a partir dos três anos de idade. E é nessa faixa etária que ela 

passa a dar maior importância ao grupo de pares. 

Para Vygotsky (1998) a criança ao brincar de faz-de-conta tem que 

se esforçar para reproduzir um comportamento que não é do seu cotidiano, que não 
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faz parte de seu comportamento enquanto criança, por exemplo, quando ela brinca 

de se comportar como mãe, médico, professor. 

Piaget (1973) diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das 

atividades intelectuais da criança. Estas não são apenas uma forma de desafogo ou 

entretenimento para gastar energia das crianças, mas meios que contribuem e 

enriquecem o desenvolvimento intelectual, afirmando: 

 
O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício 
sensório-motor e de simbolismo, uma assimilação da real à atividade 
própria, fornecendo a esta seu alimento necessário e transformando 
o real em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os 
métodos ativos de educação das crianças exigem todos que se 
forneça às crianças um material conveniente, a fim de que, jogando, 
elas cheguem a assimilar as realidades intelectuais que, sem isso, 
permanecem exteriores à inteligência infantil. (p.160) 

 

O autor comenta que ao realizar uma atividade desconhecida, seja 

um jogo ou uma brincadeira, a criança entra em conflito, no entanto logo ao 

conhecer melhor as idéias estará assimilando e acomodando o novo conhecimento. 

Para Piaget (1973) a atividade lúdica é essencial para a vida da criança, pois se 

estabelece em expressão e condição para o desenvolvimento infantil, pois quando 

as crianças jogam assimilam e transformam a realidade. 

Para Wallon (1979), este desenvolvimento acontece por meio da 

interação entre ambientes físicos e sociais, sendo que os membros desta cultura, 

como pais, avós, educadores e outros, ajudam a proporcionar à criança participar de 

diferentes atividades, promovendo diversas ações, levando a criança a um saber 

construído pela cultura e modificando-se por meio de suas necessidades biológicas 

e psicosociais. Wallon (1979) demonstra seu interesse pelas relações sociais infantis 

nos momentos de jogo: 

 
A criança concebe o grupo em função das tarefas que o grupo pode 
realizar, dos jogos a que pode entregar-se com seus camaradas de 
grupo, e também das contestações, dos conflitos que podem surgir 
nos jogos onde existem duas equipes antagônicas (p.210) 
 

Dentre as perspectivas apresentadas, conseguimos compreender  a 

importância do brincar para a educação, para a construção do conhecimento e para 

o desenvolvimento da criança, assim, estudaremos no próximo capítulo as 

brincadeiras de ontem e hoje e, também, faremos uma viajem a cerca da história 
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sobre os brinquedos, apresentando as contribuições que recebemos de vários povos 

que por aqui passaram. 
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3  BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS ONTEM E HOJE  

 

Brincadeiras de Infância 
 

Ah!! Aqueles dias de primaveras, 
a brincar nos bosques, os “Tarzans”, 

agarrados, viajávamos em cipós 
nas ensolaradas e bucólicas manhãs. 

 
O caminho de chão batido, futebol, 

bola de meia, descalços e sorridentes, 
magricelos, escurecidos de barro e sol, 
eita nós meninos, vivíamos contentes. 

 
Nos descampados, gramados verdejantes 

empinávamos pipas, ágeis, multicores, 
sonhando com o infinito por instantes, 

nos super-heróis, filmes e cores. 
 

Pistoleiros ou índios, éramos heróis, 
mocinhos, bandidos, Sioux ou Apaches, 

quase todos queriam “cowboys”, 
eu não, era índio canadense, dos Apalaches. 

 
Nas tardes quentes, mergulhos nos rios, 
sem autorização, nadar às escondidas, 
em águas claras, geladas, arrepios... 

Assim transcorriam os dias, as vidas... 
 

Nas ruelas, ladeiras, calcadas, 
carrinhos de “rolimã”, correrias... 

Loucas disputas acirradas, 
joelhos ralados, mas só alegrias... 

 
Nos terrenos baldios, disputados jogos: 
bolinha de gude, boca, rinha ou pião... 
Nos pátios das escolas, festas, fogos, 
fogueiros, bandeiras, dia de S. João. 

 
Dos elevados morros verdes gramados, 

nossas corridas de “schlits”, seguras 
geringonças, esquis “sofisticados”... 

deslizávamos sem medo nas aventuras. 
 

Nos morros, arredores da cidade, 
construíamos cavernas e cabanas. 

Brincávamos de forte apache, saudade 
Por muitas horas, dias, semanas... 
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Estudos primários em escolas primarias, 

nosso itinerário de todos os dias, 
pra nós na época, prioridades secundarias, 

brincadeiras sim, eram nossas alegrias! 
 

E então os anos de encantadas ilusões, 
se foram, esfumaram-se nos tempos... 

Agora adultos, família... as infantes paixões? 
Pra sempre, registradas, saudosos momentos... 

 
Maurélio Machado (2009) 

 

 

Esse poema descreve de maneira prazerosa recordações de uma 

infância, e quem não tem saudade de sua infância? Período da vida onde não há 

preocupações e onde se pode quase tudo. Nos dias de hoje inúmeras pesquisas nos 

revelam a importância e suas contribuições acerca do brincar, como foi colocado no 

capítulo anterior. 

Neste capítulo, tem-se como objetivo apresentar um breve relato da 

história do brinquedo, a partir das contribuições de Benjamim, Kishimoto, entre 

outros, assim como apontar as brincadeiras de ontem e hoje de nossas crianças.  

 

3.1 A HISTÓRIA DO BRINQUEDO  

 

Iniciaremos nossa história sobre o brinquedo, fazendo uma definição 

do significado do brinquedo, que para Kishimoto (1996) “supõe que o brinquedo tem 

uma relação intima com a criança e uma indeterminação quanto ao uso, ou seja, a 

ausência de um sistema de regras que organizam sua utilização” (p. 18). 

Não há como mencionar o brinquedo sem falar em brincadeira, 

podemos afirmar que o brinquedo estimula a representação e a expressão de 

imagens que estimulam a realidade: 

 

O brinquedo coloca a criança na presença de reproduções: tudo o 
que existe no cotidiano, a natureza e as construções humanas. 
Pode-se dizer que um dos objetivos do brinquedo é dar à criança um 
substituto dos objetos reais, para que possa manipulá-los 
(KISHIMOTO, 1996, p. 18). 
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Nos anos 90 as brincadeiras não eram nada parecidas com as 

brincadeiras de hoje. Não existia essa avassaladora rede de aparelhos virtuais, nem 

esses brinquedos altamente sofisticados e tecnológicos. As brincadeiras se 

resumiam em brincadeiras de rua, com brinquedos improvisados feitos de restos de 

madeiras, tecidos, enfim não havia toda essa tecnologia existente nos dias de hoje, 

claro que os avanços tecnológico trouxe grandes benefícios para nossa sociedade 

em vários aspectos.  

Quando falamos sobre os brinquedos que surgiram com os avanços 

tecnológicos, não podemos generalizar que todas as crianças tenham acesso a toda 

essa modernidade, pois esses brinquedos novos e modernos não estão presentes 

em todas as casas de nossas crianças, pois vemos uma grande diferença social e 

cultural dentre as sociedades.   

Benjamin (1984) em sua obra “Reflexões: a criança, o brinquedo e a 

educação”, menciona em um dos capítulos “A historia cultural do brinquedo”, traz um 

breve relato sobre como os brinquedos tiveram suas mudanças. O autor nos diz que 

a cultura do brincar e o interesse pelos brinquedos como forma de materialização, 

teve sua origem na Alemanha, e que não eram inventados por fabricantes 

especializados, mas sim nasceram em oficinas de entalhadores de madeira e 

fundidores de estanho e também essa função de fábrica brinquedos não cabia a 

qualquer fábrica, pois o brinquedo era considerado como um produto de fabricação 

secundário. A partir do século XVIII, o brinquedo é visto como objeto e sofre algumas 

transformações:  

 

[...] começaram a aflorar os primórdios de uma fabricação 
especializada, as industriais chocaram-se por toda parte contra as 
restrições das corporações. Estas que impediam o marceneiro de 
pintar, ele próprio, suas bonequinhas; para a preparação de 
brinquedos de diferentes materiais, obrigavam várias indústrias a 
dividir entre si os trabalhos mais simples (BENJAMIN, 1984, p. 68).  
 

 

Essa divisão de trabalho, por mais simples que fossem, ocasionava 

um valor maior sobre a mercadoria. Outro dado apontado pelo autor quanto à 

história do brinquedo, era como se realizava a sua distribuição dos brinquedos, que 

não eram vendidos por comerciantes especializados, pois se encontrava brinquedos 

a meio de outros objetos. Na metade do século XIX percebe-se que os brinquedos 
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vão se tornando maiores ganhando seu espaço “quanto mais a industrialização 

avança, mais decididamente o brinquedo subtrai-se ao controle da família, tornando-

se cada vez mais estranho não só as crianças, mas também aos pais” (BENJAMIN, 

1984, P. 68). 

Toda essa industrialização a cerca do brinquedo, traz o 

desaparecimento de sua singularidade, e toma cada vez mais o caminho da 

homogeneização, que para Benjamim são fatores que surgem com o capitalismo 

que ganha sua força inclusive no campo da infância. A busca de materiais ideais 

para a fabricação dos brinquedos e sua comercialização não leva em conta o que 

realmente importa para a criança, pois para BENJAMIN (1984):   

 

(...) acreditava-se erroneamente que o conteúdo imaginário do 
brinquedo determinava a brincadeira da criança, quando na verdade, 
dá-se o contrário. A criança quer puxar alguma coisa e torna-se 
cavalo, quer brincar com areia e torna-se padeiro, quer esconder-se 
e tornar-se ladrão ou guarda (p.69 e 70) 
 
 

Neste sentido, para Benjamin (1984), as transformações que 

acontecem a cerca dos brinquedos, revelam as transformações sociais e culturais 

apresentadas com a chegada da infância contemporânea e todos os avanços da 

ciência e da tecnologia, em que o brincar perde cada vez seu caráter de 

singularidade, já que há uma exaltação de minúsculos brinquedos com uma 

importância extrema, para dali alguns dias serem substituídos por brinquedos mais 

modernos e avançados, se tornando assim um grande ciclo de substituições.  

 

3.2 AS BRINCADEIRAS E BRINQUEDOS NO BRASIL E AS CONTRIBUIÇÕES DE 

OUTROS POVOS 

 

BRINQUEDO PARA HOMENS 
 

Embora eu seja adulto, 
não me seduzem os brinquedos eletrônicos 

que a moda, irônica, me oferece. 
E excogito: 

Que brinquedo inventar para o adulto, 
privativo dele, sangue e riso dele, 

brinquedo desenganado mas eficiente? 
Tenho de inventar o meu brinquedo, 

mola saltando no meu íntimo, 
alegria gerada por mim mesmo, 
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fácil, fluida, pluma,pétala. 
Sem pedir às máquinas e aos deuses, 
Que cada um invente o seu brinquedo. 

 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

Assim, como não é fácil definir o conceito de brinquedo, definir o que 

significa brincadeira também não é tão simples assim, Kishimoto (1996) faz uma 

definição e apresenta a diferença entre brincadeira e jogo: 

 

O vocábulo “brinquedo” não pode ser reduzido à pluralidade de 
sentido do jogo, pois conota criança e tem uma dimensão material, 
cultural e técnica. Enquanto objeto, é sempre suporte de brincadeira. 
(...) e a brincadeira é a ação que a criança desempenha ao 
concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. Pode-se 
dizer que é o lúdico em ação. Desta forma, brinquedo e brincadeira 
relacionam-se diretamente com a criança e não se confundem com o 
jogo (p. 21) 

 

Feita as definições do que é brinquedo e brincadeira, vamos agora 

fazer um estudo das influencias das culturas de diferentes povos que habitam em 

nosso Brasil.  

Kishimoto (1993) em sua obra “Jogos tradicionais infantis” traz uma 

pesquisa sobre as influencias dos povos portugueses, africanos e indígenas a cerca 

das brincadeiras, nossa forma de brincar, considerando os jogos tradicionais como 

parte da cultura popular, isso quer dizer:   

 

[...] o jogo tradicional guarda a produção cultural de um povo em 
certo período histórico. Essa cultura não oficial, desenvolvida 
sobretudo pela oralidade, não fica cristalizada. Está sempre em 
transformação, incorporando criações anônimas das gerações que 
vão se sucedendo. Por ser elemento folclórico, o jogo tradicional 
assume características de anonimato, tradicionalidade, transmissão 
oral, conservação, mudança e universalidade. Não se conhece a 
origem desses jogos. Seus criadores são anônimos. [...] A 
tradicionalidade e universalidade dos jogos assenta-se no fato de 
que povos distintos e antigos como os da Grécia e Oriente brincavam 
de amarelinha, de empinar papagaios, jogar pedrinhas, e até hoje as 
crianças o fazem quase da mesma forma (p. 15). 

 

Em sua pesquisa Kishimoto (1993) aponta que os portugueses 

contribuem com forte influencia do folclore, no sentido de contos, lendas e bruxas, 

histórias sobre a mula-sem-cabeça e o bicho papão, contadas por avós portuguesas 
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e que alimentavam a imaginação das crianças. Por meio dos portugueses foram 

trazidos ao Brasil alguns jogos tradicionais conhecidos no mundo inteiro dentre eles: 

a pipa (papagaio ou arraia), que embora trazidas pelos portugueses para o Brasil, 

sua origem vem de terras asiáticas, o jogo de saquinhos, amarelinha, bolinha de 

gude, pião entre outros.  

Por volta do séc. XVI os africanos chagaram no Brasil, para 

substituir o trabalho dos indígenas, Kishimoto (1993) aponta a vinda de três 

principais culturas Sudanesas, Sudanesas Islamizadas e Bantus, que predominavam 

no sudeste e nordeste, essa caracterização faz-se necessária porque Bantus e 

Sudaneses não compartilhavam dos mesmos modos e costumes, usavam essa 

misturas de negros de diferentes localidades com linguagem diferentes, como forma 

de impedir rebeliões.   

Kishimoto (1993) levanta a hipótese das crianças africanas terem 

difundido entre elas o repertório de “jogos puramente verbais, pois talvez tenham 

encontrado barreiras na linguagem, dificultando o processo de transmissão” (p. 28). 

Não se tem registros de brinquedos em sua forma física, pois 

estavam todos preocupados com outros aspectos, sociais, seu modo de vida, 

religiões, ângulos antropométricos, superstições, mas as brincadeiras infantis não 

faziam parte das preocupações, nessa época nem mesmo as crianças despertavam 

interesse dos estudiosos.  

A autora cita a pesquisa de Câmara Cascuda (1958) que aponta que 

a criança africana aceitava a brincadeira de acordo com o ambiente lhe permitia e 

servia-se do material mais próximo para brincar, mas sua maior marca está na 

literatura oral:  

 

A mãe-preta jamais deixava de transmitir às crianças as histórias de 
sua terra, os contos, as lendas, os mitos, os deuses e animais 
encantados.  [...] Entre os brinquedos pesquisados por Cascudo, 
encontra-se a espingarda de talo de bananeira, que para 
confeccioná-la, basta fazer uma série de incisões no talo da 
bananeira, deixando os fragmentos presos pela base. (KISHIMOTO, 
1993, p. 29) 

 

Essa infância que a autora nos apresenta é na verdade da casa-

grande e senzala, dos canaviais e engenhos de açúcar, pois a vida nos engenhos de 
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açúcar demonstrava como a sociedade brasileira estava organizada, com a 

escravidão e patriarcal.  

Kishimoto (1993) nos diz que os meninos do engenho estavam 

sempre na companhia dos meninos-escravos, que estavam sempre levando 

pancada e castigos, brincadeiras que podemos destacar como faz-de-conta, pois 

reproduziam o cotidiano dos tempos da escravidão.  

O menino branco usava o menino-escravo em suas brincadeiras 

conforme lembram Freyre e Veríssimo (apud KISHIMOTO, 1993, p. 32). 

Frequentemente os meninos escravos viravam bois que puxavam carros, cavalo de 

montaria, burros, usados como meios de transporte da época. Nessas brincadeiras a 

criança está em contato com o mundo adulto, reproduzindo seus atos, costumes e 

valores. 

Dentre as brincadeiras das crianças do engenho de açúcar, 

Kishimoto (1993) destaca algumas brincadeiras como: chicotinho, chicotinho 

queimado, cinturão queimado, quente e frio, peia quente, pião, papagaio e belisco. 

Algumas brincadeiras representavam certa violência entre as crianças, como a 

brincadeira do belisco, que consistia em cantar uma música e beliscar as pessoas 

envolvidas na brincadeira ao cantar a frase “La vai um beliscão”:  

 

Uma, duas angolinhas 
Finca o pé na  
pampolinha 
O rapaz que jogo faz? 
Faz o jogo do capão. 
Veja bem que vinte 
são 
E recolhe o seu  
pezinho 
na conchinha de uma 
mão 
Que la vai um beliscão. (KISHIMOTO, 1993, p.40) 

 

Dentre as brincadeiras das meninas Kishimoto (1993) destaca as 

brincadeiras de faz-de-conta, representando o cotidiano da época, na qual as 

sinhazinhas, utilizando as bonecas como filhas, mandavam nas meninas negras que 

obedeciam as ordens da pequena sinhá e jamais a menina negra fazia o papel de 

dona da casa.  
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Dentre as brincadeiras entre as crianças do engenho, Kishimoto 

(1993) ainda destaca: brincar de ser o proprietário do engenho de açúcar, galinha 

gorda, onde as crianças jogavam uma pedra dentro da água e iam buscá-las 

acompanhados de um verso, essa brincadeira era típica da região do Nordeste e em 

outros estados possuem outras denominações como caça o tesouro (São Paulo), 

marreca e galinha gorda (Rio Grande do Norte, Pernambuco e Minas Gerais), 

brincar de pegador, na qual a figura principal era caçador de negros, brincadeira de 

“Agostinho”, brincadeira que também apresentava características de perseguição.   

Após séculos de convivência, fica difícil separar as brincadeiras 

entre branco e negro, pois a cultura, os costumes e valores acabam misturando-se. 

Sendo assim os negros tiveram sua contribuição a cerca das brincadeiras 

desenvolvidas na época dando novos sentidos as mesmas. 

Já a contribuição dos indígenas apontadas por Kishimoto (1993) 

foram inúmeras, as brincadeiras das crianças indígenas estão fortemente ligadas 

aos elementos da natureza. A presença do folclore também está presente na cultura 

indígena, por meio de contos, lendas e histórias contadas de pai para filho. Os 

animais, presentes na cultura indígena tinham papéis mágicos e eram incluídos em 

rituais religiosos, “entre algumas tribos, as mães faziam para os filhos brinquedos de 

barro cozido, representando figuras de animais e de gente, predominantemente do 

sexo feminino” (p. 60). 

Por mais que as crianças estejam perdendo o interesse por 

brinquedos que representem a figura de animais, característica da cultura brasileira, 

pois se interessam muito mais por brinquedos industrializados, ainda encontramos 

brinquedos de barros com figuras dos animais nas feiras do interior. Essa tradição já 

não ocorre com as bonecas, já que encontramos mais as bonecas de tecidos, que 

foram influências dos africanos. 

Uma das brincadeiras deixada pela cultura indígena as nossas 

crianças é o arco e flecha, pois estava presente desde cedo na vida das crianças 

indígenas “pai e avó talham um arco com flechas para as crianças a partir de dois ou 

três anos” (KISHIMOTO, 1993, p. 63).  

Segundo Kishimoto (1993) a vida das crianças indígenas não era 

marcada por violência, pois não havia gritos nem brigas, ao contrário o convívio em 

grupo proporcionava a cooperação entre eles e a solidariedade. A infância na aldeia 

indígena era de muito trabalho, os meninos a partir dos 10 anos de idade ajudam 
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seus pais na caça e na pesca, enquanto as meninas desde muito pequenas 

ajudavam suas mães, acordavam cedo e acompanhavam suas mães na plantação e 

faziam vários serviços domésticos. 

Koch-Grünberg 3(apud KISHIMOTO, 1993), nos diz em sua que o 

primeiro brinquedo dos meninos era o chocalho, e quando a criança começava a 

engatinhar brincava com pedrinhas ou pedacinhos de madeira, com areia e 

pequenos insetos amarrados a um fio.  

Dentre as brincadeiras indígenas, Kishimoto (1993) apresenta a 

brincadeira como: brincavam de rodar pião, de enigma, o jogo do fio (que hoje pode 

ser conhecido como cama-de-gato). O jogo do fio este consiste em se fazer o maior 

número possível de figuras manipulando um fio de algodão entre os dedos e pés. 

Pode-se observar nas brincadeiras indígenas uma grande simplicidade nos materiais 

utilizados para a realização das mesmas, sendo instrumentos puramente naturais. 

Todos os jogos e brincadeiras apresentados até aqui por meio da 

contribuição de Kishimoto (1193) tanto vindo da cultura portuguesa, negra e 

indígena caracterizam-se como “jogos tradicionais” acabaram por expandir na 

cultura lúdica brasileira, formada entre outras coisas por jogos e costumes. Dentre 

os jogos e brincadeiras tradicionais brasileiras, podemos citar:  

1. Queimado/caçador;  

2. Carniça;  

3. Pique;  

4. Cabra-cega;  

5. Mamãe posso ir;  

6. Peteca;  

7.  Amarelinha;  

8. Chicotinho queimado;  

9. Pau de sebo;  

10. Cabo de guerra;  

11. Totó/Pebolin;  

12. Bambolê;  

13. Ciranda, cirandinha;  

14. Futebol de botão;  

15. Peão;  

                                                 
3 Koch-Grünberg (1974) realizou uma pesquisa junto à tribos do estado de Roraima, o autor relata o 
cotidiano das crianças que lá viviam.  
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16. Passa anel;  

17. Estátua;  

18. Palitinhos;  

19. Malmequer;  

20. Boca de forno;  

21. Reco-reco;  

22. Escravos de Jó;  

23. Papagaio, Pipa, Arraia;   

 
3.3 AS BRINCADEIRAS DE ONTEM E HOJE   
 

 

Ao nos referirmos as brincadeiras de ontem, queremos dizer sobre 

as brincadeiras e jogos tradicionais, que como vimos a partir das reflexões de 

Benjamin e Kishimoto, a cada dia está perdendo a sua singularidade abrindo espaço 

as brincadeiras e brinquedos da era contemporânea. Dentre as brincadeiras de 

ontem para as brincadeiras de hoje nota-se grandes diferenças, que ocorreram ao 

longo dos anos por inúmeros fatores, como a industrialização, a modernidade e a 

tecnologia, como citamos no inicio desse capítulo.  

As brincadeiras de ontem são aquelas brincadeiras mais parecidas 

com os jogos tradicionais, o brincar de casinha, de comidinha, as brincadeiras de 

rua4, brincadeiras de cunho simples e muitas vezes com materiais reciclados e de 

muita criatividade.  

Além dos “jogos tradicionais” como a peteca, a bolinha de gude, 

podemos destacar também algumas brincadeiras vistas há alguns anos atrás, como: 

as bonecas Barbie, fofolete,mãe da rua do disco, “bets”, garrafão, pular elástico, 

esconde-esconde, bater tazo, gato mia, jogo de botão, colecionar papel de carta, 

ioiô, bambolê, mola maluca, telefone sem fio, amarelinha, queimada, batata quente, 

passa-anel5, brincadeiras que se perguntarmos as crianças de hoje, talvez algumas 

elas não conheçam.  

A contemporaneidade nos traz uma mudança em aspectos sociais, 

na educação e no sujeito, e com tantas mudanças acontecendo como não refletir em 

                                                 
4 Quando falo de rua, lembro muitas as brincadeiras de minha infância, na qual sinto a grande 
diferença entre as brincadeiras de hoje. 
5 Essas brincadeiras estão disponíveis no Blog Infância: Passado e Presente 
http://diferentesinfâncias.zip.net/ Acessado em 30 de setembro de 2011.   
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nossas crianças, nas brincadeiras das crianças? “Como conseqüência, muda-se a 

concepção de ser criança e de infância, e alteram-se também, os tipos de 

brinquedos infantis e o conceito de brincar” (OLIVEIRA 2008, p. 81). 

Se houve uma mudança a cerca dos brinquedos, notamos também 

as mudanças que regem as brincadeiras, desta forma Oliveira (2008) destaca:  

  

Se antes, brincar na rua, no quintal, nas praças era comum, hoje, já é 
um acontecimento raro, e quando existe apresenta-se como 
vulnerabilidade à violência e ao perigo. A nova estrutura social já não 
admite tal prática, uma vez que o aumento de número de carros nas 
ruas, que provoca stress e ausência de responsabilidades dos 
motoristas, impede a ação nos moldes de momentos históricos 
anteriores. Para que as crianças não corram riscos, os adultos 
preferem ocupá-las com computadores, videogames, televisão ou as 
colocam em instituições educativas em período integral (p. 84). 

  

Nesse contexto histórico que estamos inseridos destaca-se o 

aumento ao incentivo do consumo, na qual se cria a necessidade de consumir tal 

mercadoria e o público infantil está bem evidente, com brinquedos industrializados, 

roupas de marcas, enlatados, CDs entre outros. Oliveira (2008) destaca o caso dos 

“brinquedos, estes já estão prontos, fazem toda a simulação (choro, som, 

movimentos) e a criança apenas permanece frente ao brinquedo passivamente, 

olhando e observando como espectadoras” (p. 81).  

Esse consumo desenfreado de hoje torna as tecnologias muito mais 

acessíveis, permitindo que os meninos brinquem cada dia de vídeo game, os jogos 

estão nos celulares, e as crianças passando horas navegando na internet, traçando 

assim sua nova maneira de brincar.  

Não podemos deixar de destacar que este processo social, não é 

igual para todos, já que as sociedades se diferenciam em função de suas 

particularidades culturais, suas histórias e organizações familiares, como já 

apresentamos. 

Esse tempo reduzido ao brincar está diretamente ligado ao conceito 

de que a infância é o momento de investir, os pais cobram cada dia mais de seus 

filhos e sentem necessidade de preparar seus filhos para enfrentarem o mercado de 

trabalho, desta forma buscam na educação o objetivo de formar e alcançar o 

sucesso profissional de seus filhos. As crianças de hoje, fazem vários tipos de curso, 

outro idioma. 
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Diante dessa sociedade em que nossas crianças estão inseridas, a 

escola tem papel fundamental, assim como o professor, de oferecer as suas 

crianças o resgate e o direito a sua infância, proporcionando a brincadeira 

promovendo situações cotidianas em que a criança possa interagir com o outro, 

construir, imaginar, criar, enfim, onde ela possa brincar. 

A partir desse fundamental papel da escola e do professor, 

iniciaremos nosso terceiro capítulo, discutindo e analisando a pesquisa realizada 

com professores, tentando encontrar formas de como os professores podem 

resgatar esse direito de brincar.  
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4 BRINCAR: CONCEPÇÃO E IMPORTÂNCIA DO BRINCAR 

 

Atualmente, discutir Educação Infantil, compreendida por creche, 

pré-escola ou instituições equivalentes no Brasil implica fazer uma retrospectiva 

desde a promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) de 1990 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) 9394/1996. A partir das deliberações encaminhadas nessas leis e 

das suas consequências para a área, muitos desafios e perspectivas têm sido 

colocados. 

Nesse viés, esta pesquisa buscou investigar a presença do brincar 

em diferentes instâncias: nos documentos referentes à política educacional de 

atendimento a infância, nas concepções discursivas existentes e vigentes na prática 

de professores de Educação Infantil na cidade de Londrina. Por meio das vozes dos 

professores de Educação Infantil dos Centros Municipais de Educação Infantil 

(CMEIs), bem como dos Centros de Educação Infantil filantrópicos (CEIs). Assim, foi 

possível identificar as diferentes concepções a respeito do brincar; a importância do 

mesmo para a promoção do desenvolvimento infantil, assim como, sobre como o 

brincar acontece nas instituições de Educação Infantil. 

 

4.1 O BRINCAR NAS POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

No que tange a presença do brincar na composição das Políticas 

Educacionais de atendimento a infância será explicitado no decorrer deste capítulo, 

a importância educativa demarcada para o contexto do desenvolvimento da criança 

e da Educação Infantil por meio da totalidade envolvida nas funções do educar e 

cuidar, tendo por base auxiliar: o criar, o brincar e o aprender. Embora existam 

diferentes documentos produzidos sobre Educação Infantil pelo Estado e 

popularizados, o teor desses documentos que compõem a Política Educacional para 

esta área ainda não é do conhecimento de vários profissionais envolvidos com a 

dinâmica do atendimento a infância.  

No Capítulo 1 abordamos uma breve exposição do papel do brincar 

para o desenvolvimento humano - contribuições teóricas - para que agora 
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pudéssemos retomá-lo ampliando estas contribuições entrelaçando-as com os 

documentos oficiais. 

No Brasil, após a promulgação da CF de 1988 e da LDB 9394/96, 

segundo Mello (2004, p. 1), nesse momento “o Estado brasileiro assumiu que a 

criança é um cidadão que tem direito à educação, direito ao afeto, direito de brincar, 

direito de querer, de sonhar, de opinar, de conhecer”. 

Assim, o brincar despontou como atividade essencial ao ser 

humano. De acordo com Huizinga (1980), o homem sempre brincou sem distinção 

de regras, entre adultos, crianças e animais no decorrer da história da humanidade. 

Desta maneira, o brincar adquiriu um espaço de excelência na formação humana, 

onde este tem sido abordado como um laboratório do pensamento infantil 

constituído por uma linguagem simbólica singular apoiada em brinquedos, objetos 

de uso cotidiano, materiais de construção e é baseado em regras que estejam 

diretamente associadas à infância. 

Nesta direção Benjamin (1984, p. 75) pontua que, “a essência do 

brincar não é um “fazer como se”, mas um “fazer sempre de novo”, transformando a 

experiência mais comovente em hábito”. O brincar ou a brincadeira funciona como 

cenário no qual a criança se constitui como sujeito que atua e cria a partir de seu 

potencial de desenvolvimento, elaborando seu próprio conhecimento. 

No documento oficial do MEC, “Critérios para um Atendimento em 

Creche e Pré-Escola que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças” 

(BRASIL, 1997), o direito a brincadeira aparece como primeiro dos doze critérios a 

ser esboçado para a infância, tendo em vista a importância das interações lúdicas 

nos espaços internos e externos da educação infantil, entre adulto-criança, criança-

adulto e criança-criança, por meio de relações simétricas e assimétricas. 

Nesta perspectiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil (DCN, Brasil, 1998) explicitam que os Centros de Educação 

Infantil, compreendendo creches e pré escolas, devem preservar o caráter lúdico 

próprio da criança em suas ações espontâneas, planejadas e dirigidas, 

proporcionando articulação prazerosa entre atividades de comunicação e ludicidade. 

Assim, configura-se uma forte tendência para que o processo instrucional não 

sobreponha o processo educativo na Educação Infantil. No Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, Brasil, 1998), o brincar é definido como 

uma forma de linguagem própria do universo infantil, que não objetiva um produto, 
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mas é um processo no qual as crianças trocam entre si suas dúvidas, angústias e 

hipóteses sobre os mais diferentes assuntos. Desta forma, constituem uma bagagem 

de experiências e conhecimentos próprios. 

Neste documento, existe a seguinte afirmativa: 

 

[...] nas brincadeiras as crianças transformam os conhecimentos que já 
possuíam anteriormente em conceitos gerais com os quais brinca. (...) no 
ato de brincar que a criança estabelece os diferentes vínculos entre as 
características do papel assumido, suas competências e as relações que 
possuem com outros papéis, tomando consciência disto e generalizando 
para outras situações. [...] (BRASIL, RCNEI, 1998, p. 27-28, v. 1). 

 

Neste viés, para Pietrobon & Ujiie (2007), o brincar tem livre trânsito 

na Educação Infantil, uma vez que é linguagem própria da infância e é reflexo da 

mente do brincante em ação em todo e qualquer momento de vivência individual ou 

coletivo. A criança brinca quando toma banho ou come, transformando o sabonete 

em “monstro soltador de espuma” ou os talheres em “avião”. Desta maneira, a ação 

lúdica foge, portanto ao controle onipotente do adulto. 

Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação Infantil vem 

reafirmar o valor do brincar para o desenvolvimento infantil apresentado nas 

Políticas Educacionais anteriormente tratadas, uma vez que: 

 

As crianças precisam ser apoiadas em suas iniciativas espontâneas e 
incentivadas a: brincar; movimentar-se em espaços amplos e ao ar 
livre; expressar sentimentos e pensamentos; desenvolver a 
imaginação, a curiosidade e a capacidade de expressão; ampliar 
permanentemente conhecimentos a respeito do mundo da natureza e 
da cultura apoiadas por estratégias pedagógicas apropriadas; 
diversificar atividades, escolhas e companheiros de interação em 
creches, pré-escolas e centros de Educação Infantil. (BRASIL, 2006, 
p. 19, v. 1.). 

 

A ação lúdica, como mencionado anteriormente, permeia todos os 

espaços e atividades desenvolvidas no âmbito da Educação Infantil, seja 

empreendida no espaço de tempo livre ou tempo dirigido, ambas proveitosas e 

significativas para formação global da criança, tendo em vista os três princípios 

elencados pelas DCNEI (Brasil, 1998): princípios éticos, políticos e estéticos. 

O brincar, portanto, segundo Lima (2003) é o “laboratório da alma 

infantil” e é presença marcante na ação educativa junto às crianças nos diversos 
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“cantos” da Educação Infantil, que precisa estar ancorada no respeito à 

individualidade infantil, ao modo de criar, pensar, agir, ser e estar no mundo. 

Partindo desse pressuposto, é aconselhável que os profissionais envolvidos com a 

infância atuem no atendimento das demandas da criança, para tanto sua 

qualificação e formação é um suporte indispensável. 

Nesse sentido, apesar de o direito de brincar estar assegurado pela 

legislação vigente, o tema carece de uma cultura de informação e avaliação que 

fomente sua ampla discussão na sociedade brasileira e no âmbito educacional. 

Dessa forma, é de suma importância que se discuta a forma como os documentos 

oficiais são divulgados para aos professores da infância, como estão ocorrendo os 

seus processos de formação e a discussão sobre o brincar nas instituições de 

Educação Infantil.  

A seguir, serão apresentados os dados coletados mediante as 

entrevistas com os professores dos CEIs e CMEIs.  

 

4.2 DADOS DA PESQUISA 

 
A entrevista buscou, neste primeiro momento, identificar melhor as 

participantes da amostra. Participaram dessa pesquisa 45 professoras, todas do 

sexo feminino, com idade entre 21 a 60 anos.  

Dentre as 45 participantes 25 possuem o curso de Magistério. 

Destas 45, nove possuem Normal Superior, 29 possuem a graduação em 

Pedagogia, três professoras são formadas em outras áreas, sendo que uma possui a 

graduação de Letras; outra, de Geografia e a última graduação em Artes e Ciências. 

Quatro professoras não responderam a esta questão. Vemos que algumas 

participantes possuem o Magistério e a graduação de Pedagogia. Quatorze 

professoras possuem Especialização na área da educação.  

A carga horária das participantes varia de 20 a 40 horas semanais, 

sendo que quatro participantes fazem 20 horas semanais; 19 participantes fazem 30 

horas semanais e, 20 professoras fazem 40 horas semanais.  
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4.3 CONCEPÇÕES REFERENTES À AÇÃO DO BRINCAR DOS PROFESSORES 

 

Quanto á Concepção do Brincar as definições relativas a esta 

categoria não possuem clareza entre as entrevistadas, isto pode ser percebido tendo 

em vista as respostas das mesmas (ANEXO B).  

Dentre as respostas obtidas a cerca da “concepção do brincar” 

destacamos algumas palavras chaves que apareceram em grande parte das 

respostas das participantes onde definem o brincar como: forma de aprendizagem, 

atividade que deve ser divertida e prazerosa, desenvolve a imaginação, a 

autonomia, a criatividade, ajuda a lidar com dificuldades e angústias, importante para 

o desenvolvimento cognitivo e físico, atividade lúdica, leva a criança à realidade, 

construção da identidade, o brincar deve ser levado a sério, socialização e 

integração com o outro, ter liberdade, proporciona a troca de experiência, aquisição 

de diferentes habilidades, forma de expressão, regras, memória e direitos. 

Algumas das concepções descritas acima ficam evidentes nas falas 

dos professores 1e 2:  

P1. A criança desde o nascimento brinca, a principio com o próprio corpo e 

depois interagindo com o mundo que a cerca, seja pessoas ou objetos. O brincar é o 

principal mecanismo rico em aprendizagens prazerosas para o desenvolvimento 

integral do individuo. 

P2. Brincar é prazerosa, é aprendizado, é descoberta e construção, é 

invenção, é imaginação, é direito de toda criança. 

As falas dos professores estão presentes na definição do brincar trazida 

por Oliveira (2008):  

 
Para os teóricos o brincar é considerado como fonte inspiradora para 
o desenvolvimento e para o aprendizado humano, pois ressalta em 
benefícios fundamentais, como: criatividade, prazer, alegria, 
espontaneidade, criatividade, autonomia, busca de conhecimento (p. 
84)  

 
Assim, a partir destas falas destes professores categorizamos as 

respostas em quatro grandes níveis:  

1. O brincar está integrado ao desenvolvimento e a aprendizagem da 

criança. 

2. O brincar está integrado ao desenvolvimento social e emocional. 
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3. O brincar está integrado a estimulação da imaginação, da criatividade e 

da memória e outros. 

4. O brincar está integrado ao prazer e ao entretenimento. 

 

Também, vimos repostas que trazem um conceito errôneo sobre o 

brincar, como na fala da P4, onde a mesma explicita que o brincar faz parte de todas 

as pessoas desde o nascimento, assim como a aprendizagem, as duas caminham 

juntas. Enquanto as crianças brincam elas aprendem e se desenvolvem como um 

todo. 

Segundo Batista (2003) brincar não é inato nas crianças, nem faz 

parte da infância, pois nem todas as crianças brincam. 

Com base nas respostas dadas pelas entrevistadas concluímos que 

embora seja de consenso a importância da ação lúdica na Educação Infantil os 

conceitos sobre o brincar são indefinidos para os professores dos CEIs e CMEIs.  

Brincar é a representação em atos, por meio do jogo simbólico, a 

primeira possibilidade de pensamento propriamente dito, marcando a passagem de 

uma inteligência sensório-motora, baseada nos cinco sentidos e na motricidade, 

para uma inteligência representativa pós-operatória (material e intuitiva) mediada por 

símbolos subjetivos, caminho para a construção da inteligência operatória mediada 

por signos históricos arbitrários (BATISTA, 2003). 

Segundo KISHIMOTO (2002), representar, brincar é dar forma às 

experiência humanas significativas; é reapresentar, tornar novamente presente, 

presentificar vivências que, por sua experiência, mereçam ser permanentemente 

lembradas. O imaginário não se confunde com o real, ele é um instrumento para a 

compreensão e a tomada de consciência real. 

Consoante com este pensamento, Oliveira (2008) entende o brincar 

como o viver, é a vivência da dimensão psíquica nas relações da criança com o 

mundo, onde ao brincar a criança vive o prazer de agir simultaneamente com o 

prazer de projetar-se no mundo em uma dinâmica interna que promove a evolução e 

a maturação psicomotora e psicológica dela. 

O brincar consiste em um sistema que proporciona a integração 

entre a vida social da criança, sendo transmitida de uma geração para outra ou 

aprendida nos grupos infantis, na rua, nos parques, escolas, festas e etc; é 

incorporada pelas crianças de forma espontânea (FRIEDMANN, 2003). 
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Benjamin (1984) apresenta que o brincar se constitui em ação, 

brincadeira, divertimento, imitação, faz de conta, expressão livre.  

Assim, podemos dizer que o termo brincar é empregado de forma 

pouco nítida e indistinta em alguns momentos, demonstrando dificuldades de 

conceituação deste campo e desconhecimento tanto dos documentos oficiais da 

Educação Infantil, quanto do delineamento histórico em que estes termos foram 

construídos que engloba valores, modos de vida, num dado espaço que traduz uma 

cultura e expressa uma linguagem própria. 

Quanto a importância do brincar na promoção do 

desenvolvimento infantil , notamos que na fala dos professores entrevistados todos 

afirmam  que o brincar é importante para a promoção do desenvolvimento infantil 

(ANEXO C). 

Mas apesar desta afirmação, no entanto, nos indagamos: será que a 

atividade lúdica tem tido seu papel garantido nas instituições de atendimento a 

infância?  

Eis aqui um problema para uma posterior investigação no intuito de 

buscar uma compreensão analítica da ação lúdica na práxis da Educação Infantil, 

tendo em vista as análises das alterações ou da manutenção de convicções 

cristalizadas. 

Mas, voltando a esta questão, destacamos os seguintes conceitos 

chaves: proporciona a aprendizagem, prazer e alegria, desenvolve a imaginação, a 

motricidade, a autonomia, a criatividade, ajuda a lidar com dificuldades e angústia, 

ajuda a criança a resolver conflitos e medos, leva a criança à realidade em contato 

com o mundo adulto (por meio do faz-de-conta), contribui para a construção da 

identidade, socialização e integração com o outro, desenvolver a coordenação 

motora, proporciona a troca de experiência, aquisição de diferentes habilidades, 

forma de expressão, regras, memória e direitos. 

Destacamos a fala da P3. O brincar é importante para o 

desenvolvimento da criança para seu cognitivo, coordenação motora e interação 

com as outras pessoas.  

P4. É brincando que a criança se desenvolve. É muito importante as 

brincadeiras para o desenvolvimento infantil da criança, pois durante as brincadeiras 

a criança expressa suas vontades dificuldades, sentimentos, enfrenta conflitos e 

aprende a socializar, a lidar com o outro.  
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Para Paschoal e Machado (2008) ao brincar a criança se relaciona 

com o mundo adulto, procurando descobrir e se relacionar com o que está ao seu 

redor, sendo assim: 

Ao vivenciar as brincadeiras, a criança se desenvolve afetivamente, 
interage com o mundo em que vive, mediante a fantasia e o encanto. 
Ao brincar, ela internaliza os conhecimentos de sua cultura e 
desenvolve as relações sociais, aprendendo a se conhecer melhor e 
a conhecer os outros. Na realidade, por meio das brincadeiras, ela, 
paulatinamente, deixa de ser o centro das atenções, socializando-se, 
e com o tempo, apreendendo a se colocar no lugar do outro (p. 53) 

 

Assim, percebemos que as respostas dadas a primeira questão não 

se diferenciam das respostas dadas nesta questão, enfatizando assim, as categorias 

elencadas na discussão da pergunta 1. 

Quanto as brincadeiras que são desenvolvidas com as crianç as 

na instituição  podemos destacar: brincadeiras de roda, dirigidas, coordenadas, 

casinha, cabana, brincadeiras livres, de bola, pula corda, esconde-esconde, lenço-

atrás, mão da rua colorida, pega-pega, ciranda cirandinha, jogos de movimento, 

bingos com letras, com números, cantos de faz-de-conta, pintura, brincadeiras com 

água, com areia, com terra, bambolê, sucata, dança da cadeira, corrida do saco, 

boliche com garrafas pet, pula-pula, estátua, cambalhotas no colchão, boneca, trilha, 

pé na lata, biboquê, artes visuais, culinária (de verdade e de faz-de-conta), 

psicomotrocidade (pintura no corpo), dramatização, jogo da memória, brincadeiras 

de faz-de-conta (salão de cabelereiro), cobra-cega, estatua, caixa da fantasia, 

brincadeiras com bola (corre-cotía), fantoches, imitar, pato-ganso, caça ao tesouro. 

Destacamos a resposta da P6. Na instituição procuramos 

desenvolver todos os projetos enaltecendo o brincar, pois a visão e a proposta 

pedagógica da instituição é que as crianças aprendam brincando. Brincamos de 

casinha, lenço-atrás, pega-pega, peteca, boneca, futebol, imitar os bichos, teatro, 

entre outros, que fazem parte da infância. 

Desta forma, percebemos as mais diferenciadas atividades que 

podemos classificá-las em quatro termos: 
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Brinquedos Brincadeiras Jogos  Atividades Lúdicas  

1. Bola 
2. Corda  
3. Sucatas 
4. Boneca 
5. Carrinho 
6. Bambolê 
7. Biboquê 
8. Fantoches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pega pega 
2. Esconde esconde 
3. Roda 
4. Faz de conta 
5. Amarelinha 
6. Caracol 
7. Alerta 
8. Lenço atrás 
9. Casinha 
10. Mãe da rua 

colorida 
11. Dança da cadeira 
12. Cobra cega 
13. Corrida do saco 
14. Estátua 
15. Pé na lata 
16. Pato ganso 
17. Caça ao tesouro 

 

1. Jogo da 
velha 

2. Dominó 
3. Palito 
4. Boliche 
5. Jogo da 

memória 
 

1. Contação de 
histórias 

2. TV 
3. Cantinhos 

diversificados de 
aprendizado 

4. Dramatização 
5. Pintura 
6. Atividades com 

água, areia e 
terra 

7. Caixa da fantasia 
8. Imitação 
9. Massinha 
 

QUADRO 1. Atividades desenvolvidas pelos professores 

 

Como vimos, no Capítulo 2 a respeito das brincadeiras de ontem e de 

hoje, podemos verificar através do Quadro 1 a grande parte das brincadeiras 

realizadas nas instituições em que as professoras trabalham são as brincadeiras 

mais simples, as que Kishimoto, chama de jogos tradicionais.  
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CONCLUSÃO 

 

No decorrer de todo este trabalho foi tomado o elemento lúdico ou 

atividade lúdica ou recreativa, e o brincar como termos únicos no tocante do espaço 

da ludicidade. Assim, podemos perceber que no âmbito do discurso das políticas 

públicas de atendimento a infância brasileira e da prática discursiva de professores 

de CEIs e CMEIs o brincar encontra-se como direito inalienável da criança. 

Consideramos que a pesquisa sobre a concepção do brincar 

presente nos discursos dos profissionais da Educação Infantil possui um significado 

expressivo por ser uma discussão atual e necessária nesse momento dos novos 

rumos que a Educação Infantil tem tomado. 

Diante das entrevistas realizadas e discutidas até o momento, 

compreendemos que o brincar tem ou deve ter lugar de destaque nas práticas 

educativas da Educação Infantil.  

Em relação à análise dos documentos oficiais das Políticas Públicas 

e Educacionais, das legislações da Educação Infantil, o que foi possível verificar, no 

que tange ao brincar, como foi explicitado no decorrer deste trabalho e, buscando 

responder as nossas indagações iniciais, ou seja, nosso problema de pesquisa, e 

ainda, cumprir com nossos objetivos, é que o brincar tem presença garantida e está 

assegurado nestes documentos. Nos materiais produzidos pelo Estado para 

Educação Infantil (nas últimas décadas), a importância da educação e do brincar 

estão demarcados por meio da integração das funções do cuidar e educar, as quais 

estão expressas na totalidade de suas funções. Esses documentos têm por sua vez, 

como base: o criar, o brincar e o aprender. 

Com relação a fala dos professores de CEIs e CMEIs notamos que  

o brincar é explorado na instituição, buscando promover o aprendizado das crianças, 

embora as mesmas não tenham clareza da concepção do brincar, porém as 

mesmas não conseguem conceituar o brincar fazendo uma única analise da 

concepção do brincar e a sua importância, não diferenciando um do outro. As 

brincadeiras, os brinquedos, jogos e atividades lúdicas são diversificados 

alcançando, assim um grande ambiente de conhecimento e diversão.  

Enquanto brinca a criança tem a oportunidade de organizar seu 

mundo seguindo seus próprios passos e utilizando melhor seus recursos. Quando 

brinca a criança pode aprender de um modo mais profundo, pode flexibilizar 
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pensamentos, pode criar e re-criar seu tempo e espaço, conseguindo adaptar-se 

melhor às modificações na vida real podendo incorporar novos conhecimentos e 

atitudes. 

Brincando a criança tem a oportunidade de experimentar o objeto de 

conhecimento, explorá-lo, descobri-lo, criá-lo. Nos momentos de brincadeira a 

criança pode pensar livremente, pode ousar, imaginar, nesta hora é livre para criar, 

não tem medo de errar, brinca com a possibilidade, a capacidade de lidar com 

símbolos aqui torna-se primordial, brincar e imaginar que um pedaço de pano, um 

toquinho de madeira, ou qualquer outro objeto  é o que ela quer que seja. 

Toquinho retrata o sentido simbólico de um brinquedo. 

                    Um brinquedo... 
                    O que é um brinquedo? 
                    Duas ou três partes de plástico, de lata... 
                    Uma matéria fria 
                    Sem alegria 
                    Sem história... 
                    Mas não é isso, não é filho! 
                    Porque você lhe dá vida 
                    Você faz ele voar, viajar...  
                                (TOQUINHO, 1987) 
 

  Assim, brincar pode ser entendido como mudança de significado, 

como movimento, tem uma linguagem, é um projeto de ação. Brincando molda-se a 

subjetividade do ser humano, cunha-se a realidade, estabelece-se um tempo e 

espaço. Brincar é criar, criar uma forma não convencional de utilizar objetos, 

materiais, idéias, imaginar. É inventar o próprio tempo e espaço. 

Brincando a criança pode agir numa esfera cognitiva, ela é livre para 

determinar suas próprias ações, é dona de seu destino, pode tomar decisões, pode 

comunicar-se. O saber se constrói, fazendo próprio o conhecimento do outro. 

(BATISTA, 2009). O conhecimento é construído quando se faz do conhecimento do 

outro o seu próprio conhecimento. Assim, ao brincar podemos construir 

simbolicamente e metaforicamente o mundo.  

É possível por meio do modo como uma criança brinca, estabelecer 

o seu modo de aprender, podemos notar a forma como vê o mundo, percebemos 

como ela utiliza a inteligência, se pode jogar ou o que quer ocultar, podemos 

observar sua relação com a aprendizagem, sua capacidade de argumentar, 

organizar, construir e significar. A criança pode ir transformando seu modo de agir e 
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pensar, pode recuperar o prazer de jogar, experimentar, estabelecer confiança e 

criar o seu próprio tempo e espaço. 

Dessa forma, nenhuma criança brinca só para passar o tempo, sua 

escolha é motivada por processos íntimos, desejos, problemas, ansiedades. O que 

está acontecendo com a mente da criança determina sua atividade lúdica; brincar é 

sua linguagem secreta, que se deve respeitar mesmo se não a entende, então, 

enfatizamos a necessidade do professor ficar atento, para oferecer possibilidades e 

situações de jogos/brincadeiras/brinquedos.  

É imprescindível, então, que a educação infantil seja “recheada” de 

atividades lúdicas, para que a criança tenha a oportunidade de expressar-se, de 

evadir-se do mundo real, de ser séria no seu diminuto mundo lúdico. 
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ANEXO A. Roteiro de Entrevista 
 
1. Qual a concepção do brincar? 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Qual a importância do brincar para o desenvolvimento infantil? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Quais são as brincadeiras desenvolvidas com as crianças na instituição que você 
trabalha? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO B. Respostas dos professores relativas a ques tão 1 
 
Respostas 1. Qual a concepção do brincar? 
P1 - O brincar é o meio ou estratégia que a criança usa para aprender ludicamente, 
pois brincando ela imagina e se desenvolve criando suas próprias fantasias. O 
brincar é a base do desenvolvimento da criança 
P2 - O brincar é para a criança uma fonte riquíssima de aprendizado e prazer, pois é 
por meio desta atividade, fundamental que as se desenvolvem e atuam com mais 
autonomia na vida adulta e no seu contexto social. 
P3 - Para mim o brincar é algo muito sério e necessário crianças que tem o privilégio 
de poder brincar, normalmente, conseguir lidar melhor com suas angustias e 
dificuldades. 
P4 - O brincar faz parte de todas as pessoas desde o nascimento, assim como a 
aprendizagem, as duas caminham juntas. Enquanto as crianças brincam elas 
aprendem e se desenvolvem como um todo. 
P5 - É essencial para seu desenvolvimento 
P6 - O brincar é essencial para o desenvolvimento da criança 
P7 - Brincar e uma forma de ensinar de forma divertida e prazerosa. 
P8 - Brincar é prazerosa, é aprendizado, é descoberta e contrução, é invenção, é 
imaginação, é direito de toda criança. 
P9 - Brincar é vivenciar situações lúdicas, onde é expressado a imaginção e a sua 
visão de mundo. São momentos de prazer e também onde aprende a lidar com a 
realidade. 
P10 - Vivenciar o lúdico ação e por meio da imaginação e construção da identidade. 
P11 - O brincar é o aspecto mais importante para criança, não é bagunça nem 
perder tempo é o mais significativo para criança. 
P12 - É ao brincar que a criança reproduz (entende) o mundo e seus sentimentos.  
P13 - Aprender brincando é saudável, além de contribuir com pré-requisitos para a 
aprendizagem global. 
P14 - Brincar são momentos que a criança deve ter para se expressar e fazer as 
atividades que mais gosta. 
P15 - Não apenas um brincar por brincar. A crainça quando brinca se desenvolve, 
para isso é necessário que o professor tenha claro a importância do brincar para 
poder intervir diretamente e indiretamente favorecendo esse aprendizado. Caso 
contrário será apenas uma atividade para entreter, passar o tempo quebrar galha 
(quando precisa fazer outra coisa da brinquedo, tv, etc) 
P16 - Brincar é tudo, quando a criança brinca ela procura entender o meio adulto, 
brincando a criança é capaz de demonstrar seus medos, suas angústias e também 
suas alegrias, brincar deixar a criança brincar é respeitar seu universo e seu tempo. 
P17 - Que a criança aprenda de uma forma lúdica, expressando seus sentimentos e 
desenvolvendo sua criatividade e imaginação. 
P18 - As crianças quando estão brincando, brincam e ao mesmo tempo estão 
aprendendo. Tendo a socialização entre os amiguinhos, a alegria interagindo com os 
amiguinhos, a participação em grupos, a competição entre eles, etc. 
P19 - Brincar é muito importante, principalmente para as crianças. No brincar elas 
aprender como se comportarem, falar com outras pessoas, respeitar o direito de 
cada um. Nós adultos também devemos brincar, especialmente para quem trabalha 
com a educação infantil. A criança pode aprender muita coisa importante no brincar. 
P20 - O brincar transmite alegria e satisfação e uma aprendizagem de maneira 
lúdica. É fundamental para o desenvolvimento da criança. 
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P21 - O brincar deve promover o prazer em estar realizando alguma ação não pode 
ser forçado. É um meio de promover a liberdade de experimentar sensações e 
emoções. 
P22 - O brincar é um momento primordial e essencial para a criança, pois é por meio 
do brincar que acontece o aprendizado. É brincando que a criança se constitui como 
sujeito e amplia seu conhecimento. 
P23 - Brincar é ter liberdade de se expressar, expor suas opiniões e pensamentos. É 
deixar a imaginação fluir, é poder realizar seus sonhos por meio da brincadeira. 
P24 - Interação com o mundo e com o próximo, direito de escolha, bem estar. 
P25 - É fundamental para o desenvolvimento da criança. 
P26 - A criança tem o direito de brincar, para que seu desenvolvimento seja pleno, 
porque por meio do faz-de-conta a criança se satisfaz. 
P27 - É (ou deveria ser) a atividade que ocupa a maior parte da infância, que a 
criança utilizará como metodologia para a aquisição de diferentes habilidades e 
conhecimento. 
P28 - A criança desde o nascimento brinca, a principio com o próprio corpo e depois 
interagindo com o mundo que a cerca, seja pessoas ou objetos. O brincar é o 
principal mecanismo rico em aprendizagens prazerosas para o desenvolvimento 
integral do individuo. 
P29 - Criança tem que brincar, todo desenvolvimento está no brincar, no faz-de-
conta, na criatividade na imaginação. 
P30 - Entendo o brincar como a atividade principal da criança, como forma de 
conhecer a si própria, de conhecer o mundo. O brincar norteia todo o 
desenvolvimento da criança, sendo essencial para que este desenvolvimento 
aconteça. 
P31 - É uma maneira divertida intencional de trabalhar o desenvolvimento fisico, 
emocionalmente, cognitivo das crianças. 
P32 - Forma espontânea, momento prazeroso, alegria, troca de experiencia, enfim é 
a arte mais sublime de aprender, brincando. 
P33 - O brincar é viver e aprender de forma prazerosa. O brincar é a forma mais 
importante do ensinar, pois brincando a criança se desenvolve em todos os aspectos 
e se prepara para o mundo, para próximas fases. 
P34 - Brincar é necessário principalmente na infância, pois por meio das 
brincadeiras aprendemos um pouco de tudo o que precisamos para nos tornarmos 
adultos repletos de boas lembranças e resolvidos para lidarmos com a vida. 
P35 - O brincar é um espaço em que a criança pode se expressar, vencer seus 
medos. Por meio do brincar a criança aprende e se desenvolve sem uma cobrança 
ou obrigatoriedade. 
P36 - Integrar a criança com o mundo, buscando desenvolver suas percepções, 
habilidades lúdicas, de imaginação, etc. Isso tudo naturalmente respeitando o tempo 
de cada criança e um momento de descontração e alegria. 
P37 - Promover um desenvolvimento na aprendizagem de forma lúdica, pois por 
meio desta a criança aprende com mais tranqüilidade sem muita cobrança. 
P38 - Promover um desenvolvimento na aprendizagem de forma lúdica, pois por 
meio desta a criança aprende com mais tranquilidade sem muita cobrança. 
P39 - De grande importância para o desenvolvimento infantil, porque enquanto a 
criança brinca ela cria e recria diferentes situações como criança ou como adulta 
imitando seus familiares, professores e amigos Por meio do brincar e da fantasia a 
criança se desenvolve com tranqüilidade e saúde. 
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P40 - Brincar é um momento de diversão e aprendizado. Por meio do brincar as 
crianças recriam situações de sua vida cotidiana e aprendem a lidar com situações 
problema de sua família. 
P41 - A concepção do brincar é viver um mundo diferente onde "tudo pode"na 
imaginação, tendo direitos de ser sujar, gritar, conversar, chorar e torná-las reais 
todas as sensações do mundo da criança. 
P42 - Brincar é um momento em que a criança se coloca por inteiro, no brincar a 
criança aprende, se diverte e se socializa com os demais a sua volta. Brincar é algo 
lúdico, que não há cobrança é o brincar por brincar. 
P43 - É promover o aprendizado sem peso, ou seja, de maneira prazerosa, 
aproveitando essa fase da criança que estão abertas ao novo. 
P44 - Aprender de uma forma lúdica, expressar seus sentimentos, emoções, 
criatividade, imaginação. Colocar em prática a alegria o prazer de ser criança. 
P45 - É o meio pelo qual a criança se expressa sem limites, usando o que ela 
compreende de mundo, seja fatores positivos e negativos. 
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ANEXO C. Respostas dos professores relativas a ques tão 2 
 
Respostas 2. Qual a importância do brincar para o d esenvolvimento infantil? 
P1 - É de fundamental importância, porque brincando a criança reproduz sua 
realidade, vivenciando a vida dos adultos e assim solta a sua imaginação para 
construir sua própria identidade. Alem de propiciar momentos prazerosos que 
favorece a auto-estima, amplia a visão de mundo e desenvolve a motricidade tanto 
ampla quanto fina, por meio dos movimentos  
P2 -  O brincar é fundamental para que os pequenos compreendam o mundo adulto 
e cresçam felizes e mentalmente saudáveis 
P3 - Funciona como mola propulsora para o desenvolvimento global, trabalha 
emoções boas ou ruins, além de muitas vezes funcionar como um divã.  
P4 - Enquanto as crianças brincam elas elaboram seus pensamentos para entender 
a vida adulta, conhecer o seu corpo, oportunidade de vivenciar e resolver problemas, 
cresce seu potencial e melhora a auto estima e a convivência social. 
P5 - A criança quando brinca alimenta a imaginação e fantasia e desenvolve a 
própria solução dos conflitos internos. Ela se identifica com seus personagens por 
meio do brincar sua personalidade, os seus desejos e estratégias, de como ser 
adulta, a sua capacidade em continuar a evoluir.  
P6 - No brincar  a criança desenvolve várias habilidades como: cognitiva, afetiva. Por 
meio das brincadeiras ela se expressa. A brincadeira é o ponto alto da educação, a 
criança aprende brincando. 
P7 - Por meio das brincadeiras com objetivo, aquelas brincadeiras em que as 
crianças participaram interagem e se comunicam com os amiguinhos ele adquiri um 
aprendizado para a vida toda. 
P8 - O brincar na educação infantil é de fundamental importância no 
desenvolvimento humano. É no brincar que as crianças aprendem, ampliam, 
desenvolvem , partilham, ensinam, adquirem conhecimentos: social, psicológico, 
afetivo e cognitivo. 
P9 - É brincando que a criança se desenvolve. É muito importante as brincadeiras 
para o desenvolvimento infantil da criança, pois durante as brincadeiras a criança 
expressa suas vontades dificuldades, sentimentos, enfrenta conflitos e aprende a 
socializar, a lidar com o outro. 
P10 - Estimula e desenvolve a autonomia, expressividade, oralidade, criatividade, 
imaginação. Por meio do brincar a criança relata situações vivenciadas em seu 
cotidiano e aprende a resolver os medos exteriorizando-os.   
P11 - Por meio da brincadeira amplia os conhecimentos de vida da criança. A 
criança que brinca torna um adulto menos estressado, a criança que brinca reproduz 
sua vivencia.  
P12 - É por meio da brincadeira que a criança se desenvolve (motor, cognitivos) ela 
interage com o mundo que a cerca, transmite o que está sentindo. 
P13 - É contribuir com a formação e com o desenvolvimento, emocional, físico e 
pedagógico da criança. 
P14 - É importante para a criança atividades que envolvam brincadeiras, pois é 
dessa forma que a criança expressa os seus sentimentos e também imita o que 
aprende das pessoas quais convivem em seu ambiente. 
P15 - Além da ludicidade, leva a criança a expressar medos, conflitos, aprimorar o 
faz-de-conta e se desenvolver globalmente (cognitivo, motor, afetivo, oral) 
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P16 - Com toda certeza, o brincar é importante. Com a brincadeira a criança 
aprende muito, já obtive resultados no CEI onde trabalho, por meio do brincar as 
minhas crianças estão se desenvolvendo melhor.  
P17 - É muito importante para a criança o brincar, pois é na brincadeira que a 
criança aprende e expressa seus sentimentos, alegria em estar com os colegas 
brincando. 
P18 - O brincar é importante para o desenvolvimento da criança para seu cognitivo, 
coordenação motora e interação com as outras pessoas.  
P19 - A criança aprende tudo que ela precisa, por ela expor nas brincadeiras do faz-
de-conta, brincadeiras de roda, conto e história variadas. Teatro entre outros. 
P20 - É com o brincar que a criança se desenvolve em todos os aspectos, por meio 
do brincar a criança usa a imaginação no faz-de-conta e no aspecto tanto motor 
como cognitivo. 
P21 - É muito importante , brincando a criança adquire conhecimentos, se 
desenvolve fisicamente, mentalmente, emocionalmente e socialmente. Constrói sua 
identidade e autonomia, adquire caráter e torna-se um adulto equilibrado 
emocionalmente e coerente. Principalmente se torna uma pessoa preparada para 
viver a vida e enfrentar as situações. É claro é uma pessoa feliz. 
P22 - Brincando é que a criança entende o mundo adulto. Ao brincar a criança se 
desenvolve em todos os aspectos: físicos, emocional, cognitivo, social, motor… 
Brincando a criança consegue entender e transpor sentimentos, situações e ações. 
Além de ser prazerozo, é no brincar que a criança se expressa.  
P23 - Brincar desenvolve a criança integralmente (social, cognitivo e motor) 
P24 - Por meio do brincar a criança expressa seus sentimentos e desejo, 
desenvolvendo sua autonomia, coordenação motora, se socializa com os demais 
amigos. 
P25 - Com o brincar a criança tem autonomia, seu desenvolvimento intelectual e 
cognitivo é maior, pois aprende brincando 
P26 - É importante porque por meio do lúdico a criança se desenvolve 
P27 - É por meio da brincadeira que a criança exteriorizará seus medos e 
experiências, além desse ser o meio mais eficaz no processo de aquisição de 
conhecimento e habilidades que ela levará por toda a sua vida. 
P28 - A criança aprende de forma lúdica e o brincar estando presente em todas as 
etapas do crescimento e desenvolvimento ajuda de forma prazerosa as aquisições 
de conhecimento de mundo e sociedade. A brincadeira promove o desenvolvimento 
adequado e saudável das crianças. 
P29 - É fundamental que a criança brinque, o lúdico faz parte da educação infantil, a 
criança aprende brincando. 
P30 - É essencial, já que é por meio dele que a criança descobre o mundo e se 
relaciona com ele. 
P31 - Por meio do brincar a criança manifesta seus anseios, angústias, esperanças 
e a partir disso podemos intervir e possibilitar um desenvolvimento global. 
P32 - Por meio do brincar, a crianças expressa sua realidade vivenciada no seu dia 
a dia, seus sentimentos, além de desenvolver a socialização. 
P33 - É com o brincar que a criança se desenvolve em todos os aspectos, tanto 
motor como cognitivo. É por meio do brincar que eles procuram entender o mundo 
adulto, reproduzindo esses momentos que precisam ser superados. 
P34 - Por meio do brincar a criança aprende socializar-se, forma conceitos, cria e 
fantasia, contribuindo para a formação biopsicossocial na infância. 
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P35 - Acredito que por meio do brincar a criança desenvolve todas as suas 
potencialidades, além do contato com o mundo em que ele conhece e se apropria do 
que está ao seu redor. 
P36 - É por meio da brincadeira que a criança demonstra seus medos, anseios, 
alegrias, etc. Desta maneira é importante o brincar para o bem estar e para o 
desenvolvimento cognitivo, psicológico e físico. 
P37 - O brincar faz parte da aprendizagem e desenvolvimento do individuo, por meio 
dele a criança é inserida na sociedade de forma lúdica e prazerosa. 
P38 - Auxiliar na aprendizagem fazendo com que as crianças transmitam os seus 
desejos, sensações, criatividade de maneira prazerosa. 
P39 - Enquanto a criança brinca estimula-se diferentes fatores: sensoriais, motores, 
cognitivos, além de grande satisfação prazer e relaxamento. Favorecem as relações 
entre seus colegas, resoluções de conflitos, medos, ganhar e perder, etc. 
P40 - Lidar com a realidade por meio da fantasia, recriar situações para resolver 
problemas por meio da repetição de determinadas brincadeiras participar do 
imaginário por meio das histórias e contos de fadas, etc. 
P41 - Total desde moral até o emocional, porque tudo envolve o brincar e é por meio 
do brincar que a criança se expressar, relaciona, age e quebra barreiras, do seu 
cotidiano, pois o brincar abrange todos os eixos contemplados na Ed. Infantil, sendo 
mediadoras para as mesmas. 
P42 - O brincar é muito importante para a criança de qualquer idade. Mas na Ed. 
Infantil é ainda mais, pois é no brincar que a criança expressa seus medos, anseios, 
desperta o seu imaginário e coloca para for a tudo o que tem dentro de si. O brincar 
é parte inteligente na vida da criança. 
P43 - Desenvolver todas as competências necessárias para um desenvolvimento 
global. 
P44 - Muito importante, pois por meio do brincar as crianças desenvolve áreas para 
aprenderem e crescerem. 
P45 - Sem o brincar a criança jamais conseguiria desenvolver aspectos básicos para 
a aprendizagem, como por exemplo: coordenação motora, criatividade, imaginação 
entre outros, levando assim a desenvolver o aspecto cognitivo. 
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ANEXO D. Respostas dos professores relativas a ques tão 3 
 
Respostas 3. Quais são as brincadeiras desenvolvida s com as crianças na 
instituição que você trabalha? 
P1 - Brincadeiras de roda, dirigidas, coordenadas. Cantos, casinha, cabana, 
brinquedos. Brincadeiras livres, de bola, pula corda, esconde-esconde, etc. 
P2 - A uma grande diversidade de brincadeiras que são realizadas na educação 
infantil, entre tantas vou citar algumas como: pular corda, amarelinha, esconde-
esconde, lenço atrás, mão da rua colorida, pega-pega, ciranda cirandinha, etc. 
P3 - Procurar desenvolver ou possibilitar diversas brincadeiras: de roda, jogos, 
movimento, bingos com letras, com números, brincadeiras de forca, enfim… 
P4 - Observo que na EI os professores estão melhor preparados e brincam e dão 
mais oportunidades de brincar para as crianças, ao contrário das sérias iniciais que 
rompem com o trabalho construído e deixa claro que acabou a brincadeira e agora é 
hora de aprender. As brincadeiras são: no parque, de roda, cantos de faz de conta, 
pintura.  
P5 - Brincadeiras de roda, esconde-esconde, casinha, cabana, boliche, escorregar 
na grama com papelão, carrinho, comadre, médico, rolar sobre o colchonetes, 
balançar na rede. 
P6 - Cantigas de roda, bola, boliche, pneus, pula corda, etc. 
P7 - Brincar de brincar. Brincar de higene. Brincar em eles escolherem . Brincar de 
roda, pula corda com água, com areia, com terra.  
P8 - Brincadeiras com bola, corda, bambolê, pneus, argolas, sucatas, 
dramatizações, musicalização, colchões, expressão, corporal, casinha e brincadeiras 
com água. 
P9 - Brincadeiras de roda, dirigidas, jogos, etc.  
P10 - Brincadeiras de roda, dirigidos, entre outras. 
P11 - Brincadeira de roda, alerta, bola ao cesto, cantinhos com brinquedos diversos, 
pega-pega americano, dança da cadeira, corrida do saco, pega-pega, lenço-atrás, 
boliche com garrafas pet, pula-pula, estátua, cambalhotas no colchão, etc. 
P12 - Na instituição procuramos desenvolver todos os projetos enaltecendo o 
brincar, pois a visão e a proposta pedagógica da instituição é que as crianças 
aprendam brincando. Brincamos de casinha, lenço-atrás, pega-pega, peteca, 
boneca, futebol, imitar os bichos, teatro, entre outros, que fazem parte da infância. 
P13 - Roda, dramatizar cantos e músicas. Livre, casinha, coelhinho sai da toca, 
lenço-atrás, seu lobo, corda. 
P14 - Brincadeiras de roda, trilha, pé na lata, bilboquê, pula-corda, cantos com 
atividades diversas, banho de mangueira. 
P15 - Cantigas de roda, cantos, artes visuais, culinária (de verdade e de faz-de-
conta), psicomotrocidade (pintura no corpo), faz-de-conta, dramatização, reconto, 
pega-pega, esconde-esconde. 
P16 - Honestamente, antes do curso não se via muitas brincadeiras, hoje porém, as 
cantigas e brincadeiras de roda estão mais frequentes, as atividades com agua, 
terra, tinta, entre outras, como: os cantinhos já aconteciam, mas não com tanta 
frequência, agora a intensidade é maior. 
P17 - Brinquedos, casinha, futebol, corda, amarelinha, pega-pega, balança caixão, 
fantasia, pescaria, brincadeira com cantos, pintura, comidinha, maquiagem, 
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manicure, boa atras, pique-esconde, achar o tesouro escondido, dentro e for a da 
roda, obstaculos, competição, subir e descer de arvores, boliche, etc.  
P18 - Esconde-esconde, bola queimada, amarelinha, ciranda, "os cantinhos, pato 
ganso, batata quente, dramatização com os brinquedos, que trazem de casa, 
movimentos com o corpo usando músicas, competição entre grupos, etc. 
P19 - Conto de história variadas, teatros, brincadeiras de roda, confecção de 
brinquedos sucatas, pinturas varias, movimentação no parque e no pátio, como 
corrida do saco, pular cordas, cambalhotas, no colchonete, bola queimada, pega-
pega, lanço atrás, entre outras. Videos educativos, atividade religiosa.  
P20 - Na instituição trabalhamos diversas brincadeiras como cantos diversificados, 
parque de areia, ginástica na grama, corrida de pneu, corrida de saco, pula corda, 
brincar de casinha, boneca, bola, fantoche, pega-pega, duro-mole, cantigas de roda, 
dominó, palito, jogo da velha. 
P21 - São desenvolvidas brincadeiras de roda, cantigas no centro do círculo, 
adivinhações, brincadeiras de livre escolha das crianças. Pega-pega, corda, bola, 
brinquedos industrializados, quebra-cabeça, jogo da memória. As crianças brincam 
geralmente uma vez por semana de escorregar na grama. Também os cantinhos e 
com os seus brinquedos particulares que trazem no dia do brinquedo.  
P22 - Brincadeiras e cantigas de roda, casinha, boneca, carrinhos (brinquedos) 
brincadeiras de antigas, fantasias, jogos, parque, maquiagem, cabeleleiro simbolico), 
entre outras. 
P23 - Lenço atrás, batata quente, bola, queimada, seu lobo, boliche, casinha, 
médico, pular corda, entre muitas outras.   
P24 - Brincadeiras de roda, faz-de-conta, pula corda, boliche, jogos, cobra-cega, 
pega-pega. 
P25 - Cantigas de roda, brincadeiras antigas. 
P26 - Faz-de-conta, esconde-esconde, trilha, amarelinha, lenço-atras, dança da 
cadeira, pular corda, etc. 
P27 - Muitas, desde brincadeiras tradicionais, lenço atrás, esconde-esconde, pega-
pega, balança caixão, chicotinho queimado, até as brincadeiras de regras - 
brincadeiras com bola, jogos diversos, brincadeiras de roda com cantigas, e também 
brincadeiras ao ar livre, no parque e muitas outras. 
P28 - As brincadeiras são adequadas de acordo com a faixa etária, utilizando 
brinquedos e brincadeiras com sucatas, utilizando a brinquedoteca na representação 
de papéis, de roda de imaginação, regras, dramatização, livre entre outros. 
P29 - Na instituição procuramos resgatar brincadeiras mais antigas, roda, lenço-
atrás, passa anel, pula corda, dança da cadeira, coelho sai da toca, amarelinha, etc. 
P30 - Inúmeras, trabalhamos tendo a brincadeira, o jogo, o movimento e a arte como 
bases para o trabalho pedagógico. As brincadeiras vão desde os jogos e cantigas 
tradicionais brincadeiras livres e dirigidas, além de confecção e exploração de 
brinquedos diversos. 
P31 - Brincadeiras de roda, cantigas, cantinhos diversificados, jogos de bola, corda, 
boliche. 
P32 - Brincadeira de roda, túnel, cantos diversificados, esconde-esconde, fantasia, 
faz-de-conta, corda, pintura, competições, obstáculos, caixas, jogos de boliche, bola, 
quebra-cabeça, amarelinha, brincadeiras com água, cobra-cega, dança da cadeira, 
música com gesto, estátua, casinha. 
P33 - Depois do curso muitas brincadeiras foram resgatadas e aplicadas no CEI. 
Como: brincadeira de roda, com tinta, areia, brincadeiras antigas e principalmente o 
levantamento das brincadeiras preferidas das crianças.  
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P34 - Brincadeiras de roda, parque, brincadeiras no pátio com bola, arcos, 
cavalinhos, giz, cordas, trilhas, brinquedos variados, jogos de encaixar, sucatas, 
caixa de fantasia. 
P35 - Os cantos como: casinha, massinha, pintura, carrinhos, panos, cabeleleiro e 
outros. Brincadeiras de roda, duro-mole, pega-pega, mãe da rua, careca-cabeludo, 
galinha e pintinhos. 
P36 - Cantigas de roda, brincadeiras com bola, como corre cotia, lenço atrás, 
brincadeiras para desenvolver o equilíbrio e a lateralidade como corrida dos 
obstáculos, dança das cadeiras, brincadeiras de cantos, peça de encaixar e outras. 
P37 - Diversas, brincamos com tudo, jogos, dramatizações, brincadeiras de roda 
com bola, tradicionais como amarelinha, mãe da rua, esconde-esconde, com 
sucatas, motoca. 
P38 - Brincadeiras de faz-de-conta, cantigas de roda, brincadeiras de roda, jogos 
pedagógicos,, peça de montar, alinhavado, quebra-cabeça, atividade de canto, 
massa de modelar, pega-pega, brincadeiras com caixas, água tinta. 
P39 - Cantigas de roda, brincadeiras como lenço atrás, gato e rato, batata quente, 
sucatas, boliche, dominó, memórias, teatros, de diferentes gêneros, amarelinha, bola 
queimada, esconde-esconde, caixa de fantasia, com roupas de adultos, 
maquiagens, etc. 
P40 - Brincamos de roda, cantinhos, histórias por meio de livros, músicas, DVDs, 
fantoches, tintas, circuito com motocas, com cavalos, com colchonetes. 
P41 - Cantigas de roda, amarelinha, caracol, peças pedagógicas, jogo da velha, 
cobra-cega, arranca-rabo, casinha, fazer comidinha com folha e barro, futebol, imitar, 
pato-ganso, quem é o fantasma, caça ao tesouro, entre outras. 
P42 - Cantigas de roda, brincadeiras folclóricas, casinha de boneca, jogos 
pedagógicos, brincadeiras com sucatas, fantoches, jogos com bola, entre outras. 
P43 - Roda, brincadeiras com cantigas, faz-de-conta, cantos, jogos pedagógicos, 
quebra-cabeça, jogo da memória, peças de madeira, areia, água, pega-pega, 
esconde-esconde, brincar com caixas. 
P44 - Amarelinha, cantigas, brinquedos, brincadeiras no parque, fantasias e várias 
outras. Brincam de professora, mamãe, com tinta, corrida de obstáculos, jogos 
pedagógicos, pula-corda, brincadeiras com bola e bambolê. 
P45 - Brincadeiras de roda, faz-de-conta, sucata, bolas de sabão, dramatização, 
parque. 
 


