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Mas, a afetividade não é nada sem a inteligência, que lhe 

fornece meios e esclarece fins (PIAGET, 1999).



É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou 

o adulto fruem sua liberdade de criação 

(WINNICOTT, 1975).



GIMENES, Diesse Garcia.  O brincar e a afetividade no desenvolvimento e na 
aprendizagem de crianças pequenas.  2012.   64fls.  Trabalho  de Conclusão de 
Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 
2012.

RESUMO

Embasada  nos  aportes  teóricos  de  Piaget  e  Winnicott,  a  presente  pesquisa,  de 
natureza  qualitativa,  na  modalidade  de  estudo  descritivo  teve  como  objetivo 
investigar  o  brincar  e  a  afetividade  no  processo  de  desenvolvimento  e  de 
aprendizagem de crianças pequenas que frequentam a Educação Infantil.  Como 
procedimento metodológico utilizamos a observação, realizada de Abril a Agosto de 
2011  em  uma  instituição  de  Educação  Infantil  da  rede  particular  de  ensino, 
localizada  na  região  central  da  cidade  de  Londrina-PR.  Foram  realizadas 
observações  diretas  de  crianças  pequenas  em  situações  do  cotidiano  escolar. 
Foram observadas 30 crianças do nível Infantil III de 3 anos, Infantil IV de 4 anos e 
Infantil V de 5 anos. Os dados observados foram registrados por escrito no momento 
da  observação  e  são  predominantemente  descritivos.  Foi  possível  observar 
situações envolvendo brincadeiras, brigas e disputas entre as crianças – tão comuns 
nessa  idade  -,  situações  que  as  crianças  acabam  resolvendo  e  se  entendendo 
sozinhas,  situações  em  que  a  intervenção  do  adulto  é  necessária.  Todas  as 
situações observadas são permeadas pela afetividade e a brincadeira não acontece 
apenas  pelo  prazer,  mas  também  como  um  meio  de  a  criança  lidar  com  suas 
angustias  e  sentimentos.  A  pesquisa  possibilitou  compreender  que  na  escola  é 
preciso  que  toda  a  equipe,  e  não  apenas  a  professora,  acolha  essa  criança 
pequena, pois será por meio desse amparo afetuoso – holding – que a criança vai se 
adaptando  melhor  ao  ambiente  diferente  da  sua  casa,  se  desenvolvendo  e 
aprendendo.

Palavras-Chave: Brincar. Afetividade. Educação Infantil.
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1 INTRODUÇÃO

A afetividade permeia todas as nossas relações. Na Educação Infantil a 

afetividade é peça fundamental e influencia o desenvolvimento e a aprendizagem 

das crianças.

O presente estudo tem como objetivo investigar o brincar e a afetividade 

no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças da Educação Infantil. 

O interesse em pesquisar esse tema surgiu desde que iniciei o Curso de 

Pedagogia  e  conheci  o  Centro  de  Atendimento  Psicopedagógico  da  UEL  onde 

participei das reuniões de Estudos de Caso. Ao acompanhar os Estudos de Caso de 

crianças e adolescentes com problemas de aprendizagem fui me dando conta da 

importância da afetividade no desenvolvimento e na aprendizagem.

O presente estudo procurou investigar as relações construídas na escola 

por crianças pequenas que frequentam a Educação Infantil, levando em conta que a 

Educação Infantil é uma das etapas de construção da base que a criança utilizará 

pelo resto de sua vida.

As relações construídas pela criança no ambiente familiar são transferida 

as  ao  ambiente  escolar  e  podem  influenciar  tanto  positivamente  como 

negativamente seu desenvolvimento e sua aprendizagem na escola. Na Educação 

Infantil  a  relação com o professor  e  com os colegas é construída com base na 

afetividade e no brincar.

Assim, uma pesquisa foi realizada por meio da observação de crianças 

pequenas em situações do cotidiano da vida escolar.

As  situações  e  os  acontecimentos  observados  foram  registrados  no 

momento em que ocorriam. Os dados de observação foram depois organizados em 

categorias de análise, privilegiando-se os momentos de interação criança – criança e 

das crianças com os adultos, sempre buscando compreender o papel do brincar e 

da afetividade no desenvolvimento e na aprendizagem. 

No capitulo 2 é apresentado o desenvolvimento da criança de 2 a 6 anos 

conforme Piaget. No capitulo 3 a brincadeira infantil é analisada do ponto de vista de 

Winnicott.  A metodologia  de trabalho é descrita no capitulo 4,  e no capitulo  5 é 

apresentada a análise de dados da pesquisa.
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2 O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE 2 A 6 ANOS CONFORME PIAGET

O desenvolvimento infantil conforme Piaget ocorre por meio de 4 estágios 

cujas caracteristicas principais são:

1° Sensório motor, que vai do 0 aos 2 anos de idade, é o estágio em que a 

criança começa a estabelecer relações entre as ações e as modificações que elas 

provocam no ambiente físico, exercício dos reflexos e manipulação do mundo por 

meio da ação. Ao final, a criança já tem noção de constância e de permanência do 

objeto. 

2°  Pré-Operatório,  que  vai  dos  2  aos  6  anos  de  idade  -  acontece  o 

desenvolvimento  da  capacidade  simbólica  (símbolos  mentais,  como  imagens  e 

palavras  que  representam  objetos  ausentes),  e  outras  características  do 

pensamento,  como  o  egocentrismo,  intuição  e  variância,  sendo  o  pensamento 

dependente das ações externas.

3° Operatório-Concreto, que vai dos 7 aos 11 anos de idade a criança já 

tem a capacidade de ação interna, como a reversibilidade/invariância, conservação 

de peso, volume, constância, quantidade, capacidade de classificação, seriação e 

descentralização.

4°  Operatório  Formal  (Abstrato)  inicia-se  aos  11  anos  de  idade  e  se 

caracteriza  pelo  raciocínio  hipotético/dedutivo.  Nesse  estágio  inicia-se  o 

levantamento de hipóteses e deduções por parte das crianças.

Considerando  o  tema  da  presente  pesquisa  interessa-nos  destacar  o 

período Pré-Operatório e tecer acerca dela algumas considerações:

Dos 2 aos 6 anos – período pré-operatório - o pensamento da criança 

caracteriza-se pelo surgimento de novas capacidades. A capacidade de representar 

é o principal desenvolvimento desse período. 

As representações se manifestam por volta dos dois anos. Piaget analisa 

este momento do desenvolvimento como possível de a criança fazer denominações 

como  o  uso  de  símbolos  ou  signos  de  função  simbólica  ou  função  semiótica. 

“Símbolos  são  coisas  que  guardam  alguma  semelhança  com  o  que  elas 

representam: desenho,  silhuetas e outras.  Signos são coisas arbitrárias que não 

guardam semelhanças com o que elas representam” (WADSWORTH, 2001, p. 66). 
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A linguagem escrita e falada e também os números são exemplos do sistema de 

signos.

Outra caracteristica marcante desse periodo é a presença das  imagens 

mentais  que  são  pessoais,  carregadas  de  afeto  cujo  significado  pertence  ao 

individuo. Já a linguagem, que é constituída por signos verbais, é coletiva e social. O 

surgimento dos primeiros signos verbais pode apresentar características simbólicas 

parecidas às da imagem mental, sendo pessoais e cheias de afeto. É possível ver 

isso através da compreensão da fala do bebê, que é realizada pela mãe, ou por 

pessoas próximas. “A complementação do pessoal com o social, que antes se dá ao 

nível do corpo, no período sensório motor, começa a se fazer ao nível simbólico de 

representação mental” (OLIVEIRA, 2002, p. 25). 

No período dos dois aos seis anos de idade, a criança começa a aprender 

a lidar com suas representações, por meio da combinação entre imagens/lembrança 

e palavras. Conforme a criança vai organizando suas representações de forma mais 

sistemática e consciente, mais ela se aproxima do período operatório, que consiste 

na  possibilidade  de  compreensão  de  sistemas  simbólicos,  como  a  escrita  e  o 

número. 

Do ponto de vista afetivo-emocional, o perceber-se como parte de um 
todo significativo, quer na família, quer na escola, como alguém ativo, 
participante,  criativo  e  benquisto,  realmente  inserido  de  forma 
interativa  e  flexível  num  meio  coerente  também  requer  uma 
compreensão subjacente (OLIVEIRA, 2002, p. 25).

Por meio da formação e utilização das diversas manifestações simbólicas, 

a criança adquire condições de, aos poucos, ir se percebendo como alguém que 

constrói sua própria história de vida, de forma ativa e interativa. Essa consciência de 

si mesmo, do seu próprio corpo, visto de forma criativa, eficiente e inserida em um 

contexto histórico, é o que permite que a criança venha a internalizar o vivido. 

A partir  disso, a criança passa a representar a sua ação internamente, 

assim como se utilizar de manifestações simbólicas de interação com o meio. Os 

diferentes  tipos  de  representação  realizados  pela  criança  ocorrem  por  meio  da 

imitação diferida, do jogo simbólico, do desenho, da imagem mental e da linguagem 

falada. 

A  imitação  diferida  nada  mais  é  do  que  a  imitação  de  objetos  ou 

acontecimentos distantes há algum tempo. Por exemplo, a criança que brinca de 
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boneca,  imitando  um  acontecimento  vivenciado  anteriormente  com  os  pais,  se 

encontra engajada em uma imitação diferida. “A importância  da imitação diferida 

decorre  do  fato  de  ela  implicar  que  a  criança  desenvolveu  a  capacidade  de 

representar  mentalmente  (recordar)  o  comportamento  imitado”  (WADSWORTH, 

2001, p. 66). Se não houvesse a representação, a imitação não seria possível, pois 

a criança tenta copiar fielmente um comportamento, sendo a imitação basicamente 

uma acomodação1. 

O jogo simbólico é a segunda forma de representação da criança, sendo 

possível observar por meio da brincadeira, quando a criança brinca com um pedaço 

de  madeira  como  se  aquilo  fosse  um  carro,  por  exemplo  dando-lhe  todas  as 

características de um. 

Segundo Oliveira (2002) a brincadeira simbólica da criança dos 2 aos 4 

anos,  se  desenvolve  de  forma  incrível,  tanto  na  organização  quanto  em 

dramatização. A criança passa a reviver situações significativas para ela, como seu 

olhar sobre determinada situação e/ou como gostaria que tivesse acontecido. Por 

meio da brincadeira, a criança aprende a diferenciar a realidade da fantasia, o eu do 

outro  e  a  dar  um  novo  significado  à  realidade  a  partir  da  sua  capacidade  de 

assimilação.  Na  brincadeira,  existe  o  simbolismo  consciente  e  o  inconsciente, 

segundo Piaget. O simbolismo consciente seria a consciência da imitação de algo, 

porém pode a criança representar, mesmo sem perceber, uma fantasia inconsciente.

Na  faixa  dos  2  aos  4  anos,  a  criança  tem  como  característica  o 

pensamento  mágico pré-conceitual. Ela dá vida aos objetos, conversando com eles 

e atribuindo sensações e emoções, mesmo em uma brincadeira solitária. 

A  criança  vive  diferentes  papéis  nessa  brincadeira,  quando  ela  está 

próxima dos 4 anos. As dramatizações se tornam mais complexas. Aos poucos a 

criança passa a ensaiar o simbolismo coletivo, tentando manter a brincadeira junto 

às outras crianças. Isso exige dela um esforço de descentração, aceitando o que a 

outra criança deseja para que a brincadeira continue. 

O jogo simbólico  é  o  fazer  de  conta.  “A  natureza do jogo simbólico  é 

imitativa,  mas  ele  é  também  uma  forma  de  auto-expressão  tendo  apenas  a  si 

mesmo como audiência” (WADSWORTH, 2001, p. 66). Nesse jogo, a criança não 

tem intenção de se comunicar  com os outros,  ela  constrói  símbolos que podem 

1 A acomodação explica o desenvolvimento (uma mudança qualitativa), o indivíduo ao ser confrontado com 
novos estímulos tenta assimilá-los aos esquemas existentes.
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representar  qualquer  coisa.  A brincadeira  simbólica vai  adquirindo características 

sociais e vai introduzindo a brincadeira de regras. 

O  desenvolvimento  da  brincadeira  simbólica  mostra  a  evolução  da 

estruturação mental da criança e acontece, dessa forma, uma maior assimilação da 

realidade ao eu, do que a acomodação do eu à realidade. 

Os jogos infantis, à primeira vista, podem aparentar pouco valor para 
o desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança. No entanto, Piaget 
nos assegura que a natureza livre do jogo simbólico tem um valor 
essencialmente  funcional  e  não  é  uma  simples  diversão 
(WADSWORTH, 2001, p. 67).

Segundo Oliveira  (2002)  a  brincadeira  simbólica,  por  estar  lado a lado 

entre realidade e fantasia, permite à criança a representação de situações cheias de 

emoção e afeto, ajudando na aproximação criativa de conteúdos angustiantes para a 

criança. Possibilita a vivência dos medos e tensões do outro, por meio da inversão 

de papéis, auxiliando a compreensão das relações vividas. Quando a linguagem se 

torna insuficiente aos olhos da criança, o jogo simbólico passa a ser um fórum de 

ideias e pensamentos. 

Durante  o  estágio  pré-operacional,  o  empenho  em  representar  coisas 

através do desenho cresce significativamente, sendo que o desenho de crianças 

mais  novas apresenta  uma característica mais realista.  O modo como a criança 

brinca ou desenha, reflete sua forma de pensar e sentir, mostrando como ela está se 

organizando frente à realidade, como está acontecendo a construção de sua história 

de vida, se está interagindo ou não com as pessoas e as situações de forma original, 

significativa e prazerosa em sua vida. 

As imagens mentais são a quarta representação realizada pela criança. 

“Imagens  mentais  são  representações  internas  (símbolos)  de  objetos  ou  de 

experiências perceptivas passadas, embora elas não sejam cópias fiéis daquelas 

experiências” (WADSWORTH, 2001, p. 68). As imagens mentais são a imitação das 

percepções da criança.

A última forma de representação adquirida pela criança é a linguagem 

falada. Por volta dos dois anos a criança já começa a utilizar palavras faladas como 

símbolos, ao invés de objetos. A palavra passa a representar o objeto e a facilidade 

linguística da criança se amplia pela interação social.  “No aprendizado da língua 
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falada,  as  crianças  não  recebem  instrução  formal,  mas  a  convivência  com  os 

modelos é absolutamente necessária” (WADSWORTH, 2001, p. 71). 

Segundo  Piaget,  a  motivação  referente  à  aprendizagem  da  linguagem 

falada  refere-se  ao  valor  adaptativo  apresentado.  A  criança  que  aprende  uma 

palavra como uma representação, considera-se capaz de se comunicar de modo 

afetivo  com  as  pessoas  que  cuidam  dela,  garantindo  a  satisfação  de  suas 

necessidades pessoais.  A  aprendizagem da linguagem tem um valor  imediato  e 

permanente, sendo esse o valor adaptativo para a criança.

O  desenvolvimento  da  linguagem,  para  Piaget,  baseia-se  no 

desenvolvimento anterior de esquemas sensório-motor e um ambiente social que se 

utilize  da  linguagem  falada.  Dessa  forma,  o  desenvolvimento  das  operações 

sensório-motoras  é  importante  para  o  desenvolvimento  da  linguagem  e  não  ao 

contrário.  “[...] enquanto as adaptações sensório-motoras são limitadas ao espaço e 

ao tempo próximos, a linguagem permite ao pensamento apoiar-se em extensões 

espço-temporais bem mais vastas e libertar-se do imediato” (PIAGET; INHELDER, 

1968, p. 81).

Aos  quatro  anos,  a  criança  com  desenvolvimento  normal,  domina  a 

linguagem oral, já tendo construído um sistema básico da linguagem falada. “Ao se 

comunicar verbalmente, emprega a maior parte das regras gramaticais e entende o 

que ouve, desde que o vocabulário lhe seja familiar” (WADSWORTH, 2001, p. 69).

Por meio da linguagem, o comportamento afetivo e intelectual da criança é 

modificado. Além das ações reais e materiais, que a criança passa a ser capaz de 

efetuar,  graças à linguagem ela já é capaz de reconstituir  suas ações passadas 

assim como antecipar suas ações futuras. 

Piaget  destaca  três  consequências  essenciais  para  o  desenvolvimento 

mental: 

• Uma troca entre os sujeitos, que seria o inicio da socialização.

• A  interiorização  da  palavra,  com  a  aparição  do  pensamento 

propriamente dito, tendo como base a linguagem interior e o sistema de 

signos.

• A interiorização  da  ação,  que  até  então  era  puramente  perceptiva  e 

motora e pode, daí em diante, se compor no campo das imagens e das 

experiências mentais (PIAGET, 1999).
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Do ponto de vista afetivo, ocorrem várias transformações paralelas, como 

o  desenvolvimento  de  sentimentos  interindividuais,  como  a  simpatia,  antipatia, 

respeito, etc, e de uma afetividade que se organiza de maneira mais estável do que 

no curso dos primeiros estágios. Piaget examinou as três modificações gerais da 

conduta  (socialização,  pensamentos  e  intuição),  e  posteriormente  suas 

repercussões  afetivas.  Para  compreender  detalhadamente  essas  manifestações 

novas é necessário insistir sobre sua continuidade relativa às condutas anteriores.

No momento da aparição da linguagem, a criança se acha às voltas, 
não  apenas  com  o  universo  físico  como  antes,  mas  com  dois 
mundos novos e intimamente solidários:  o  mundo social  e  o das 
representações (PIAGET, 1999, p. 24).

O aparecimento da linguagem é consequência da troca e comunicação 

entre os indivíduos. Essas relações existem desde a segunda metade do primeiro 

ano da criança.  Por  meio  da  imitação,  os  progressos estão  em conexão com o 

desenvolvimento senso-motor. O bebê (lactente) aprende pouco a pouco a imitar. 

Primeiro é apenas uma excitação, pelos gestos do outro, com movimentos visíveis 

do corpo, em especial a mão, que a criança faz espontaneamente, depois, ocorre a 

imitação sensório-motora que é a cópia mais precisa de movimentos que lembram 

os movimentos já conhecidos e, por fim, a reprodução dos movimentos novos e mais 

complexos pela criança. A imitação de sons ocorre de forma parecida. 

Quando os sons são associados a ações determinadas, a imitação 
prolonga-se  como  a  aquisição  da  linguagem  (palavras-frases 
elementares,  depois,  substantivos  e  verbos  diferenciados  e, 
finalmente, frases propriamente ditas) (PIAGET, 1999, p. 25).

A linguagem se estabelece de forma definida. Já as relações pessoais se 

limitam à imitação de gestos corporais e exteriores e a uma relação afetiva mais 

ampla sem comunicações diferenciadas.  Através da palavra,  é a vida interior  da 

criança que é posta em comum, construindo-se conscientemente, na medida em que 

pode ser comunicada. 

Piaget  levanta  a  seguinte  questão:  Em  que  consistem  as  funções 

elementares da linguagem? 

Segundo ele, seria interessante observar o que crianças na faixa etária de 

dois a sete anos fazem e dizem durante algumas horas, e analisar essa linguagem 
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espontânea ou provocada da criança. Piaget aponta três categorias que podem ser 

colocadas em evidência.

A primeira se refere à subordinação e coação exercida pelo adulto em 

relação à criança. Por meio da fala, a criança descobre uma realidade superior a ela. 

Seus pais e os adultos que fazem parte do seu ambiente agora são vistos por ela 

como seres grandes e fortes. Esse novo mundo passa a ser visto pela criança com 

encanto, se tornando aos seus olhos ideal. “Um “eu ideal”, como disse Baldwin, se 

propõe ao eu da criança, e os exemplos vindos do alto serão modelos que a criança 

deve procurar copiar ou igualar” (PIAGET, 1999, p. 26). 

O respeito da criança pelo adulto é o que faz com que a ordem e os avisos 

sejam aceitáveis,  sendo que mesmo estando fora dessa esfera de obediência,  é 

desenvolvida uma submissão inconsciente, intelectual e afetiva por parte da criança 

por  conta  da  coação  espiritual  exercida  pelo  adulto 

(PIAGET, 1999).

A segunda categoria ou função da linguagem, refere-se aos fatores de 

troca  da  criança  com  o  adulto,  ou  mesmo  com  outras  crianças.  Essas  trocas 

desempenham um papel importante em relação aos progressos da ação. “[...]  na 

medida em que levam a formular a própria ação e narração das ações passadas, 

estas  intercomunicações  transformam  as  condutas  materiais  em  pensamento” 

(PIAGET, 1999, p. 26). A memória está ligada à narrativa, que está ligada à reflexão 

e  à  discussão,  a  crença  à  promessa  e  o  pensamento  está  ligado  à  linguagem 

exterior e interior. 

Piaget faz a seguinte pergunta: Saberia a criança comunicar inteiramente 

o seu pensamento e, ao mesmo tempo, perceber o ponto de vista dos outros? Seria 

necessária uma aprendizagem para se alcançar a real cooperação?

Através da análise da linguagem espontânea, segundo Piaget,  torna-se 

fácil identificar como as falas das crianças são rudimentares e estão ligadas à ação 

material propriamente dita. 

Até os sete anos de idade, as crianças ainda não sabem discutir  entre 

elas, e acabam limitando-se na apresentação de afirmações contrárias à de outras 

crianças.  Quando é preciso que a criança dê explicações,  umas as outras,  elas 

conseguem com dificuldades apresentar seu ponto de vista se colocando no lugar 

da outra, porém acabam falando como se fosse para si mesmas. “Essa espécie de 

“monólogo coletivo” consiste mais em mútua excitação à ação do que em troca de 
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pensamentos  reais”  (PIAGET,  1999,  p.  26).  As  características  presentes  nessa 

linguagem são identificadas nas brincadeiras infantis coletivas ou de regras, em que 

as  crianças  maiores  se  submetem  às  mesmas  regras  e  organizam  seu  jogo 

individual ao dos demais. Já as crianças pequenas acabam jogando cada uma por 

si, sem se submeterem as regras das outras crianças. 

A terceira categoria ou função da linguagem refere que a criança não fala 

somente para as outras crianças, mas fala também para ela mesma, sem parar, em 

monólogos  variados  que  acompanham  seus  jogos  e  sua  atividade.  “Estes 

verdadeiros  monólogos,  como  os  coletivos,  constituem  mais  de  um  terço  da 

linguagem espontânea entre crianças de três e quatro anos, diminuindo por volta 

dos sete anos” (PIAGET, 1999, p. 27). 

Segundo  Piaget,  com  base  nas  conversas  infantis,  existem  duas 

classificações da fala da criança no período pré-operacional: a fala egocêntrica e a 

fala  socializada.  “A fala egocêntrica é caracterizada pela ausência da verdadeira 

comunicação” (WADSWORTH, 2001, p. 69-70). A criança não consegue enxergar o 

ponto de vista do outro, acreditando que todas as pessoas pensam como ela. No 

período dos 2 aos 5 anos, parte da fala da criança não tem o intuito de comunicar-

se. A criança muitas vezes fala na presença de outras pessoas, mas sem o intuito 

de que ouçam suas palavras. Mesmo quando a criança fala com outras pessoas, 

muitas  vezes  não  existe  comunicação.  Piaget  denominou  isso  de  monólogos 

coletivos, sendo a fala caracterizada pelo egocentrismo. 

Aproximadamente  aos  6  ou  7  anos  a  linguagem  da  criança  se  torna 

intercomunicativa, sendo que as conversas infantis passam a envolver a troca de 

ideias e a criança nesse estágio tem a intenção de ser ouvida.

O desenvolvimento da linguagem, durante o estágio pré-operacional, 
é visto por Piaget  como uma transição gradual da fala egocêntrica, 
caracterizada  pelo  monólogo  coletivo,  a  fala  socializada 
intercomunicativa (WADSWORTH, 2001, p. 70).

Por meio da análise da linguagem espontânea entre as crianças, e seu 

comportamento  nos  jogos  coletivos,  Piaget  considera  que  os  primeiros 

comportamentos  sociais  permanecem  ainda  no  meio  do  caminho  da  verdadeira 

socialização. Ao invés de a criança sair  do seu ponto de vista  e coordená-lo de 

acordo  com  o  dos  outros,  ela  permanece  inconscientemente  centrada  em  seu 
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próprio ponto de vista,  denominado de egocentrismo. Em relação à criança e ao 

adulto,  a coação exercida pelo adulto sobre a criança, não exclui  em nada esse 

egocentrismo. 

Quando se submete ao adulto e o coloca muito acima de si, a criança 
vai  reduzi-lo,  muitas  vezes,  à  sua  escala,  como  certos  crentes 
ingênuos a respeito da sua divindade, chegando mais a um meio-
termo entre o ponto de vista superior e o seu próprio, do que a uma 
coordenação bem diferenciada (Piaget, 1999, P. 27).

Por causa das modificações gerais da ação observa-se, no período da 

primeira infância, uma transformação da inteligência, que passa da atividade motora 

ou  prática,  característica  do  sensório  motor,  prolongando-se  como  pensamento 

propriamente dito, sobre a dupla influência da linguagem e da socialização. 

Na comparação de uma criança entre 2 e 3 anos, com suas expressões 

verbais, e um bebê de 8 a 10 meses, cuja natureza da inteligência é ainda sensório-

motora, torna-se evidente que a mudança na linguagem ocasionou uma mudança na 

inteligência e o acréscimo do pensamento na criança de maior idade. 

Com a linguagem, a criança passa a ser capaz de buscar na lembrança 

situações que já se passaram, libertando-se do espaço presente e de seu campo de 

percepção. Com a linguagem os objetos e acontecimentos deixam de ser obtidos 

apenas de forma imediata e perceptiva, passam a ser inseridos de forma racional, 

enriquecendo dessa forma o pensamento da criança, sendo a linguagem a fonte do 

pensamento. (PIAGET, 1999).

Através da linguagem é possível que o sujeito conte sobre suas ações, 

mostrando  capacidade  de  reconstruir  o  passado.  Dessa  forma,  a  criança  pode 

evocar o passado, na ausência do objeto, podendo também antecipar ações futuras 

que ainda não foram executadas e, às vezes, substituí-las pela palavra isolada sem 

que a ação precise ser realizada. O ponto de partida do pensamento é esse, mas 

deve-se acrescentar a linguagem como condutora da socialização das ações. 

A linguagem é um veiculo de conceitos e noções que pertence a 
todos e reforça o pensamento individual com um vasto sistema de 
pensamento coletivo. Neste, a criança mergulha logo que maneja a 
palavra (PIAGET, 1999, p. 28).
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O período pré-operacional é caracterizado por algumas aquisições, sendo 

a linguagem adquirida rapidamente  entre  os  2 e 4 anos e o  comportamento  da 

criança  nessa  fase  é  predominantemente  egocêntrico  e  não  social.  As  crianças 

pequenas ainda não tem construído o conceito de intencionalidade, acreditando no 

troco como forma de resposta aos acidentes ocorridos.

A criança dos primeiros anos da escola tem dificuldade em enxergar os 

acidentes  com  outra  criança  como  acidente.  “[...]  uma  criança  pode  bater 

acidentalmente numa outra. É uma característica da criança que leva a batida ver o 

ato como intencional e digno de retribuição apropriada” (WADSWORTH, 2001, p. 

93). Por causa desses acidentes, torna-se comum a ocorrência de brigas físicas e 

verbais em sala de aula pelas crianças. “As crianças mais novas são incapazes de 

apreciar as  intenções  de outras crianças ou de perceber os seus pontos de vista 

(egocentrismo)”  (WADSWORTH,  2001,  p.  93).  Essas  crianças  ainda  não  tem 

desenvolvido o conceito de intencionalidade e acreditam que tais ações devam ser 

respondidas da mesma forma em todos os casos.

Segundo  Piaget,  enquanto  as  crianças  não  construírem  o  conceito  de 

intencionalidade,  seus  atos  retributivos  não  terão  fim.  Sendo  incapazes  de 

compreender a intencionalidade.

Por  meio  de  entrevistas  feitas  com  crianças  Piaget  descobriu  que  o 

julgamento infantil  de crianças menores de sete anos é baseado nos resultados 

concretos e qualitativos das ações, não existindo julgamento das intenções por meio 

das ações. O conceito de intencionalidade surge a partir  dos oito anos, sendo a 

criança capaz de julgar as intenções por meio das ações e isso é possível graças à 

diminuição do pensamento egocêntrico. 

O pensamento egocêntrico aparece em uma espécie de jogo, que Piaget 

chamou  de  Jogo  Simbólico.  É  um  jogo  com  funções  sensório-motoras  e  seu 

aparecimento ocorre mais ou menos ao mesmo tempo em que a linguagem, sendo 

que  o  jogo  aparecerá  independente  da  linguagem  e  tem  papel  importante  no 

pensamento da criança.  Ocorre através do exercício, sem que haja uma intervenção 

do pensamento ou da vida social da criança, ativando apenas os movimentos e as 

percepções. 

Piaget (1999) relata que a primeira vez que observou o jogo simbólico foi 

em um de seus filhos e o jogo consistia em fingir que estava dormindo.
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Uma manhã,  já  bem acordada e sentada na cama de sua mãe, a 
criança percebeu um pedaço do lençol, que lhe lembrou o canto do 
seu travesseiro (é preciso dizer que para dormir a criança mantinha 
sempre na sua mão o  canto do travesseiro  e colocava na boca o 
polegar da mesma mão). Pegou então o pedaço deste lençol, fechou 
firmemente a mão, colocou seu polegar na boca, fechou os olhos e, 
continuando sentada, sorriu largamente (PIAGET, 1999, p. 78).

Este é um exemplo de representação independente da linguagem, porém 

ligada a um símbolo lúdico, caracterizado pelos gestos cuja imitação acompanha 

determinada ação. A ação representada não apresenta nada do presente, referindo-

se a uma evocação feita pela criança, constituindo-se em uma representação. 

Aparece uma forma diferente de jogo entre duas crianças, característica 

da primeira infância, que manifesta as modificações do pensamento. Porém esse 

pensamento é individual, com o mínimo de elementos ou detalhes coletivos, é um 

jogo simbólico, o jogo da imaginação ou de imitação, como o brincar de boneca, de 

comidinha, entre outros.

Segundo  Piaget,  o  jogo simbólico  não é  a  única  forma de  simbolismo 

individual.  Existe  também  a  imitação  retardada,  que  é  a  imitação  produzida  na 

ausência do modelo correspondente. Piaget (1999) relata que uma de suas filhas, ao 

receber um amigo em casa, surpreendeu-se ao vê-lo ficar com raiva, gritar e bater 

os pés. A criança não reagiu na presença da outra criança, mas com a sua partida 

imitou a cena sem qualquer ira. 

Piaget  (1999)  descreve  que  os  três  tipos  de  símbolos  individuais  são 

derivados da imitação, sendo que a imitação acontece independente da linguagem, 

mas serve para sua aquisição. 

Desse  modo,  existe  uma  função  simbólica  mais  ampla  que  a  própria 

linguagem. “Pode-se dizer, então, que a origem do pensamento deve ser procurada 

na função simbólica. Mas também se pode, legitimamente, sustentar que a função 

simbólica se explica pela formação das representações” (PIAGET, 1999, p. 79).

Piaget (1999) conclui, que o pensamento precede a linguagem e que a 

linguagem favorece a transformação do pensamento,  ajudando-o para que atinja 

suas formas de equilíbrio através de uma esquematização mais desenvolvida e por 

meio de uma abstração mais móvel. 
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Esses jogos simbólicos  constituem uma atividade real  do  pensamento, 

acontecendo sempre de forma egocêntrica pela criança. Segundo Piaget (1999, p. 

28-29)

Sua  função  consiste  em  satisfazer  o  eu  por  meio  de  uma 
transformação do real em função dos desejos: a criança que brinca 
de boneca refaz sua própria vida, corrigindo-a à sua maneira, revive 
todos os prazeres ou conflitos, resolvendo-os, compensando-os, ou 
seja, completando a realidade através da ficção.

O jogo simbólico não consiste na submissão da criança à realidade, mas 

uma assimilação deformada da realidade ao eu da criança. A linguagem interfere 

nesse pensamento  imaginativo,  tendo a imagem e o símbolo como instrumento. 

Segundo Piaget, o símbolo é um signo individual, criado sem o auxilio dos outros, e 

muitas  vezes  são  compreendidos  pela  criança.  Já  a  imagem  refere-se  às 

lembranças e intimidades pessoais. 

É, portanto, neste duplo sentido que o jogo simbólico constitui o polo 
egocêntrico  do pensamento.  Pode-se dizer,  mesmo,  que ele  é  o 
pensamento  egocêntrico  em  estado  puro,  só  ultrapassado  pela 
fantasia e pelo sonho (PIAGET, 1999, p. 29).

Para  Piaget  (1968)  o  auge  do  jogo  infantil  é  o  jogo  simbólico, 

correspondendo à função essencial do jogo na vida da criança. 

Em  geral,  o  jogo  simbólico  auxilia  no  encerramento  de  conflitos,  a 

compensação de necessidades não satisfeitas, permitindo a inversão de papéis por 

parte da criança para que ocorra a libertação e a extensão do eu. “O jogo simbólico 

apoia-se também, não raro, em conflitos inconscientes: interesses sexuais, defesa 

contra a angústia, fobias, agressividade ou identificação com agressores, recuos por 

medo do risco ou da competição” (PIAGET; INHELDER, 1968, p. 59).

Assim é o jogo simbólico, que não se caracteriza apenas pela assimilação 

da realidade ao eu da criança, como é o jogo em geral,  e sim uma assimilação 

assegurada que é construída pelo eu, sendo modificado a partir da necessidade da 

criança. “A função de assimilação ao eu, que exerce o jogo simbólico, manifesta-se 

nas mais diversas formas particulares, na maior parte dos casos afetivos, porém a 

serviço,  às  vezes,  de  interesses  cognitivos”  (PIAGET;  INHELDER,  1968,  p.  57). 
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Conforme  o  desenvolvimento  cognitivo  da  criança  acontece,  também  ocorre  o 

desenvolvimento afetivo. 

À  medida  que  a  criança  continua  assimilando  e  acomodando  as 
experiências  em  suas  estruturas  cognitivas,  também  as  estruturas 
afetivas  e  sociais  vão  sendo  constantemente  construídas  e 
reconstruídas (WADSWORTH, 2001, p. 102).

As  experiências  afetivas  da  criança,  como  os  sentimentos,  são 

representados e recordados por ela, mudando a natureza dos pensamentos afetivos. 

No período dos dois aos sete anos, o desenvolvimento cognitivo da criança não está 

separado do desenvolvimento afetivo, estando em constante mudança, por meio do 

processo de assimilação e acomodação. 

As modificações da ação originárias  do  inicio  da  socialização não tem 

importância apenas para a inteligência e para o pensamento, mas refletem também 

na vida afetiva da criança. Segundo Piaget (1999, p. 36) 

Em toda conduta, as motivações e o dinamismo energético provêm da 
afetividade,  enquanto  que  as  técnicas  e  o  ajustamento  dos  meios 
empregados  constituem  o  aspecto  cognitivo  (sensório-motor  ou 
racional). 

Não  existe  ação  puramente  intelectual,  assim  como  não  há  ações 

puramente  afetivas.  Nos  comportamentos  relacionados  a  pessoas  ou  objetos, 

aspectos cognitivos e afetivos sempre irão intervir. O desenvolvimento social opera 

sobre  o  desenvolvimento  cognitivo  e  afetivo,  na  medida  em  que  a  criança  vai 

estabelecendo interações com o meio social “O convívio com outras crianças, de 

diversas  idades,  é  fundamental  para  o  desenvolvimento  cognitivo  e  afetivo-

emocional” (OLIVEIRA, 2002, p. 32-33). 

O  desenvolvimento  afetivo  não  está  separado  do  desenvolvimento 

cognitivo, nem o desenvolvimento social está separado do desenvolvimento afetivo e 

cognitivo.  “Um  aspecto  cognitivo  do  desenvolvimento  social  é  a  aquisição  do 

conhecimento social” (WADSWORTH, 2001, p. 75). 

A construção do conhecimento social acontece por meio da interação da 

criança  com  os  adultos  e  com  outras  crianças.  “Antes  dos  6  ou  7  anos, 

aproximadamente,  as  crianças  ainda  não  tomam  consciência   de  que  seus 

pensamentos  entram  em  nítido  conflito  com  aqueles  dos  seus  pares” 
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(WADSWORTH, 2001, p. 76).  Por meio dessa consciência, a criança começa a se 

acomodar aos outros, com isso o egocentrismo começa a não resistir às pressões 

sociais. 

A interação social com os parceiros de grupos e a presença do conflito 
dos  próprios  pensamentos  com  os  pensamentos  dos  outros, 
eventualmente  obriga  a  criança  a  questionar  e  verificar  os  seus 
pensamentos. A verdadeira fonte de conflito, a interação social, vem a 
ser a fonte de verificação da criança (WADSWORTH, 2001, p. 76).

Dessa  forma,  o  grupo  em  que  a  criança  interage  socialmente  é 

fundamental para diminuir aos poucos o egocentrismo cognitivo.  

O desenvolvimento dos sentimentos (afeições, simpatias e antipatias) são 

novidades afetivas essenciais. Estão ligadas à socialização das ações, assim como 

a aparição de sentimentos morais intuitivos, originários das relações entre adulto e 

criança. 

Para  Piaget,  o  afeto  está  intimamente  ligado  ao  desenvolvimento  da 

inteligência.  Caso  não  houvesse  o  afeto  também  não  haveria  o  interesse,  a 

necessidade,  a  motivação,  os  questionamentos  não  surgiriam e,  desse  modo,  o 

desenvolvimento da inteligência não aconteceria.

A  afetividade  é  considerada  como  condição  para  a  construção  da 

inteligência.  Piaget,  afirma  que  o  afeto  é  importante  para  o  desenvolvimento 

cognitivo.

A partir  da compreensão dessa ligação entre  inteligência  e  afetividade, 

podemos pensar sobre o ambiente escolar, no qual a criança irá aprender coisas 

novas e terá um espaço destinado ao seu desenvolvimento. 

Na escola a criança passará a conviver e interagir com diversas pessoas 

novas para ela,  e é nesse contato com o outro que a criança irá construir  suas 

simpatias e antipatias referentes a tais pessoas. “Como regra geral, haverá simpatia 

em relação às pessoas que respondem aos interesses do sujeito e que o valorizam” 

(PIAGET, 1999, p.38). A simpatia corresponde de um lado à uma valorização mútua 

e uma escala de valores comuns aos valores do outro, permitindo que haja trocas 

entre as crianças. 

É o que a linguagem exprime, dizendo que as pessoas se gostam: 
“concordam entre si”, “ têm os mesmos gostos” etc. É, portanto, com 
base nessa escala comum que se efetuam as valorizações mútuas. 
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Inversamente, a antipatia nasce da ausência de gostos comuns e da 
escala de valores comuns (PIAGET, 1999, p. 38).

É possível identificar isso pela observação da criança na escolha de seus 

amigos  e  em sua  reação  diante  de  adultos  estranhos.  As  crianças  mais  novas 

tendem a mostrar sua afeição em relação ao gostar e ao não gostar e é por meio da 

representação e da  linguagem falada que a criança é capaz de expressar  suas 

experiências afetivas e sentimentos sociais. (WADSWORTH, 2001). 

É  durante  o  período  pré-operacional  que  aparecem  os  primeiros 

sentimentos  sociais  bem  definidos.  Nesse  período,  já  é  possível  que  a  criança 

recorde e represente seus sentimentos e com a representação, a permanência das 

experiências  acaba  tendo  uma  duração  maior  do  que  a  dos  acontecimentos 

propriamente vividos. 

É através da reconstrução do passado, que a criança torna-se capaz de 

retomar o presente. “Piaget argumenta que a base para o intercâmbio social é a 

reciprocidade de atitudes e valores entre as crianças e os outros” (WADSWORTH, 

2001, p. 90). 

Por meio da capacidade cognitiva e afetiva de reconstrução do passado, o 

afeto torna-se menos ligado à experiência imediata e à percepção do que antes 

(WODSWORTH,  2001).  Conforme  o  avanço  do  desenvolvimento  pré-operatório 

acontece, os sentimentos passam a ser mais consistentes e duradouros. A criança 

passa a apresentar consistência no gostar e no não gostar de algo ou alguém. 

Segundo Piaget, entre os valores interindividuais, a valorização unilateral 

é  algo  importante,  referente  à  admiração da  criança em relação  aos  adultos.  A 

interação da criança com o adulto é denominada de respeito unilateral, justamente 

porque a criança se sente inferior perante a figura de um adulto, acontecendo de 

forma  distinta  da  interação  vivenciada  de  criança  para  criança.  Essa  relação 

(criança-criança) foi denominada por Piaget de cooperação, ocorre por volta dos 5 

anos e acontece pelo fato das crianças terem que colaborar umas com as outras 

para  estar  juntas,  já  que  o  relacionamento  entre  elas  tem  como  base  a 

reciprocidade,  os  problemas  são  resolvidos  entre  elas  próprias  por  meio  da 

cooperação de uma com a outra (WADSWORTH, 2001).

Já a relação unilateral seria uma mistura de amor e temor, e é por meio do 

temor que se dá essa desigualdade na relação entre criança e adulto. “Com efeito, é 
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suficiente que os seres respeitados dêem aos que os respeitam ordens e sobretudo 

avisos,  para  que  estas  sejam  sentidas  como  obrigatórias  e  produzam  assim  o 

sentimento do dever” (PIAGET, 1999, 38-39). A obediência é a primeira moral que a 

criança tem, e durante muito tempo a vontade dos pais é o que ela apresenta como 

critério.

O  raciocínio  moral  da  criança  é  consequência  do  desenvolvimento 

cognitivo e afetivo. “Para Piaget, os sentimentos morais referiam-se a sentimentos 

voltados para “o que é necessário fazer e não para o que é desejável e preferível 

fazer”” (WADSWORTH, 2001, p. 90). Assim, os sentimentos morais desenvolvidos 

são caracterizados pelo senso de dever ou de obrigação. 

Piaget também pesquisou sobre o conceito de regras entre as crianças e, 

segundo ele, crianças na faixa dos 2 aos 5 anos apresentam como característica 

predominante o egocentrismo. Nesse período, a criança passa a ter consciência de 

que  existem  as  regras,  e  começam  a  querem jogar  com  crianças  mais  velhas, 

imitando-as no jogo, porém a criança egocêntrica ainda joga sozinha, sem o intuito 

de vencer o jogo. 

Do  mesmo  modo  que  a  fala  infantil,  na  fase  inicial  do  nível  pré-
operacional, caracterizada pela presença de monólogos coletivos não 
sociais (egocêntricos), a brincadeira em grupo caracteriza-se pela falta 
de  qualquer  interação  social  ou  da  verdadeira  cooperação 
(WADSWORTH, 2001, p. 92).

Nesse nível de compreensão, a criança acredita que todas as crianças 

poderiam vencer no jogo, sendo as regras percebidas como fixas e o respeito por 

elas sendo visto de forma unilateral.  Levando em consideração o ponto de vista 

social, o egocentrismo e o jogo social que aparentam comportamentos não sociais, 

representam um avanço da criança em relação ao estágio anterior (WADSWORTH, 

2001).
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3 A BRINCADEIRA INFANTIL: O PONTO DE VISTA DE WINNICOTT

O brincar é natural e característico da infância. Porém, muitas vezes não 

nos damos conta da importância que a brincadeira tem e terá na vida da criança. 

Winnicott  (1982)  considera  que a  brincadeira  acontece pelo  prazer,  ao 

mesmo tempo em que ajuda a criança a lidar com situações e sentimentos ainda 

difíceis para ela.

É  por  meio  da  brincadeira  que  a  criança  adquire  experiência  e  vai 

construindo sua personalidade. Através da brincadeira ela consegue relacionar sua 

realidade interna com a vivida externamente. 

Tal como as personalidades dos adultos se desenvolvem através de 
suas  experiências  de  vida,  assim  as  das  crianças  evoluem  por 
intermédio  de  suas  próprias  brincadeiras  e  das  invenções  de 
brincadeiras feitas por outras crianças e por adultos (WINNICOTT, 
1982, p. 163).

Todos têm uma vida interna e uma vida externa. A vida externa é essa na 

qual  vivemos ativamente.  A vida interna é a “vivida”  pelo  nosso inconsciente.  O 

interno e externo interagem entre si nas pessoas consideradas sadias. “É na infância 

inicial  e  na  pré-escola  que  isso  acontece,  principalmente,  embora  nunca  cesse 

durante toda a vida” (SHEPHERD; JOHNS; ROBINSON, 1997, p. 85).  

Com a riqueza adquirida por intermédio da brincadeira a criança vai, aos 

poucos, aumentando sua riqueza no mundo externamente real, sendo a brincadeira 

a prova da capacidade criativa da criança.

A criança se comunica por meio do brincar. De inicio ela brinca sozinha e 

com o tempo começa a se relacionar com outras crianças. É por meio da brincadeira 

que a criança começa a estabelecer relações objetais onde o outro se diferencia do 

Eu. Ela começa a se socializar  e  a  enxergar  o outro  como algo separado de si 

mesma.  “A  brincadeira  fornece  uma  organização  para  a  iniciação  de  relações 

emocionais e assim propicia o desenvolvimento de contatos sociais” (WINNICOTT, 

1982, p. 163).

A brincadeira auxilia na ligação da relação da criança com a realidade 

externa e interna, e através da brincadeira a criança pode mostrar parte de seu 

interior e/ou exterior para pessoas escolhidas em seu meio ambiente. 
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Segundo Winnicott  (1982)  na  psicanálise,  as crianças pequenas tem o 

desejo de comunicar-se através da brincadeira. A criança de três anos acredita na 

capacidade de compreensão do adulto. Já as crianças mais velhas encontram-se 

desiludidas em relação à compreensão do adulto por meio de suas brincadeiras.

Winnicott (1975) explica que é por meio do brincar que se torna possível a 

comunicação da criança. O brincar está além do prazer, sendo que essa atividade 

dará prazer à criança na medida em que for significativa. “É com base no brincar, 

que se constrói  a totalidade da existência experiencial  do homem” (WINNICOTT, 

1975, p. 93).

Para Winnicott, o brincar é algo universal que facilita o crescimento e a 

saúde da criança, auxiliando nos relacionamentos grupais e tornando-se uma forma 

de comunicação consigo mesma e com o outro. Não é algo de dentro ou de fora, 

mas uma construção de ambos, entre mundo externo e interno. “A importância do 

brincar é sempre a precariedade do interjogo entre a realidade psíquica pessoal e a 

experiência de controle de objetos reais” (WINNICOTT, 1975, p. 71).

A vida do bebê, de inicio, está ligada ao objeto (mãe), sendo o bebê e o 

objeto uma única coisa. A mãe é vista pelo bebê de forma subjetiva. Quando o bebê 

vivência uma frustração – por exemplo, quando a mãe demora a atendê-lo, ele se 

sente frustrado e fica bravo com ela. O bebê, aos poucos, vai aprendendo que a 

mãe não deixa de existir mesmo quando ele a rejeita, e isso faz com que o bebê 

possa confiar nessa mãe que tem uma vida própria, separada dele. 

Por  meio  desse processo,  o  bebê começa a  elaborar  o  real  de  forma 

menos mágica. Uma das características presentes nesse período é a criação de um 

objeto  transitório  –  objeto  transicional.  “Não  é  o  próprio  objeto,  claro,  que  é 

transitório; representa a transição da criança de um estado de fusão com a mãe 

como algo externo e separado” (WINNICOTT, 1982, p. 190). Esse objeto – que pode 

ser uma chupeta, uma fraldinha, um ursinho - não está nem dentro e nem fora da 

criança, serve para que ela possa experimentar e, aos poucos, ir definindo os limites 

entre o externo e o interno. É um objeto carregado de significados pelas crianças, 

sendo muito importante seu cheiro e textura. É necessário que o objeto esteja ao 

alcance da criança, em todos os momentos que assim ela desejar, dentre as mais 

diversas formas de manejo. Esse objeto ajudará a lidar melhor com a ansiedade e a 

separação.
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Segundo Winnicot, para que o bebê progrida do princípio do prazer para o 

da realidade é preciso que haja uma mãe suficientemente boa. O bebê depende da 

disponibilidade de um adulto –a mãe- verdadeiramente preocupado com os seus 

cuidados,  isto  é,  que  possa  contribuir  para  uma  adaptação  ativa  e  sensível  às 

necessidades da criança, que a princípio são absolutas. 

A mãe tem papel importante no desenvolvimento emocional da criança, 

por isso Winnicott afirma que a mãe suficientemente boa, está sempre presente e 

supre de alguma forma as necessidades da criança e oferece a ela um ambiente 

sustentador. 

Mãe  suficientemente  boa  é  aquela  que  a  princípio  está  totalmente 

envolvida com o bebê, está a sua disposição. Com o passar do tempo a mãe se dá 

conta de que também é uma pessoa com necessidades e prazeres próprios. A partir 

desse momento, a ideia de onipotência presente no bebê, referente aos cuidados 

físicos e psicológicos realizados de imediato pela mãe vai  sendo gradativamente 

quebrada. A tarefa final da mãe é aos poucos, por meio de um processo, desiludir o 

bebê. 

Assim, desde o inicio da vida o bebê está envolvido com aquilo que é 

objetivamente percebido e com aquilo que é subjetivamente concebido. 

Winnicott,  apregoa,  repetidas  vezes,  que  o  tempo  inicial  de 
“preocupação  materna  primária”,  onde  o  bebê  se  torna  o  centro 
(embora,  sem dúvidas,  não se torna tudo,  já  que existem outros 
membros na família), auxilia a mãe a satisfazer mais ou menos a 
tempo a necessidade do bebê. Quando a mãe descentraliza o bebê 
e  começa  a  sentir  os  desejos  seus  e  dos  demais  membros  da 
família, poderá ter início a fase da desilusão gradativa, necessária à 
construção do Self interior e do mundo objetal, bem como um pouco 
da  ótima  separação-união  para  aquele  cenário  especial 
(GROLNICK, 1993, p. 51).

Desse modo, o bebê precisará de um ambiente sustentador,  para lidar 

com a frustração e com as mudanças desarmoniosas provenientes daquela que o 

provê  de cuidados (mãe).  Por  conta  disso,  a  criança  pequena necessita  de  um 

ambiente  acolhedor,  onde  ela  se  sinta  protegida  e  amada,  para  que  possa  se 

desenvolver e aprender melhor.

Winnicott, ao falar da mãe suficientemente boa, usou o termo holding que 

corresponde ao amparo e à manutenção da criança. É a tarefa materna de sustentar 
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o filho, que além do suporte psicológico, também é um suporte físico, como de dar 

colo, afagos ou a troca de fraldas. 

A mãe suficientemente boa tem a capacidade de se adaptar de forma 

delicada e sensível às necessidades iniciais do bebê, estabelecendo uma relação 

com o ego do bebê que facilita para a criança introjetar as suas ansiedades de forma 

suportável  (Winnicott,  1978).  

No momento em que a mãe falha em sua tarefa de realizar o holding, isto é, quando 

a mãe não se torna “boa o suficiente”, o bebê pode sentir uma grande aflição, devido 

à sensação de estar em um estado não integrado, a sensação de não parar de cair e 

a perda do sentimento do real (GROLNICK, 1993).

O objeto transicional representa a primeira posse “não-ego”  da criança, 

têm um caráter de intermediação entre o seu mundo interno e externo. O  objeto 

transicional ocupa um lugar que Winnicott chama de ilusão. Ao contrário do seio, 

que não está disponível  constantemente, o objeto transicional  é conservado pela 

criança.

Posto  isso  que  analisa  os  princípios  gerais,  passamos  a  enfatizar  as 

contribuições de Winncott à compreensão do simbolismo, aspecto importante para a 

compreensão do período da Educação Infantil tratado nesse estudo.

Com  a  formação  do  simbolismo,  a  criança  já  consegue  distinguir  a 

realidade da fantasia e, segundo Winnicott, existe um desenvolvimento direto dos 

fenômenos transicionais para o brincar, do brincar compartilhado para experiências 

culturais.  “O  importante  no  brincar  não  é  tanto  com  o  que  a  criança  brinca,  o 

conteúdo, mas sim como ela se envolve, lidando de forma cada vez mais criativa e 

interativa com seu mundo interno e externo” (OLIVEIRA, 2002, p. 39). 

O brincar se aproxima do sonho, reestruturando conteúdos inconscientes 

e adquirindo formas de a criança lidar com a realidade interna sem que ela perca o 

contato com a realidade externa. “O brincar tem um papel insubstituível no processo 

vital de encontro consigo mesmo e com o outro” (OLIVEIRA, 2002, p. 40).

Por  meio  da  brincadeira  é  possível  que  a  criança  controle  ideias  e 

impulsos que levam a angústias, sendo a brincadeira o espaço em que a criança se 

sente livre para expressar tais sentimentos. É por meio da brincadeira que a criança 

se insere socialmente, assumindo papéis, fazendo amigos e inimigos e formando 

relações emocionais.
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A  brincadeira,  que  segundo  Winnicott,  acontece  pelo  prazer,  ajuda 

também a criança a lidar com situações e sentimentos ainda difíceis para ela – como 

a agressividade que é vista pela criança como algo ruim que está dentro dela. Na 

brincadeira  é  possível  expressar  e  lidar  melhor  com  a  angústia  causada  pela 

agressividade. 

Conquanto seja fácil perceber que as crianças brincam por prazer, é 
muito mais difícil para as pessoas verem que as crianças brincam 
para dominar angústias, controlar idéias ou impulsos que conduzem 
à angustias se não forem dominados. (WINNICOTT, 1982, p. 162)

Por  meio  da  brincadeira  é  possível  que  a  criança  deixe  fluir  sua 

agressividade. Os sentimentos e as experiências ruins podem ser vistos pela criança 

como algo ruim do qual ela precisa se livrar. A brincadeira torna-se importante nesse 

contexto, permitindo que a criança manifeste os sentimentos ruins, como o ódio e a 

agressividade  em  um  meio  conhecido,  sem  que  haja  um  retorno  dessa 

agressividade para  ela.  “Um bom meio ambiente,  sentiria  a  criança,  deveria  ser 

capaz de tolerar  os sentimentos agressivos,  se estes fossem expressos de uma 

forma mais ou menos aceitável” (WINNICOTT, 1982, p. 161-162).

Na  brincadeira  é  permitido  expressar  a  agressividade.  Caso  a  criança 

tenha  que  esconder  seus  sentimentos  agressivos  a  sensação  de  desonestidade 

consigo  mesma  é  sentido  por  ela.  Segundo  Winnicott  (1982)  é  importante 

aceitarmos que a criança expresse sua agressividade através da brincadeira e não 

somente quando está zangada.

O desenvolvimento da criança pequena de menos de 5 anos é marcada 

por recuos e avanços no desenvolvimento emocional. Desse modo, uma criança de 

cinco  anos  pode  comportar-se  com  maturidade  em  determinada  situação  e,  às 

vezes, apresentar imaturidade igual a uma criança de idade inferior a sua em outros 

momentos.  “As  imaturidades  são  os  resíduos  daqueles  estados  sadios  de 

dependência que caracterizam as fases iniciais do crescimento” (WINNICOTT, 1982, 

p. 205).

Por  volta  dos  quatro  anos  a  criança  com  um  desenvolvimento  sadio 

necessita de uma identificação com seus pais, isto é, necessita de pais nos quais ela 

possa se espelhar. Nessa fase a criança aprende muito mais através da observação 

do que por meio das explicações daquilo que os pais dizem ser o certo.
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O fator ativo é o pai e a mãe, a conduta de ambos e as relações recíprocas 
dos pais, tal como a criança as percebe. É isso que a criança absorve, 
imita ou contra o que reage; é também o que a criança usa centenas de 
vezes num processo pessoal de autodesenvolvimento (WINNICOTT, 1982, 
204-205).

Muitas vezes a criança que é muito madura por volta dos quatro anos de 

idade passa a se comportar como um bebê quando é necessário tranquilizá-la, por 

causa de uma queda ou algum machucado ocasional. 

Uma  criança  de  qualquer  idade  que  precisa  de  ser  amparada 
afetuosamente  necessita  de  uma  forma  física  de  amor  que  foi 
naturalmente  dada  pela  mãe  quando  transportou  o  seu  filho  no 
ventre e o segurou nos braços (WINNICOTT, 1982, p. 205).

De inicio a criança não está apta para se identificar com as pessoas, por 

isso poderá acontecer um estranhamento em relação às outras pessoas que antes 

não faziam parte de seu convívio. Na escola, é preciso que toda a equipe, e não 

apenas  a  professora  acolha  essa  criança  pequena,  pois  será  por  meio  desse 

amparo afetuoso –holding- que aos poucos a criança poderá ir se identificando e se 

adaptando melhor ao ambiente diferente da sua casa. 

[...]  a criança precisa de amor, mas queremos significar com isso 
que  só  alguém  que  ame  a  criança  pode  fazer  a  necessária 
adaptação à necessidade,  e só alguém que ame a criança pode 
graduar um malogro na adaptação para acompanhar a evolução da 
capacidade individual da criança e tornar possível o uso do próprio 
malogro. (WINNICOTT, 1982, p. 208).  

Segundo Winnicott (1982) a escola maternal e/ou jardim de infância tem 

como função ampliar o papel que antes apenas a mãe desempenhava na vida da 

criança pequena. Em outras palavras, a escola tem como papel uma ampliação da 

família, auxiliando a criança em seu crescimento saudável. 

A professora da escola maternal, ao contrário da mãe, não está orientada 

biologicamente  para  qualquer  criança,  sendo  preciso  que  ela  vá,  aos  poucos, 

compreendendo  a  complexidade  do  crescimento  e  das  adaptações  infantis.  A 

observação  das  crianças  a  auxiliará  no  reconhecimento  do  desenvolvimento 
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emocional  normal.  A  criança  da  escola  maternal  poderá,  em alguns  momentos, 

apresentar a maturidade de uma criança maior, e, em outros, poderá se apresentar 

de forma imatura.

Só quando  os  cuidados  iniciais  da  mãe foram bem sucedidos  e 
quando, além disso, os pais continuaram a fornecer os elementos 
essenciais de um bom ambiente, é que as professoras de escola 
maternal podem dar à função de assistência um segundo lugar, em 
relação  à  instrução  pré-escolar  propriamente  dita  (WINNICOTT, 
1982, p. 216).

Quando a criança se encontra em um estágio de angustia ou ameaça, ela 

tende a retornar ao estado de dependência, apresentando intolerância à frustração. 

Em virtude dessa imaturidade,  a  escola  tem de estar  apta para  desempenhar  a 

função  da  mãe,  que  inspirou  confiança  nos  primeiros  tempos.  Nesse  sentido,  a 

escola maternal pode ajudar a criança a lidar com esses sentimentos, através do 

fornecimento  de  um  ambiente  emocional  diferente  do  lar,  auxiliando-a  em  suas 

relações  pessoais  com  outras  pessoas,  como  as  professoras  e  outras  crianças 

(WINNICOTT, 1982). 

Quando a professora compreende a relação emocional entre a criança e 

os  pais  e  suas  possíveis  dificuldades,  estará  mais  preparada  para  lidar  com 

emergências que possam vir a aparecer, pois a professora compreende e enxerga 

os pais como parte do desenvolvimento da criança e não como algo à parte.  A 

professora precisa ter conhecimento sobre cuidados maternos, e pode aprender isso 

por meio de suas observações das crianças e suas famílias (WINNICOTT, 1982). É 

preciso que a professora da criança pequena dê assistência materna e/ou paterna 

em certos momentos para essa criança, e, caso haja uma dificuldade na relação 

mãe-filho, a escola terá a chance de corrigi-lo, desde que não seja muito grave.

As dificuldades da criança ao iniciar a escola estão associadas às suas 

primeiras experiências de separação. Na escola ela tem que ficar separada da mãe. 

Assim, a escola representa para a criança uma extensão da mãe, sendo preciso um 

ambiente acolhedor de tal forma a ganhar a confiança da criança, tal como a mãe, 

auxiliando desse modo em sua saúde mental.

A entrada da criança na escola maternal  é uma experiência  externa à 

família, podendo causar ansiedade tanto na criança quanto na mãe. Os problemas 

que surgem a partir da entrada da criança na Educação Infantil deixam claro o papel 
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e responsabilidade da professora. Nesse contexto a professora tem a oportunidade 

de dar assistência à mãe e a responsabilidade de auxiliar a criança para que ela 

consiga  lidar  com  possíveis  problemas  que  venham  a  surgir  em  meio  ao  seu 

ingresso escolar, de forma que não prejudique seu desenvolvimento saudável. 

A professora assume o papel de uma amiga calorosa e simpática, 
que será não só o principal esteio da vida da criança fora de casa, 
mas  também  uma  pessoa  resoluta  e  coerente  em  seu 
comportamento para com ela, discernindo suas alegrias e mágoas 
pessoais,  tolerante  com  suas  incoerências  e  apta  a  ajudá-la  no 
momento de necessidades especiais (WINNICOTT, 1982, 221).

A escola  contribui  para  o  desenvolvimento  psicológico  da  criança.  Por 

meio da estrutura física apropriada para as crianças pequenas,  sendo o espaço 

pensado e destinado para as brincadeiras infantis,  assim como a companhia de 

outras crianças. 

Por causa disso, a indiferença e a hostilidade, vistas pela criança através 

de atos mecânicos e impessoais  não deveriam ter  lugar no ambiente escolar.  A 

criança precisa sentir que realmente a professora se importa com ela, assim como a 

mãe lhe dá importância. 

É preciso que a professora da Educação infantil  compreenda e exerça 

algumas funções maternas, tornando-se necessário que ela tenha uma boa relação 

não só com a criança, mas também com sua mãe. Com isso mãe e filho(a)  se 

sentirão mais seguros nesse novo ambiente e nessa nova fase da vida da criança. 

Por meio da convivência e observações a professora poderá ajudar tanto a criança 

como a mãe na superação e compreensão de dificuldades. 

A  criança  pequena,  diferente  da  criança  mais  velha,  necessita  de  um 

ambiente acolhedor, assim como devem ser também as pessoas. As professoras 

devem se tornar  especiais  para  essas crianças,  para  que as  crianças gostem e 

sintam admiração por elas que passam a fazer parte do seu convívio e da sua vida.

O escolar, mesmo o de 6 ou 8 anos, é capaz de buscar e encontrar 
experiência emocional de acordo com suas necessidades internas. 
Mas a criança pequena precisa urgentemente de algo especial nas 
pessoas que a cercam, para que seu desenvolvimento emocional 
prossiga (SHEPHERD; JOHNS; ROBINSON, 1997, p. 76).  
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A necessidade da criança pequena é maior do que a da mais velha em 

questões emocionais. É preciso oferecer a essa criança um relacionamento de amor 

ativo, assim como a proteção contra frustrações desnecessárias. A criança precisa 

de  alguém que entenda  o  quanto  é  difícil  para  ela  ficar  preocupada,  e  como é 

assustador amar e odiar uma mesma pessoa, assim como sentir medo. 

As  professoras  e  as  pessoas  que  irão  lidar  com  crianças  pequenas 

necessitam compreender o quanto esses sentimentos, não tão importantes para um 

adulto,  são  vistos  como  urgentes  para  a  criança  e  precisam  de  atenção  e 

compreensão por  parte  de  todos (SHEPHERD; JOHNS;  ROBINSON, 1997).  Por 

isso, Winnicott afirma que a professora de crianças pequenas precisa ser capaz de 

amar. Muito mais do que um profissional experiente, a escola e a criança necessitam 

de pessoas capazes de amar. A criança precisa ser vista como um indivíduo. E a 

escola precisa cuidar não só de seu desenvolvimento físico, mas também de seu 

desenvolvimento mental e emocional. 

Nos anos iniciais,  a  brincadeira  é uma forma de a criança resolver  os 

problemas emocionais que fazem parte de seu desenvolvimento. “A brincadeira é 

também um dos métodos característicos da manifestação infantil – um meio para 

perguntar e para explicar” (WINNICOTT, 1982, p. 224). É preciso que a professora 

tenha uma compreensão intuitiva desses episódios, de forma que ela seja capaz de 

compreender  o  significado  da  brincadeira  a  fim  de  auxiliar  a  criança  em  seu 

desenvolvimento.

A criança pré-escolar está lidando com seu desenvolvimento emocional e 

cabe aos pais e aos professores auxiliá-la com os sentimentos que vão surgindo 

nessa fase, tais como sentimentos de culpa, ansiedades, depressões (SHEPHERD; 

JOHNS; ROBINSON, 1997). É preciso respeitar o tempo da criança para lidar com 

seus sentimentos, estando sempre ao seu lado e dando-lhe amor.

Por volta  dos dois  aos cinco anos de idade a criança já  experimentou 

diversos sentimentos e conflitos que tem o papel de enriquecer seus sentimentos e 

as relações pessoais. Nesse período, a criança começa a compreender a realidade 

externa, isto é, ela compreende que a mãe tem uma vida própria independente da 

sua, de forma que não pertence à outra pessoa.

Nesse período, a expressão dos sentimentos como a angustia, o ciúme, a 

raiva é importante no desenvolvimento da criança, sendo um alivio obtido por meio 

da auto-expressão, seja através da brincadeira ou da fala. A criança precisa colocar 
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para  fora  e  elaborar  melhor  tais  sentimentos.  Em  relação  a  isso,  a  escola 

desempenha um papel importante.

As crianças precisam de um lugar para que possam se desenvolver e se 

expressar, necessitam de um lugar onde possam explorar e experenciar, ao invés de 

serem treinadas de acordo com os bons costumes. 

De muitas maneiras nós poderíamos estar submetendo as crianças 
a  uma  tensão  excessiva,  colocando-a  em  ambientes  onde  fazer 
bagunça é um pecado, onde sujar a parede é um sacrilégio, onde 
lamber a vidraça da janela é pouco higiênico, e onde urinar no chão 
é deixar terrivelmente claro que você é uma pessoa sem controle 
(SHEPHERD; JOHNS; ROBINSON, 1997, p. 81).  

Para as crianças que não tem esse lugar em casa, a escola torna-se o 

lugar  onde  elas  podem  explorar  e  descobrir  seus  próprios  impulsos,  onde  elas 

aprendem  a  lidar  melhor  com  seus  impulsos  e  sentimentos,  passando  a  sentir 

menos medo. Por isso, é tão importante o amparo, a proteção, a tolerância por parte 

dos adultos da escola.

Primeiro,  então,  nós  reconhecemos  os  sentimentos  intensos  das 
crianças.  Depois,  percebemos  que  os  sentimentos  mudam  em 
caráter e tipo, conforme a criança se aproxima da idade escolar, e 
que as suas defesas contra sentimentos dolorosos e depressivos 
também  estão  se  desenvolvendo  e  ficando  mais  organizados 
(SHEPHERD; JOHNS; ROBINSON, 1997, p. 82).  

É  importante  que  a  professora  ofereça  e  oportunize  atividades  lúdicas 

para  que  a  criança  possa  guiar  seus  sentimentos  e  sua  agressividade  para 

caminhos construtivos (WINNICOTT, 1982). “Nos anos pré-escolares, a brincadeira 

é um meio fundamental para a criança resolver os problemas emocionais que fazem 

parte do desenvolvimento” (WINNICOTT, 1982, p. 224).
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4 METODOLOGIA

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, na modalidade 

de  estudo  descritivo,  que  observa,  registra,  correlaciona  e  descreve  fatos  ou 

fenômenos  de  uma  determinada  realidade  sem  manipulá-los  e  assim,  procura 

conhecer e compreender as diversas situações e relações que ocorrem (LÜDKE e 

ANDRÉ, 1986).

A preocupação em relação ao processo de observação foi maior do que 

com  o  produto  final.  Desse  modo  o  interesse  da  pesquisadora  foi  observar  e 

registrar como crianças pequenas brincam, aprendem e se desenvolvem.

4.1 PARTICIPANTES

Foram participantes deste estudo 30 alunos de uma escola de Educação 

Infantil  da rede particular de ensino situada na região central de Londrina, PR. O 

nível sociocultural das crianças e de suas famílias é médio. 

Foram observadas crianças do nível Infantil III de 3 anos, Infantil IV de 4 

anos e Infantil V de 5 anos. 

4.2 O CONTEXTO

O Centro de Educação Infantil faz parte da rede particular de ensino, esta 

localizada em um bairro da região central da cidade de Londrina, que no momento 

atende crianças de zero a cinco anos de idade, no período Matutino: 7h30min às 

12h30min e Vespertino: 13h20 às 18h20 funcionando de janeiro a dezembro. As 

atividades do CEI são desenvolvidas em projetos e a avaliação é feita através de 

Portfólios  que  apresenta  como  objetivo  o  desenvolvimento  integral  da  criança, 

baseando-se na proposta sócio-cultural de Vygotsky.  Para isso a equipe conta com: 

Professores, auxiliares, enfermeira, nutricionista, contadores de história, secretária, 

porteiro e merendeiras.

Fundada  em  1985,  por  um  grupo  de  enfermeiras,  visava  inicialmente, 

acolher  um período integral  e/ou parcial  crianças de zero a seis  anos de idade. 

Assim, a escola restringiu seu atendimento ao denominado berçário. Com o passar 

dos anos, os pais pediram a permanência de seus filhos até o momento em que 
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fossem ingressar no Ensino Fundamental. A solicitação foi acatada e as crianças 

vêm sendo  atendidas,  desde então,  de  zero  a  seis  anos  de  idade.  Atualmente, 

devido às mudanças e implementação do ensino de nove anos, a escola passa a 

atender  crianças  de  zero  a  cinco  anos  de  idade,  de  acordo  com a  faixa  etária 

referente à Educação Infantil. 

O CEI encontra-se localizado em um prédio adaptado para atender  as 

necessidades das crianças. Existem cinco salas para o acolhimento das crianças: 

Infantil Bebê, Infantil II, Infantil III, Infantil IV e Infantil V.

Existem outras áreas no CEI, como:

*Sala de direção e coordenação, designada para o atendimento aos pais, reuniões, 

etc, contendo um sistema de vídeo, sendo possível visualizar todos os espaços em 

tempo real.

*Sala  de  nutrição  e  psicologia,  onde  acontecem  as  entrevistas  com  os  pais 

referentes ao ingresso da criança.

*Cozinha, onde são preparados os alimentos e as refeições das crianças.

*Secretaria, onde acontece a recepção dos pais e das crianças e os atendimentos.

*Brinquedoteca é um lugar onde há diversos brinquedos, instrumentos, materiais nos 

quais as crianças podem explorar e experimentar.

*Biblioteca onde contem vários livros, disponíveis para o manejo e interesse pela 

leitura por parte da criança.

*Parque,  onde  apresenta  um  playground  em  madeira,  com  balanços, 

escorregadores, gangorras e escadas.

*Área livre, localizado na entrada da escola, utilizada para educação física, futebol, 

etc.

*Refeitórios, sendo um na parte interna e o outro na parte externa.

4.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

Esta pesquisa foi realizada de Abril a Agosto de 2011 em uma escola de 

Educação Infantil. As observações aconteceram durante todo o período vespertino, 

acompanhando a rotina da escola e das crianças.

Os  dados  observados  eram  registrados  por  escrito  no  momento  da 

observação e são predominantemente descritivos. O material coletado na pesquisa 
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é rico em descrições, situações e acontecimentos incluindo transcrições de eventos 

ocorridos (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).

Foram realizadas observações diretas das atividades e cotidiano do grupo, 

os acontecimentos e interações entre criança e criança e criança e adulto. 

Nesse estudo de natureza qualitativa o trabalho de observação para a 

coleta de dados foi realizado pessoalmente pela pesquisadora.

A  observação  tem  um  lugar  privilegiado  nas  novas  abordagens  de 

pesquisa  educacional  (LÜDKE;  ANDRÉ,  1986).  Utilizada  como  principal 

procedimento de pesquisa ou associada a outros, a observação permite um contato 

pessoal do pesquisador com o fenômeno pesquisado. Assim, a experiência direta 

torna-se o melhor teste de verificação de determinado fenômeno.

Segundo Lüdke e André (1986), a análise de dados qualitativos tem como 

significado o trabalho com todo o material obtido durante a pesquisa. O trabalho de 

análise implica, em primeiro momento a organização de todo o material, separando-

o  em  partes,  relacionando-as  e  procurando  identificar  algumas  tendências.  No 

segundo momento, as tendências que foram identificadas serão reavaliadas. 

Nesse  estudo  a  análise  se  fez  presente  em  vários  estágios  da 

investigação,  caracterizando-se  de  forma  mais  sistemática  e  formal  com  o 

encerramento da coleta de dados e da organização dos dados em categorias de 

análise. 
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5 ANÁLISE DE DADOS

CONHECENDO A PESQUISADORA

Abril/2011

Esse foi o primeiro dia de observação das crianças. 

Logo que a pesquisadora  chegou algumas crianças ficaram à  vontade com sua 

presença e outras um pouco tímidas. Algum tempo depois, Guilherme2, 4 anos, veio 

por trás da pesquisadora e deu um abraço nela. Ela disse:

-Ai, que abraço gostoso!

Então  ele  soltou-a  e  foi  brincar  com  as  outras  crianças.  Em  outro  momento,  o 

mesmo menino, mais à vontade com a pesquisadora veio de longe, pulou no colo 

dela e disse:

-Atacar!

E começou a brincar de correr e pular no colo da pesquisadora. Fez isso algumas 

vezes, até que Matheus, 4 anos, e Iago, 4 anos, gostaram da brincadeira e fizeram o 

mesmo. Então houve um momento em que os três gritaram “atacar” e pularam no 

colo da pesquisadora. 

Abril/2011

Estávamos na sala de aula e as crianças foram brincar. Cada criança pegou um jogo 

ou um brinquedo que trouxe de casa. Vanessa, 5 anos, pegou um jogo (A hora do 

Rush- Big.Star) e pediu para que a pesquisadora jogasse com ela.

Vanessa propôs que cada uma jogasse uma vez. Cada uma com uma cartela.

Ela pegou uma carta, montou os carrinhos no tabuleiro e fez o jogo, enquanto ia 

explicando para a pesquisadora o que ela deveria fazer.

Nos relatos acima é possível observar que as crianças mais novas tendem a 

mostrar  sua  afeição  em  relação  ao  gostar  e  ao  não  gostar  e  é  por  meio  da 

representação e da  linguagem falada que a criança é capaz de expressar  suas 

experiências afetivas e sentimentos sociais. (WADSWORTH, 2001). 

2 OS NOMES DAS CRIANÇAS FORAM SUBSTITUIDOS PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS ÉTICAS 
DO ESTUDO.
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Abril/2011

Nesse dia um menino chamou a atenção da pesquisadora. Desde o primeiro dia 

Gustavo, 4 anos, já tinha a pesquisadora observado que vez ou outra ele enrolava o 

próprio cabelo entre os dedos e chupava o polegar.

Nesse dia, ele se aproximou da pesquisadora e chamou-a para brincar. Brincaram 

um pouco de professor e aluna. Ele era o professor.

Às vezes ele se aproximava e tocava a pesquisadora. Depois ele ficou atrás dela e 

mexeu em seu cabelo.

Como o cabelo da pesquisadora estava preso ele disse:

-Tira, tia!

A pesquisadora soltou o cabelo e então ele mexeu como se estivesse arrumando e 

disse:

-Tá parecendo uma princesa! Você tá parecendo minha mãe!

Então ele pegou uma mexa de cabelo dela e começou a enrolar entre os dedos. 

Colocou o dedinho na boca e se aproximou mais dela, até que deitou no seu colo.

Logo depois, a professora pediu para que as crianças guardassem os brinquedos. A 

pesquisadora fala para ele ajudar a guardar - ela também iria ajudar. Enquanto a 

pesquisadora guardava os brinquedos, ele continuou “pendurado” no seu cabelo.

Disse que iria prender para ela e depois de preso disse:

-Pronto, tia!.

A pesquisadora agradece e continua a guardar os brinquedos. Ele vai para outro 

lado sem ajudar a guardar os brinquedos. 

Para Gustavo, 4 anos, enrolar o cabelo entre os dedos parece funcionar como 

um objeto transicional. O objeto transicional tem um caráter de intermediação entre o 

seu mundo interno e externo. O  objeto transicional ocupa um lugar que Winnicott 

chama de ilusão.

Provavelmente, nos momentos em que sente falta da mãe, o objeto transicional 

o  ajuda.  É  um  objeto  carregado  de  significados  pelas  crianças,  sendo  muito 

importante seu cheiro e textura.  É necessário que o objeto esteja ao alcance da 

criança, em todos os momentos que assim ela desejar,  dentre as mais diversas 
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formas  de  manejo.  Esse  objeto  ajudará  a  lidar  melhor  com  a  ansiedade  e  a 

separação.

NA SALA DE AULA

Junho/2011

Durante uma atividade de recortar, Melissa, 5 anos, olha para Vanessa, 5 anos e 

Bianca, 5 anos, e diz:

-Estou recortando para vocês.

Então Vanessa diz:

-Melissa, você tem que recortar para você, não para nós! É para você!

Agosto/2011

Maísa, 3 anos, diz para a professora:

-Tia, olha minha blusa rosa.

A professora diz:

- Que bata linda, é uma bata.

Maísa diz:

-Não, é blusa!

Maísa,  aos  3  anos,  não compreende os  diferentes  significados de  uma palavra. 

Assim, parece não compreender que o modelo da sua blusa se chama bata. Por isso 

ela corrige a professora dizendo que não é bata.

Agosto/2011

Na hora do jantar, Augusto, 3 anos e  Maísa, 3 anos, estão sentados juntos.

Maísa derruba suco na sua blusa e começa a chorar. A professora diz:

-Não precisa chorar, eu já troco você.

Maísa continua chorando então Augusto, 3 anos diz:

-Tia, ela tá chorando porque molhou a blusa cor de rosa dela.
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Augusto parece compreender o quanto Maísa gosta da blusa cor de rosa.

Agosto/2011

As crianças brincam com massinha. Emily, 3 anos, troca de massinha com Laura, 3 

anos, e diz:

-Tia, eu to trocando, to trocando de massinha com a Laura, olha!

Há momentos em que as crianças se entendem sem a intervenção do adulto. A 

troca da criança com o adulto e/ou com outra criança tem um papel importante em 

relação aos progressos da ação. 

Levando a formulação da própria ação e narração das ações passadas, estas 

intercomunicações acabam por transformar as condutas materiais em pensamento. 

A  memória  está  ligada à  narrativa,  que está  ligada à  reflexão  e  à  discussão,  à 

crença, à promessa e o pensamento está ligado à linguagem exterior e interior. Por 

meio da linguagem, o comportamento afetivo e intelectual da criança é modificado. 

Além das ações reais  e materiais,  que a criança passa a ser  capaz de efetuar, 

graças à linguagem ela já é capaz de reconstituir suas ações passadas assim como 

antecipar suas ações futuras. Segundo Piaget, é fácil identificar como as falas das 

crianças são rudimentares e estão ligadas à ação material propriamente dita.

EXPRESSÃO DE AFETO

Maio/2011

No horário da entrada, as crianças brincavam no parque quando Matheus, 4 anos, 

chegou encontrou Guilherme, 4 anos, deu um abraço nele e disse:

-Ai, que saudade!

Ficaram abraçados. Logo se soltaram e foram brincar. Cada um para um lado.
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Junho/2011

As crianças brincavam no parque.

Bruna, 4 anos, pegou uma flor e deu para uma das professoras, depois foi procurar 

mais flores e deu uma para cada professora.

Junho/2011

No  parque  as  crianças  estão  brincando,  quando  a  professora  se  aproxima  de 

Marcos, 4 anos, pede a ele para ver sua mão. Ele mostra a mão que está cheia de 

“pelinha” como se estivesse descascando. A professora pergunta se ele já foi ao 

médico para ver o que está acontecendo com sua mão. Ele diz:

-Ontem eu fui, mas eu estava bom e hoje que eu to mal.

Ela sorri, segura o rosto dele e dá um beijo nele. Depois sai e o deixa brincando com 

as outras crianças.

A criança pequena, precisa de um ambiente acolhedor, assim como também 

devem ser as pessoas que fazem parte desse ambiente. 

DISPUTAS PELA PESQUISADORA

Maio/2011

Houve um momento na sala de aula em que a pesquisadora estava ajudando Emily, 

3 anos, a fazer uma atividade de recorte de coisas da natureza. A pesquisadora 

terminou de ajudá-la e começou a ajudar Alex, 3 anos, com os recortes.

Ele ficou de pé, entre as pernas da pesquisadora, no mesmo lugar que Emily estava 

antes. Quando a pesquisadora começou a ajudar Alex, Emily ficou pertinho dela e 

deu  um empurrão  em Alex,  por  que  queria  ficar  onde ele  estava.  Junto  com a 

pesquisadora. Ela disse:

-É eu tia!

A pesquisadora explicou que antes a tinha ajudado e agora estava ajudando o Alex. 

Então ela se afastou e foi embora.
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Junho/2011

Voltando  do  lanche  as  crianças  entram  na  sala  de  aula  e  pegam  brinquedos. 

Vanessa, 5 anos, pega algumas bonecas Polly e pede para que a pesquisadora 

brinque com ela. A pesquisadora diz que sim e se senta no chão ao lado dela.

Bianca,  5  anos,  se  aproxima  da  pesquisadora  com  um livro  em que  há  rostos 

desenhados.

Ela escolhe um deles e pede para que a pesquisadora desenhe no rosto dela o 

Drácula, igual ao do livro.

A pesquisadora começa a desenhar até que Vanessa diz:

-Tia, pára de desenhar na Bia! Eu quero que você me ajude a colocar a saia na 

boneca.

A pesquisadora diz que está terminando o desenho. Vanessa tenta colocar a saia na 

boneca, consegue e diz:

-Olha tia, consegui! Coloquei a saia.

A pesquisadora diz que sabia que ela conseguiria. Ela sorri e continua a brincar.

Agosto/2011

Na hora do lanche, Gustavo,  4 anos,  se aproxima da pesquisadora e começa a 

conversar.

Então, propõe:

-Tia, vamos brincar de “papel, tesoura e pedra?”

Começam a brincar e logo Guilherme, 4 anos, se aproxima e começa a brincar junto.

Gustavo diz:

-Não! Essa brincadeira é só para dois.

Agosto/2011

As crianças estão brincando no parque. De repente, Vanessa, 5 anos, vem correndo 

e dá um abraço forte na pesquisadora, que então diz:

-Ai, Que gostoso!

Vanessa solta a pesquisadora e vai brincar.
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Agosto/2011

Vanessa, 5 anos, aproxima-se da pesquisadora e diz:

-Tia, hoje você vai ficar na nossa sala?

Quando ouve a pesquisadora dizer que não, Vanessa diz:

-Ah! Que droga!

Agosto/2011

No horário de entrada, quando estávamos subindo para a sala de aula, Vanessa, 5 

anos, para um pouco antes, olha para a pesquisadora e pergunta:

-Tia, você vai ficar na nossa sala?

A pesquisadora responde que sim. Vanessa sorri e diz:

-Me dá a mão! 

Vai correndo, me puxando pela mão até chegar à sala de aula.

Agosto/2011

Estávamos  no  parque.  A  pesquisadora  pergunta  a  Marisa,  4  anos,  o  nome  da 

gatinha  de  pelúcia  que  ela  trouxe  para  a  escola,  Marisa  não  responde.  A 

pesquisadora pergunta se o nome da gatinha é Marie (A gatinha é personagem de 

desenho animado).

Marisa diz que não.

A pesquisadora pergunta:

-Qual o nome da sua gata então?

Marisa fica um pouco perdida e diz:

-O seu.

Pergunto:

-O nome da gata é Diesse?

Marisa diz sorrindo que sim.
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A base  para  a  troca  social  é  a  reciprocidade  de  atitudes e  valores  entre  as 

crianças e os outros. Desse modo, a simpatia em relação ao outro acontecerá de 

acordo com os interesses de valorização do sujeito (PIAGET, 1999). 

A simpatia corresponde de um lado a uma valorização mútua e a uma escala de 

valores  em comuns com o  outro,  permitindo assim que  ocorra  a  troca  entre  as 

crianças.

BRINCANDO SOZINHO

Agosto/2011

As crianças estavam brincando no parque.

Lucas, 4 anos, sai de perto das crianças e Matheus, 4 anos, o acompanha. 

Lucas para, aponta o dedo para o Matheus e diz:

-Não, eu quero brincar sozinho!

Matheus volta para junto das outras crianças e Lucas vai brincar sozinho.

A criança se comunica por meio do brincar. De inicio ela brinca sozinha e, com 

o  tempo,  começa  a  se  relacionar  com outras  crianças  mesmo quando  já  sente 

prazer em brincar com outras crianças, às vezes, a criança pode querer ficar sozinha 

e brincar sozinha (WINNICOTT, 1982).

AS CRIANÇAS RESOLVEM SOZINHAS E SE ENTENDEM

Junho/2011

As crianças estão brincando na sala de aula. Vanessa, 5 anos, chama Bianca, 5 

anos, e pergunta:

-Bia, posso brincar com o brinquedo que você trouxe de casa?

Bianca diz sim e continua a fazer o que estava fazendo. 

Vanessa brinca com a casinha de boneca de Bianca.
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Junho/2011

Vanessa, 5 anos, e Melissa, 5 anos, estão brincando na sala de aula com algumas 

bonecas.

Melissa parece não gostar da brincadeira e senta na cadeira ao lado.

Vanessa então propõe a ela empurrar o carrinho da boneca. Melissa aceita e elas 

continuam brincando.

A  relação  de  criança  para  criança  quando  maiores  é  denominada  de 

cooperação.  Segundo  Piaget,  ela  acontece  pelo  fato  das  crianças  terem  que 

colaborar  umas  com  as  outras  para  estarem  juntas,  e  apresenta  como  base  a 

reciprocidade, já que os problemas são resolvidos entre elas próprias através da 

cooperação (WADSWORTH, 2001).

BUSCA DO CONSOLO JUNTO AO ADULTO

Agosto/2011

Na sala de aula as crianças brincam.

Guilherme, 4 anos, chega perto da pesquisadora chorando e diz:

-Tia, tá doendo, bati a barriga na mesa!

A pesquisadora pede para ver a barriga dele e a professora auxiliar diz:

-Não agrada muito porque ele é dengoso!

Quando as crianças se machucam e sentem dor, costumam buscar conforto 

junto  ao  adulto  e  parecem  retornar  ao  estado  de  dependência.  Como  assinala 

Winnicott  (1982),  a  escola  maternal  pode  ajudar  a  criança  a  lidar  com  esses 

sentimentos.

A Professora auxiliar parece não saber e parece temer que a criança fique mais 

“dengosa” se for acolhida e confortada pelo adulto. Porém, a criança precisa de um 

ambiente sustentador para lidar com a frustração. A criança pequena precisa de um 

ambiente acolhedor onde ela se sinta protegida e amada.  A isso Winnicott chamou 

de Holding, que corresponde ao amparo que ajuda a criança a suportar a frustração. 
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VENDO A DIFICULDADE DA AMIGUINHA E QUERENDO AJUDAR

Junho/2011

Na atividade que estavam fazendo, as crianças deveriam jogar o dado e procurar o 

número que saísse entre as fichas que elas haviam colorido e que agora estavam 

espalhadas no chão.

Mariana, 4 anos, jogou o dado, saiu o número 5. Ela pegou as fichas erradas.

A professora perguntou para ela se aquele era o número cinco, ajudou-a a identificar 

o número no dado e depois pegar as fichas certas. 

Mariana  ficou  sentada em frente  às  fichas  olhando.  Estava  com dificuldades  de 

identificar o número. Então Guilherme, 4 anos, perguntou:

-Podemos ajudar ela?

A professora respondeu que por enquanto não, que era pra deixar que ela pensasse 

um pouco.

As trocas entre as crianças, assim como com os adultos desempenham um 

papel importante nos avanços da ação, auxiliando a criança na formulação de sua 

ação e sua descrição. A troca desempenha um papel importante na transformação 

de condutas materiais em pensamentos (PIAGET, 1999). 

TRABALHANDO COM A ESCRITA

Abril/2011

A professora fez um sorteio para saber quem seria o ajudante de sala. Ela tirou um 

papel com o nome de Guilherme, 4 anos, mas Matheus ,4 anos, disse que ele é que 

era o ajudante.

A professora mostrou a Matheus a folha com o seu nome e com o do Guilherme e 

explicou que os nomes eram diferentes, que aquele que ela havia sorteado era do 

Guilherme e que ele serio o ajudante do dia.
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Junho/2011

As  crianças  estavam  na  sala  de  aula,  fazendo  uma atividade  do  projeto  Corpo 

Humano (as crianças estão conhecendo os órgãos e suas funções).

A coordenadora também está na sala de aula.

Giovanni 5 anos traz sua folha e mostra para a coordenadora. Ela pergunta para ele 

se está certo e pede para ele comparar sua escrita com a da professora, que está no 

quadro.

Ele nota que está faltando uma letra e a coordenadora diz que irá ajudá-lo.

Ela pede para Giovanni sentar-se ao lado dela e o ajuda a acrescentar a letra que 

estava faltando.

Por volta dos 2 aos 6 anos a criança inicia a aprendizagem sistematizada e 

compreensão  das  representações.  De  acordo  com  a  organização  das 

representações  da  criança  de  forma  sistemática  e  consciente,  ela  vai  se 

aproximando  aos  poucos  do  período  operatório,  que  acontece  por  meio  da 

compreensão dos sistemas simbólicos da sociedade, como a escrita e o número. A 

relação afetiva é a mola propulsora da aprendizagem.

CRIANÇAS TRATADAS COMO GENTE GRANDE

Agosto/2011

Durante a aula de Inglês, a professora pede para Vanessa, 5 anos, tomar cuidado 

para não esbarrar no fio do rádio. O rádio está colocado no chão, no meio da sala, 

entre as crianças. O fio estava perto de Vanessa.

Vanessa esbarra no fio, pela 3ª vez. O rádio para de funcionar.

A professora diz para Vanessa:

-Parabéns Vanessa! Mais uma vez você conseguiu desligar o rádio.

Então a professora fala para as crianças também darem os parabéns a Vanessa. A 

professora e as crianças começam a bater palmas para Vanessa que fica muito 

envergonhada com a situação.
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Agosto/2011

A professora de Inglês pede para Vanessa, 5 anos, contar em inglês, do número 11 

ao 20, sem ajuda.

Vanessa diz que não sabe.

A professora diz:

Vanessa, você sabe sim!

Vanessa diz novamente que não sabe e a professora diz:

Vanessa, mas na hora de conversar você sabe, né?

Vanessa fica sem graça.

A professora parece tratar a criança pequena, como Vanessa, que tem 5 anos, 

de forma ironizada, como se ela fosse “gente grande”. Ela entende a ironia e fica 

sem graça.

As trocas entre as crianças e os adultos desempenham um papel importante no 

desenvolvimento  infantil.  Piaget  faz  uma  pergunta  importante:  Saberia  a  criança 

comunicar  seu pensamento e,  ao mesmo tempo,  perceber  o  ponto de vista  dos 

outros?

Winnicott  lembra que a brincadeira acontece pelo prazer e também ajuda a 

criança a lidar com situações e sentimentos ainda difíceis para ela. A agressividade 

é vista pela criança como algo ruim que está dentro dela, na brincadeira é possível a 

criança expressar e lidar com a angustia causada pela agressividade. 

É  preciso  que  a  professora  tenha  sensibilidade  e  conhecimento  para 

compreender as crianças e acolher suas dificuldades. 

UMA CRIANÇA QUE SÓ NA ESCOLA CONVIVE COM CRIANÇAS

Maio/2011

A professora mostra Paulo, 3 anos, e conta que ele convive só com adultos. Entrou 

na escola este ano e faltava muito às aulas porque, com muita frequência, viajava 

com seus pais.

“Está em fase de adaptação com as crianças”, diz a professora.
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Na aula de música, a maioria das crianças participava menos Paulo. A pesquisadora 

observou que ele parecia “distante”, sem participar ou interagir com seus colegas. 

Vez ou outra a pesquisadora notou que ele fazia “cara de estranhamento”, como se 

não achasse certo as crianças agirem daquela forma. Quando a professora cantava 

músicas com o nome das crianças,  Paulo olhava com cara de bravo,  com cara 

fechada. Ficou no cantinho em silêncio sem participar da aula. 

Maio/2011

As crianças brincavam na sala de aula. De repente Giovana, 3 anos, sai correndo e 

diz:

-Tia, socorro! O Paulo quer me bater.

Paulo, 3 anos, estava correndo atrás dela com cara de bravo. Estava querendo bater 

em Giovana por que ela mexeu no brinquedo dele.

Paulo deu um tapa em Giovana. Pouco depois pisou no pé dela. A coordenadora da 

escola viu e explicou que ele não podia pisar no pé de Giovana porque machucava. 

Perguntou por que o Paulo estava fazendo aquilo.

Ele  disse  que  era  por  que  Giovana  quebrou  o  brinquedo  dele.  A  coordenadora 

conversou  com Paulo,  explicando  de  novo  que  ele  não  podia  pisar  no  pé  dela 

porque machuca a amiga.

De  novo,  quando  duas  crianças  pequenas  brigam,  o  adulto  que  está  presente 

interfere e explica que não pode bater, não pode pisar no pé da outra criança. Nem 

sempre as crianças sabem resolver as situações de brigas e disputas. Só quando a 

criança consegue descentrar do seu sentimento é que compreende o ponto de vista 

e o sentimento da amiga (o). Essas brigas e disputas exigem da criança um esforço 

de descentração do seu ponto de vista para compreender os sentimentos e o ponto 

de vista da amiga.
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Maio/2011

Na sala de aula, as crianças estavam brincando. Foram até um cantinho em que 

haviam algumas almofadas.  Brincavam,  quando  as  professoras  perceberam que 

Paulo, 3 anos, estava chutando Augusto, 3 anos. A professora disse:

-Não Paulo! Não pode chutar seu amigo.

Paulo disse:

Mas ele não quer soltar o meu pé!

Augusto estava agarrado no pé de Paulo. A professora pediu para Augusto soltar, 

mas ele não soltou.

Então Paulo começou a dar socos nas costas de Augusto. 

A professora foi tirar Augusto de perto de Paulo.

As crianças brigam, não sabem conversar,  não tem o recurso da linguagem oral 

para se entender. As professoras interferem separando as crianças e ensinando o 

que devem fazer.

Maio/2011

Na  hora  da  aula  de  música,  as  crianças  foram  para  o  cantinho  onde  havia 

almofadas. Paulo, 3 anos, ficou sentado no seu lugar e disse que não queria ir. As 

professoras o chamaram, mas ele disse que não. Então a pesquisadora se aproxima 

dele e pergunta se ele gostaria de ir com ela, que poderia ficar ao lado dela para 

assistir a aula.

Ele aceita e senta-se na frente da pesquisadora. A pesquisadora percebe que nesse 

dia Paulo participa da aula de música, brinca com os instrumentos, e vez ou outra 

olha para a pesquisadora sorrindo, o que raramente acontece. Depois começou a 

interagir com a professora que estava na roda e participou de todas as brincadeiras 

propostas pela professora.

Mas sua interação era com os adultos. Ele parece não se interessar em brincar com 

outras crianças.

52



Maio/2011

A pesquisadora estava sentada no chão, na sala de aula. Paulo, 3 anos, chega e 

mostra seus carrinhos para ela. A pesquisadora brincou um pouco com ele, até que 

Alex, 3 anos, se aproxima da pesquisadora. Ela começa a conversar com ele.

Paulo havia se afastado e quando viu que a pesquisadora estava brincando com 

Alex, aproximou-se deles e deu um chute no pé de Alex. A pesquisadora disse:

-Não Paulo! Não pode fazer isso, chutar seu amigo. Machuca ele.

Alex saiu de perto.

Então Paulo foi para o lado da pesquisadora, pegou um livro e deu para que ela 

olhasse  com  ele  e  ficou  ao  lado  dela  encostado-se  em  sua  perna,  enquanto 

folheavam o livro.

Maio/2011

Na sala de aula, a pesquisadora começou a brincar de carrinho com Paulo, 3 anos. 

Ele começou a mostrar o que seus carrinhos faziam. Depois colocaram os carrinhos 

dentro da carreta que ele também havia trazido. 

As outras crianças se aproximaram e começaram a pegar e brincar com os carrinhos 

de Paulo. 

Paulo não gostou muito, afastou-se e disse outra vez:

-Não!

Depois puxou uma das meninas e tentou dar nela um beliscão. Ela correu.

A pesquisadora interferiu e disse que não podia beliscar, que era para brincarem 

juntos.

Depois Paulo se levantou e guardou seu brinquedo.

Maio/2011

Na hora de acordar, depois do “soninho”, Paulo, 3 anos, continuava dormindo. Ele 

ficou sentado no colchão até a professora tirá-lo de lá. Mesmo assim ele não foi se 

sentar na mesa com as crianças. Ficou sentado no chão da sala de aula com cara 

de bravo. A professora foi perto dele, abaixou-se e o chamou para jantar. 

Ele respondeu, gritando com ela:
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-Não!

A criança pequena, de inicio, poderá mostrar um estranhamento em relação às 

pessoas que antes não faziam parte de seu convívio. Na escola, é preciso que toda 

a equipe, e não apenas a professora acolha essa criança pequena, pois será por 

meio  desse  amparo  afetuoso  –holding-  que  aos  poucos  a  criança  poderá  ir  se 

identificando e se adaptando melhor ao ambiente diferente da sua casa.

Winnicott (1982) lembra que a escola maternal e /ou jardim de infância tem 

como função ampliar o papel que antes apenas a mãe desempenhava na vida da 

criança pequena.

 

DISPUTAS E BRIGAS

Maio/2011

As crianças estavam esperando para escovar  os dentes.  Estava todas sentadas 

esperando a professora chamar. Augusto, 3 anos, começou a implicar com outra 

criança. 

A professora o mandou ficar em silêncio,  pois não devia brigar com seu colega. 

Enquanto a professora escovava os dentes de outra criança, Augusto começou a 

gritar e fazer bagunça. 

A professora de outra turma deu uma bronca nele e o fez sentar-se do outro lado, 

perto dela. Ele ficou lá com cara de envergonhado/emburrado.

Maio/2011

Durante a aula de Inglês, a professora pediu para as crianças sentarem em roda. 

Giovanni, 5 anos, sentou e Leandro, 5 anos, queria sentar no mesmo lugar, por isso 

ficou empurrando Giovanni.

A professora pediu para eles jogaram “Joquempô”.  Explicou que quem perdesse 

sairia do lugar. Mas Giovanni não quis jogar, por isso a professora disse que se ele 

não jogasse teria que dar o lugar ao amigo.

Giovanni acabou dando o lugar.
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Maio/2011

Depois da aula de música, a professora colocou a cadeira de Leandro, 5 anos, na 

mesa de Giovanni, 5 anos. Giovanni disse que não queria que Leandro ficasse perto 

dele, mas Leandro queria ficar ali. Então a professora explicou que o colega queria 

ficar perto dele porque ele era muito querido.

Giovanni começou a chorar porque não queria que Leandro ficasse ao seu lado. 

Antes de sair da sala a professora de música pediu para a pesquisadora ficar de 

olho neles, por que Leandro era muito “invasivo”.

Leandro foi para perto de Giovanni que estava chorando e disse:

-Giovanni, engole o choro. Engole o choro!

Giovanni começou a rir e foram brincar.

Leandro  parece  trazer  essa  experiência  de  “engolir  o  choro”  da  sua  própria 

experiência e a usa com o amigo. 

Maio/2011

Na aula de música, a professora entregou flautas. Cada criança tinha a sua, com 

seu  nome.  Na  hora  de  devolver  as  flautas  para  a  professora,  no  final  da  aula, 

aconteceu uma discussão entre as crianças.

Vanessa,  5  anos,  dizia  que  as  flautas  foram compradas  pela  mãe de  uma das 

crianças. Leandro, 5 anos, dizia que não, que as flautas eram da escola.

Ficaram discutindo até Bianca, 5 anos, levantar e dizer:

-Parem de brigar vocês dois!

Vanessa respondeu:

-Você não manda na gente! 

E continuou discutindo com Leandro.
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Maio/2011

No começo da aula, na sala, a professora pediu para que as crianças ficassem de 

mãos dadas para fazer uma roda. Lara, 3 anos, deu a mão para Maísa, 3 anos. 

Cantaram uma música, depois soltaram as mãos e sentaram. Uma estagiária sentou 

perto das meninas.

Em outro momento a professora pediu para ficarem de mãos dadas novamente. 

Maísa deu a mão para Lara, mas Lara soltou e fez cara de brava. Então Maísa 

contou para a estagiária que Lara não queria dar a mão para ela. A estagiária deu a 

mão para a Maísa, mas ela não quis dar a mão para a estagiária, queria dar a mão 

para Lara.

Lara não queria dar a mão para Maísa e deu a mão para a estagiária.

Assim, as duas deram a mão para a estagiária e continuaram a cantar. 

Maio/2011

Na aula de música, a professora entregou instrumentos musicais para as crianças. 

Os instrumentos eram diferentes um do outro. 

A  professora  explicou que  se  quisessem poderiam trocar  de  instrumento  com o 

amigo. Augusto, 3 anos, estava com um instrumento mas queria o que estava com 

outra criança. Então, a professora explicou que ele deveria oferecer o dele para sua 

colega e se a colega quisesse trocar, eles trocariam.

Ele havia largado seu instrumento,  pegou outro e foi  trocar,  mas a menina com 

quem ele queria fazer a troca não quis. Augusto tomou o instrumento dela a força e 

ela começou a chorar.

A  professora  pegou  o  instrumento  dele  e  devolveu  para  a  menina.  Explicou 

novamente para Augusto que ele deveria trocar só se ela quisesse.

Augusto voltou até a menina para trocar. Ela não quis trocar.

A professora ajudou-o, perguntando a menina por qual instrumento ela trocaria com 

ele. Assim ela aceitou fazer a troca e Augusto foi brincar com seu novo instrumento.

Com a ajuda do adulto (a professora) as crianças conseguem se entender. 

Muitas vezes a intervenção do adulto é necessária e é importante lembrar que nessa 
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idade os adultos que fazem parte de seu ambiente são vistos por ela como seres 

grandes e fortes que ao mesmo tempo sabem como resolver as situações e as 

auxiliam nas situações difíceis. 

Junho/2011

Jonas, 5 anos, pede um brinquedo emprestado a Jorge, 5 anos. 

Jorge responde que pode emprestar outro, não aquele que Jonas está querendo. 

Jonas diz que é aquele brinquedo que ele quer.

Jorge  repete  que  aquele  não,  que  ele  emprestaria  outro.  Então,  Jonas  fica 

emburrado.

Junho/2011

Vanessa, 5 anos, pede o brinquedo de Melissa, 5 anos, emprestado e diz que ela 

também tem que brincar junto.

Melissa diz que empresta o brinquedo mas não quer brincar.

Vanessa insiste para ela brincar.

Melissa diz que não e fica brava:

-Não, não quero brincar Vanessa!

A professora interfere, pedindo a Vanessa que deixe Melissa:

-Se ela não quer brincar, não é para insistir.

Agosto/2011

Na sala de aula, Alex, 3 anos, chega perto da pesquisadora e diz:

-Tia, o Augusto quer pegar os meus brinquedos, mas eu não vou deixar.

Então, ele segura com força os brinquedos e fica ao lado da pesquisadora.

Alex, 3 anos, parece buscar proteção na pesquisadora e parece sentir-se protegido 

ao seu lado, como se assim, o Augusto, 3 anos, não pegasse os brinquedos.
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Agosto/2011

As crianças brincavam no parque. Jonas, 5 anos,vem até a pesquisadora e diz:

-Tia, a Melissa (5 anos) me derrubou.

A pesquisadora diz para ele dizer para a Melissa, 5 anos, que ele não gostou disso. 

A professora que estava perto, diz para ele falar a ela.

Jonas voltou e disse:

-Não gostei Melissa.

Agosto/2011

Durante a aula de música, Vanessa, 5 anos, entra na frente de Melissa, 5 anos.

Melissa “rela” em Vanessa para que ela saia. Vanessa diz:

-Tia, a Melissa me bateu.

E Melissa diz:

-Bati nada! Eu relei em você!

Vanessa diz:

-Mas você não podia pedir, por favor? Isso é uma coisa educada, Melissa!

Vanessa fica com cara de brava e as duas voltam a prestar atenção na aula de 

música.

A brincadeira permite que a criança controle suas ideias e impulsos. Segundo 

Winnicott  (1982),  através  da  brincadeira  a  criança  pode  expressar  sua 

agressividade,  sendo  importante  que  os  adultos  aceitem  e  compreendam  a 

importância da criança expressar essa agressividade, estando ou não zangada, na 

brincadeira a criança pode se expressar sem medo.

O desenvolvimento de crianças na faixa etária de 5 anos é caracterizada por 

avanços e recuos em seu desenvolvimento emocional. Assim, uma criança maior 

pode  apresentar  comportamentos  inferiores  a  sua  idade,  comportando-se  com 

imaturidade em algumas situações e maturidade em outras. “As imaturidades são os 

resíduos daqueles estados sadios de dependência que caracterizam as fases iniciais 

do crescimento” (WINNICOTT, 1982, p. 205).

A linguagem é adquirida por volta dos 2 aos 4 anos, no período pré-operatório 

essa fase é caracterizada pelo egocentrismo e pelo não social. A criança pequena 
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ainda não tem construído  o conceito  de intencionalidade,  assim, ela  acredita  no 

troco da ação como resposta aos acidentes ocorridos.

Desse modo, a criança nos primeiros anos escolares, apresenta dificuldade em 

considerar o acidente com outra criança como um acidente. Uma criança que leva 

uma batida acidental de outra criança, enxerga o ato como intencional e retribui a 

ação (WADSWORTH, 2001). 

Por causa desses acidentes, torna-se comum a ocorrência de brigas físicas e 

verbais  em  sala  de  aula  pelas  crianças.  A  criança  pequena  não  é  capaz  de 

identificar  as  intenções  das  outras  crianças,  ou  perceber  seu  ponto  de  vista 

(egocentrismo) (WADSWORTH, 2001). 

Segundo  Piaget,  enquanto  as  crianças  não  construírem  o  conceito  de 

intencionalidade, seus atos de retribuição dos acidentes não terão fim. Já que nessa 

fase são incapazes de compreender o conceito de intencionalidade.

BRINCADEIRA DE FAZ DE CONTA

Maio/2011

A professora disse às crianças que elas poderiam brincar até a hora do lanche. 

Marisa, 4 anos, e Bruna, 4 anos, pegaram uma maleta com brinquedos de médico e 

falaram que queriam brincar de Médico.

Marisa fez de conta que examinava Bruna e no meio da brincadeira Marisa deu um 

apertão na Bruna.

Bruna foi até a professora e disse:

-Tia, a Marisa me apertou.

E a professora disse que era para ela falar para ela que não havia gostado.

Bruna voltou e falou:

-Marisa, você me apertou e eu não gostei!

Diante disso Marisa disse:

-Eu sei, já sei que você não gostou!

Então, foi cada uma para um lado brincar com outra coisa.
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Junho/2011

Na sala e aula, Vanessa, 5 anos e Bianca, 5 anos brincavam de mamãe e filhinha. 

Vanessa diz que é a mãe de Bianca, que vai arrumar o cabelo dela para ela ficar 

bonita.

Vanessa  então  começa  a  mexer  no  cabelo  de  Bianca,  como  se  o  estivesse 

arrumando e diz:

-Filha, deixa eu arrumar seu cabelo para você ficar bonita!

Crianças de 5 anos conseguem brincar e combinar como vai ser a brincadeira.

Junho/2011

Na  sala  de  aula,  Melissa,  5  anos,  estava  empurrando  um carrinho  de  boneca. 

Vanessa, 5 anos, falou que iria ser o cachorro e começou a engatinhar atrás de 

Melissa.

Então Bianca, 5 anos, diz:

-Eu também vou ser um cachorro.

Vanessa  e  Bianca  começaram  a  engatinhar  atrás  da  Melissa  fingindo  ser  um 

cachorro.

Agosto/2011

Na sala de aula, as crianças brincam de massinha.

Augusto, 3 anos, começa a passar a massinha no rosto. A professora diz:

-Tira a massinha do rosto Augusto!

Augusto diz:

-Mas eu to me maquiando tia.

Agosto/2011

As crianças estão na sala de aula, fazendo um desenho do Dia dos Pais.

Vanessa,  5  anos,  diz  para  a  professora  que  terminou.  A  professora  vem  ver  o 

desenho e Vanessa explica:

-Desenhei eu, meu pai, minha mãe, meus primos e irmãos.

60



A professora pergunta:

- Mas você tem irmão?

E Vanessa responde:

-Faz de conta! E sorri.

Segundo Winnicott (1982), é através da brincadeira que a criança constrói aos 

poucos sua personalidade e adquire experiência. É por meio da brincadeira que é 

possível a ela relacionar sua realidade interna com a externa.

Tal como as personalidades dos adultos se desenvolvem através de 
suas  experiências  de  vida,  assim  as  das  crianças  evoluem  por 
intermédio  de  suas  próprias  brincadeiras  e  das  invenções  de 
brincadeiras feitas por outras crianças e por adultos (WINNICOTT, 
1982, p. 163).

Para Piaget, uma das formas de representação da criança é o jogo simbólico, o 

faz  de  conta.  O jogo simbólico  tem como natureza  a  imitação,  apresentando-se 

também como forma de auto-expressão por parte da criança (WADSWORTH, 2001). 

Nesse jogo a criança não tem a intenção de se comunicar com o outro, construindo 

símbolos que podem representar qualquer coisa para ela.

É possível observar a estruturação mental da criança por meio da brincadeira 

simbólica, ocorrendo assim uma maior assimilação da realidade ao eu, ao invés da 

acomodação do eu à realidade. 

Oliveira (2002) lembra que para Piaget a brincadeira simbólica pode estar lado 

a  lado  entre  realidade  e  fantasia,  deixando  que  a  criança  represente  situações 

carregadas de afeto e emoção, ajudando-a na aproximação criativa de conteúdos 

angustiantes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na escola  a  criança  pequena  passa  a  conviver  e  interagir  com várias 

pessoas que ainda são novas para ela, e é nesse contato, com essas pessoas, que 

a criança irá construir novas relações afetivas.

A observação de crianças pequenas na escola mostrou as escolhas que 

elas fazem, as novas amizades e sua relação com crianças e adultos. As crianças 

mais novas tendem a mostrar sua afeição em relação ao gostar e ao não gostar por 

atos e as crianças mais velhas utilizam a linguagem para se expressar. É através da 

linguagem falada que a criança é capaz de expressar suas experiências afetivas e 

sentimentos sociais. (WADSWORTH, 2001). 

A  criança  se  utiliza  da  representação  para  interagir  e  compreender  o 

mundo. Uma das formas de representação adquirida por ela é a linguagem falada. 

Por volta dos 2 anos, ela começa a utilizar palavras faladas como símbolos, assim, a 

palavra passa a representar o objeto. A facilidade na linguagem falada da criança se 

amplia por meio da interação social. Desse modo, o modelo e a convivência com a 

linguagem falada é importante para a aprendizagem e aumento do repertório infantil.

A criança que aprende uma palavra em forma de representação julga-se 

capaz de comunicar-se de forma afetiva com as pessoas que cuidam dela, tendo a 

aprendizagem da  linguagem um valor  imediato  e  permanente,  sendo  esse valor 

adaptativo para a criança (WADSWORTH, 2001).

É através da capacidade cognitiva e afetiva de reconstrução do passado 

que o afeto torna-se menos ligado à experiência imediata e à percepção do que 

antes  (WODSWORTH,  2001).  Conforme  o  avanço  do  desenvolvimento  pré-

operatório acontece, os sentimentos passam a ser mais consistentes e duradouros. 

A criança passa a apresentar consistência no gostar e no não gostar de algo ou de 

alguém. 

A criança pequena precisa sentir que realmente a professora se importa 

com ela e que a ajuda nos momentos de dificuldade. 

Winnicott (1975) lembra que nos anos iniciais, a brincadeira é uma forma 

de  a  criança  resolver  problemas  emocionais  que  fazem  parte  de  seu 
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desenvolvimento. É através da brincadeira que a criança aprende a conviver e a se 

socializar.

A brincadeira não acontece apenas pelo prazer, mas também como um 

meio de a criança lidar com suas angustias e sentimentos, ajudando-a na ligação 

entre realidade interna e externa. 

O brincar facilita o crescimento e torna possível a comunicação da criança 

e acontece por meio da construção entre mundo interno e externo. É na brincadeira 

que  se  torna  possível  que  a  criança  deixe  fluir  sua  agressividade,  permitindo  a 

manifestação e melhor elaboração de tais acontecimentos e/ou sentimentos.

Quando  a  professora  tem  conhecimento  sobre  o  desenvolvimento  das 

crianças,  pode  estar  mais  preparada  para  lidar  com  as  situações  e  com  as 

emergências  que  podem  surgir  em  certos  momentos  do  cotidiano  da  escola.  É 

preciso que a professora da criança pequena dê assistência materna e/ou paterna à 

criança,  afirma  Winnicott  (1982)  e  é  preciso  que  ela  tenha  sentimentos  de 

compreensão e solidariedade para com a criança.

A  professora  da  escola  de  Educação  Infantil  precisa  compreender  a 

complexidade do crescimento e das adaptações infantis. A observação das crianças 

pode auxiliar no reconhecimento do desenvolvimento emocional e cognitivo normal.

Dessa  forma,  destaco  a  importância  desse  trabalho  para  a  minha 

formação como pedagoga, principalmente em relação à compreensão do papel do 

ambiente sustentador, que é a escola, para a criança. Assim como a importância 

desse  estudo  na  compreensão  do  brincar  como  essencial  e  facilitador  do 

desenvolvimento infantil. 

As crianças aprendem não só dentro das salas de aula sentadas, mas 

também por meio das brincadeiras, nas interações com o outro, nas discussões e 

principalmente na convivência com os demais, tendo como suporte a afetividade.

Afetividade que é fornecida por esse ambiente e pelas pessoas que dele 

fazem  parte,  e  que  agora  passam  a  fazer  parte  da  vida  da  criança  e  de  seu 

desenvolvimento. 

A  criança  aprende  com  o  outro,  mas  sua  adaptação  é  complicada.  A 

escola é o primeiro lugar em que a criança estará realmente separada da mãe. É 

preciso que professores, pedagogos e toda a equipe escolar compreenda o quanto 

isso é difícil para ela, compreender e sustentar a criança proporcionando a ela um 
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ambiente sustentador  é  extremamente importante para que seu desenvolvimento 

aconteça de forma sadia. 
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