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RESUMO 
 

 

Considerando o brincar no espaço e tempo da Educação Infantil como promotor da 
aprendizagem da criança, mas percebendo que o mesmo é, muitas vezes, 
negligenciado ou até mesmo ignorado, sendo entendido numa perspectiva 
espontaneísta pelos adultos que têm o papel de pensar na organização do trabalho 
pedagógico.  O presente trabalho buscou compreender o papel do professor de 
Educação Infantil no brincar e teve como objetivo principal revelar o papel do 
professor no apoio às vivências lúdicas buscando a concepção de alguns 
educadores sobre o brincar refletidas em sua provisão na prática pedagógica. Com 
base em autores como Kishimoto (1997; 1998), Moyles (2002; 2006), Brock (2011), 
Fortuna (2011), entre outros, além dos documentos oficiais produzidos para a 
Educação infantil (BRASIL, 1998; 2010) e (CAMPOS 2009), procuramos refletir 
acerca das teorias que sustentam o provimento do brincar no âmbito da Educação 
Infantil e examinar a participação do adulto na construção de experiências 
educativas. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo com estudo 
bibliográfico e utilização de questionários, entregues para doze professores regentes 
de sala que atuam em instituições privadas de Educação Infantil. Por meio dos 
questionários procuramos verificar a importância do brincar no contexto da 
Educação Infantil para esses professores, percebendo qual o papel atribuído 
enquanto organizador de espaços e tempos para esse fim. Procuramos ainda 
conhecer as brincadeiras que os professores propõem às crianças naquele espaço. 
Percebemos pela análise dos dados que todos os professores consideram que o 
brincar promove o desenvolvimento infantil, porém alguns participantes declaram 
não dispor de espaço e tempo adequado para que o brincar seja contemplado 
diariamente em seu planejamento. Tal fato parece indicar que a incorporação do 
elemento lúdico na escola da infância, requer ainda, uma compreensão mais 
aprofundada sobre a função do brincar nas instituições para que o professor seja a 
pedra de toque nesse processo. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Educação Infantil vem ganhando força no cenário nacional 

configurando-se como um momento diferenciado e de possíveis avanços para a 

Educação Básica. A Constituição Federal de 1988 assegurou a oferta desse nível de 

escolarização como um direito da criança e da família e um dever do Estado. Esse 

entendimento foi referendado, posteriormente, com a promulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990). Uma das maiores conquistas, 

nesse sentido, foi a inclusão da Educação Infantil no sistema de ensino, 

diferentemente do que anteriormente vigia, isto é, como responsabilidade da 

assistência social. O princípio orientador para essa mudança foi o de que as 

instituições de ensino direcionadas à oferta da Educação Infantil não apenas 

cuidam, mas, sobretudo, devem desenvolver um trabalho educacional, considerando 

estas duas dimensões (cuidar e educar) como indissociáveis. 

No bojo desses avanços foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei 9394/96 (BRASIL, 1996), na qual a Educação Infantil é 

reconhecida como a primeira etapa do sistema educacional. Essa Lei considera que 

o desenvolvimento da estrutura e funcionamento das instituições de Educação 

Infantil deve ser mais adequado e deve contar com professores mais qualificados, 

com maior conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Percebemos que esse nível 

de ensino vive um período importante no que diz respeito às ideias e debates e à 

importância de ricas experiências que a criança deve ter nesta fase inicial da vida.  

Diversas são as publicações que documentam a importância do 

brincar na Educação Infantil, dentre elas podemos destacar Critérios para um 

Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças 

(2009), que traz o brincar como um direito fundamental nos espaços institucionais de 

Educação Infantil. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(2010) orientam que o brincar seja parte integrante da proposta pedagógica nesse 

nível da educação básica. Já o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (1998) evidencia o brincar como imprescindível para despertar na criança a 

capacidade de criar, imaginar, entender a realidade e solucionar problemas.  

Nesse sentido, consideramos o brincar no espaço e tempo da 

Educação Infantil como promotor da aprendizagem da criança. No entanto, a 
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extensa produção teórica já construída e socializada afirmando a superioridade do 

brincar parece que ainda não foi capaz de modificar completamente ideias e práticas 

que colocam a brincadeira como atividade secundária, periférica no contexto da 

Educação Infantil. 

Na prática educativa o que nos parece estar em jogo é saber se as 

crianças estão autorizadas a brincar nas escolas e salas de aula. Percebemos, 

muitas vezes, que na prática da Educação Infantil o brincar é negligenciado ou até 

mesmo ignorado pelos adultos que têm o papel de pensar na organização do 

trabalho pedagógico. Assim, o brincar no meio educacional oscila entre dois 

extremos – uma abordagem “laissez-faire” em que o brincar é considerado algo 

trivial e por isso não possui valor educacional e outra que parte de uma concepção 

escolarizada em que o objetivo é alfabetizar precocemente, o brincar é tomado como 

bagunça que deve ser regrado ou, então, evitado.  

O papel do adulto nas situações supracitadas limita-se a 

disponibilizar certo tempo dentro da rotina semanal para que haja entretenimento e a 

atitude é a de não-envolvimento. Percebe-se que a função do adulto é o incentivo ao 

pensamento lógico da criança em detrimento do pensamento imaginário, deixando 

as crianças desprovidas de defesas simbólicas. Todavia, sabemos que as crianças 

brincam independente da aceitação dos adultos ou de qualquer forma planejada 

para que a brincadeira ocorra. Moyles (2006) justifica que o brincar em ambientes 

institucionais deveria ter consequências de aprendizagem, e é tal fato que o 

diferencia do brincar recreacional. Nesse sentido, entendemos que o papel do 

educador no brincar é o de organizar o tempo e o espaço garantindo que o brincar 

esteja contemplado no planejamento. 

O interesse por fazer essa pesquisa na área de Educação Infantil 

surgiu em função de minha atuação em um Centro de Educação Infantil desde 

janeiro de 2011 e porque acredito que meu Trabalho de Conclusão de Curso deve 

contribuir com minha prática docente, sendo possível um maior aprofundamento em 

um tema de meu interesse. Há muito tempo, desde antes de cursar pedagogia, 

observava crianças brincado e achava um momento lindo e mágico, depois com a 

possibilidade de selecionar uma temática, decidi estudar o brincar e assim descobrir 

meu papel como professora e promotora dentro das brincadeiras infantis, surgindo 

assim meu interesse pessoal pela temática. 



11 

 

Partindo do exposto, indagamos: Qual o papel do professor no apoio 

às vivências lúdicas? Esse questionamento exige um desdobramento para se 

materializar: Em sua prática o professor estrutura áreas temáticas de modo a 

enriquecer o brincar? Como?  

Essa pesquisa tem por objetivo analisar o papel do professor no 

apoio às vivências lúdicas e tem como objetivos específicos: a) Compreender qual a 

concepção dos educadores sobre o brincar refletidas em sua provisão na prática 

pedagógica; b) Examinar o contexto em que o brincar ocorre, considerando o uso do 

espaço para criação do brincar; c) Apontar o papel do professor como interlocutor 

privilegiado que garante o brincar para as crianças no espaço e no tempo da 

Educação Infantil. 

Para alcançar os objetivos propostos foi realizada uma pesquisa de 

cunho qualitativo, de acordo com Ludke e André (1986), a pesquisa qualitativa 

apresenta as seguintes características básicas: ambiente natural como sua fonte 

direta de dados e o pesquisador como principal instrumento; os dados coletados são 

predominantemente descritivos; a preocupação com o processo é muito maior do 

que com o produto; o “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida é o 

foco de atenção especial do pesquisador; a análise dos dados tende a seguir um 

processo indutivo.  

A abordagem qualitativa é considerada útil por Bogdan e Biklen 

(1994), pois oferece a oportunidade de futuros professores explorarem o complexo 

ambiente escolar, reverem e reforçarem seus valores e crenças, fazendo-os 

repensar em tudo que acreditam. Ao se depararem com a realidade, o futuro 

professor faz uma autoavaliação, o que o leva a refletir sobre sua futura prática. 

Também realizamos uma pesquisa de campo e a coleta de dados foi 

composta de dois instrumentos, um questionário para identificação dos participantes 

com o intuito de obter as informações para compor seu perfil (nome; idade; gênero; 

formação acadêmica e experiência profissional) e um protocolo para realização dos 

questionários (APÊNDICE A), contendo quatro questões dissertativas com o intuito 

de perceber como o professor apoia o brincar no contexto da Educação Infantil.  

As participantes desta pesquisa foram doze professoras que 

atuavam em instituições particulares de Educação Infantil, localizadas na região 

central da cidade de Londrina. 



12 

 

Foram delimitadas quatro perguntas de cunho dissertativo, nas quais 

as participantes deveriam responder especificamente sobre os seguintes assuntos: a 

importância do brincar em contextos educacionais e o papel do professor, o espaço 

e tempo para brincar previstos no planejamento desses professores e os tipos de 

brincadeiras desenvolvidas com as crianças na instituição. 

Desse modo, pensando em atender os objetivos já anunciados, esse 

estudo está organizado em três capítulos, conforme especificado abaixo. 

No primeiro capítulo, Imagens da infância, realizamos um resgate 

histórico sobre as representações da infância, sua importância e valorização no 

decorrer dos tempos. No segundo capítulo, O papel do brincar na infância, 

discutimos a importância do brincar de faz-de-conta e qual o papel do professor no 

apoio às vivências lúdicas. Sob o título Resultados e possíveis discussões 

construímos o terceiro capítulo com os dados colhidos e as análises e interpretações 

realizadas.  
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2  IMAGENS DA INFÂNCIA 

Para refletir acerca da infância, precisamos percorrer a história para 

reconhecer essa etapa do desenvolvimento humano como uma construção social 

inserida em um determinado contexto. Sabemos que o século XX foi marcado pelo 

esforço de compreender a criança nos vários campos do conhecimento. Com os 

estudos do historiador francês Philippe Ariès, publicados nos anos 1970, sobre a 

história social da criança e da família, que analisa o surgimento da noção de infância 

na sociedade moderna, entendemos que, conforme cada organização da sociedade, 

varia a inserção concreta das crianças e os papéis a elas atribuídos. 

Também nos anos de 1970, o sociólogo francês Bernard Charlot 

trouxe grandes contribuições para a compreensão do significado ideológico da 

criança e o valor social atribuído à infância. Suas ideias facilitam o entendimento da 

infância de maneira histórica, cultural e ideológica, e que a dependência da criança 

em relação ao adulto é um fator social e não natural, como nos mostra Bazílio e 

Kramer (2008, p. 86), “a distribuição desigual de poder entre adultos e crianças tem 

razões sociais e ideológicas, que repercutem no controle e na dominação de 

grupos.” A antropologia também propicia conhecermos a diversidade das 

populações infantis, as práticas culturais entre adultos e crianças, assim como 

brincadeiras, músicas, histórias, valores, significados. Além disso, a psicologia 

baseada na história e na sociologia – os estudos de Vygotsky e Wallon e os debates 

com Piaget - revolucionam a ideia de infância (KRAMER, 2007).  

Ariès (1981) após pesquisar minuciosamente obras de arte, 

esculturas, quadros, retratos, móveis, roupas, diários de famílias, túmulos, igrejas e 

tudo que pode contar algo sobre a história social da criança e da família, afirma que 

“Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava 

representá-la [...]. É mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse 

mundo.” (ARIÈS, 1981, p. 50). O que significa que “os homens do século X-XI não 

se detinham diante da imagem da infância, que esta não tinha para eles interesse 

[...] a infância era um período de transição, logo ultrapassado, e cuja lembrança 

também era logo perdida”. (ARIÈS, 1981, p. 52), raras eram as pinturas encontradas 

em textos bíblicos ou retratos em que a criança aparecia. Nas poucas vezes em que 
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era retratada, sua imagem era de um mini adulto, tendo como única diferença o 

tamanho de seu corpo, não existia diferença alguma nos traços, nem na expressão.  

Em meados do século XIII surgem imagens com “alguns tipos de 

crianças um pouco mais próximos do sentimento moderno” (ARIÈS, 1981, p. 52). 

São retratadas imagens de anjos com traços redondos e graciosos. O segundo tipo 

de criança e o ancestral de todas as crianças pequenas da história da arte é o 

Menino Jesus, ou Nossa Senhora menina, dado que a infância estava relacionada 

ao mistério da maternidade da Virgem e ao culto a Maria. Esse encantador aspecto 

da infância limita-se ao Menino Jesus e essa imagem foi desenvolvida e difundida 

pelos artistas italianos. 

A análise das modificações na visão de infância demonstrada por 

Ariès (1981) é feita no rastro das mudanças ocorridas nas formas de organização da 

sociedade e a criança é compreendida segundo a perspectiva do contexto histórico 

em que está inserida. 

Ariès (1981) nota que, na Idade Média, as crianças não tinham 

função social antes de trabalharem e eram altos os índices de mortalidade infantil, 

por isso a morte era considerada natural. As crianças das camadas populares, assim 

que cresciam, eram inseridas no mundo do trabalho, sem qualquer diferenciação 

entre adultos e crianças. Essa forma de viver indistinta da dos adultos reflete-se nas 

vestimentas usadas por adultos e crianças, meninos ou meninas, não havendo ainda 

uma vestimenta específica da infância.  

Até o século XVII o grupo familiar era eminentemente societário e as 

famílias conjugais se dissolviam nesse meio. As funções educativas ficavam a cargo 

do grupo como um todo, desde o processo de socialização até o ensino formal. 

Entre os séculos XVI e XVII, a família passa por transformações que são 

engendradas por mudanças sociais, políticas e econômicas, tornando a esfera 

familiar mais privada. Esse processo paulatinamente traz uma nova função para as 

famílias, que é a de educar seus filhos. Kramer (1995) afirma que o sentimento de 

família surge concomitante ao sentimento de infância. 

Nesse sentido, novas medidas surgem para proteger as crianças e 

salvá-las da morte, tendo maior preocupação com a saúde e higiene, ao menos nas 

classes dominantes. No século XVII, podemos perceber que houve uma evolução 



15 

 

dos temas da primeira infância, sendo comuns nesse período retratos de crianças 

sozinhas, ou cercadas por suas famílias, ocupando o centro das pinturas.  

Ariès (1981) afirma que é no contexto da Sociedade Moderna que a 

criança passa de anônima para a posição de um adulto em miniatura. Nesse período 

foi percebida a necessidade de protegê-la, vigiá-la e adestrá-la rigorosamente. A 

escola tornou-se fonte de isolamento do mundo adulto, lá eram ensinados, por meio 

da formação moral e disciplina severa. Foram restringidos os espaços de convívio 

entre os adultos e as crianças que agora tinham vocabulário próprio e brincadeiras 

específicas. 

O autor supracitado caracteriza esse momento como o início do 

sentimento de infância, com duas representações dessa fase nomeadas por ele de 

“paparicação” e “apego”. No século XVI, o sentimento de paparicação foi despertado 

primeiramente entre as mulheres, pela beleza, ingenuidade e graciosidade que as 

crianças demonstravam. Os gracejos eram mostrados a outros adultos e as crianças 

eram vistas como uma espécie de distração, engraçadinhas, chamadas pelo autor 

de “crianças bibelot”. 

O novo sentimento de apego, contrário à paparicação da criança, 

supõe separá-la do adulto para educá-la nos costumes e na disciplina. Nesse 

momento a criança passa a existir, torna-se um ser social dentro da coletividade. A 

nova moral, segundo Ariès (1981), impõe dar aos filhos uma preparação para a vida 

e isso se dará por meio da instrução e escolarização. 

Esses sentimentos correspondem à consciência da particularidade 

infantil, aos aspectos que distinguem a criança do adulto e fazem com que a criança 

seja considerada um ser em desenvolvimento, dotada de certo potencial que a 

tornará um adulto. 

Kuhlmann Jr (1998) salienta que o estudo de Ariès fundamenta-se 

em fontes de famílias abastadas e do clero, desprezando as fontes históricas de 

famílias populares que dispunham de poucos registros da infância em função da 

precariedade das condições econômicas. A historiografia produzida por Áries (1981) 

sobre os infantes considera a criança europeia e burguesa não correspondendo às 

múltiplas experiências vividas pelas crianças daquela época. 

Entretanto, Barbosa (2006) lembra que, ao mesmo tempo em que a 

criança da burguesia era atendida em suas necessidades e percebida em condição 
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diferente do adulto, a modernidade abre espaço para outros tipos de infância, a “sem 

família”, que vive nos orfanatos e nas rodas dos expostos; a “infância operária”, que 

trabalha junto aos adultos nas indústrias nascentes, sendo mão-de-obra 

fundamental para manutenção do agregado familiar e que é exposta a péssimas 

condições de trabalho. 

Nesse sentido, Kramer (1995) conclui que a ideia de infância não 

existiu sempre e do mesmo modo, ao contrário, surgiu no rastro da sociedade 

capitalista, urbano-industrial, conforme muda a inserção da criança na comunidade e 

o papel social que ela desempenha. 

E esses papéis e desempenhos (esperados e reais) dependem 
estreitamente da classe social em que está inserida a criança. Sua 
participação no processo produtivo, o tempo de escolarização, o processo 
de socialização no interior da família e da comunidade, as atividades 
cotidianas (das brincadeiras às tarefas assumidas) se diferenciam segundo 
a posição da criança e de sua família na estrutura sócio-econômica. 
(KRAMER 1995, p. 15). 

2.1 INFÂNCIA OU INFÂNCIAS: DE QUEM FALAMOS? 

Kuhlmann (1998) afirma que os dicionários da língua portuguesa 

traduzem a palavra infância como “período do crescimento, no ser humano, que vai 

do nascimento a puberdade”. O Estatuo da criança e do adolescente (1990) define 

criança como pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos, já adolescente é 

definida como pessoa que tem entre 12 e 18 anos. Para ele a criança não escreve 

sua história, ela é escrita pelos adultos, ou seja, as crianças vivem suas infâncias, 

mas são os adultos que pesquisam, estudam e dizem o que é ou não melhor para 

elas. Kuhlmann (1998) nos fala como as crianças devem ser consideradas e como 

devemos analisá-las: 

É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto 
das experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos, 
geográficos e sociais e muito mais do que uma representação dos adultos 
sobre esta fase da vida. É preciso conhecer as representações de infância e 
considerar as crianças concretas, localizá-las nas relações sociais, etc, 
reconhecê-las como produtoras de história. (KUHLMANN, 1998, p. 30). 

De acordo com Sonia Kramer (1995), a palavra criança é 

comumente usada como oposição à palavra adulto, isso porque a criança é 

considerada como “imatura”, por ter pouca idade e por não estar adequadamente 
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integrada na sociedade. Quando pensamos dessa forma, vemos a criança como um 

ser inacabado ou incompleto, o que acaba por minimizar o que a criança é, um ser 

de direitos. Para Perrotti apud FRANCO (2002, p. 30), “esta visão adultocêntrica do 

que seja uma criança é redutora. Nela a criança é apenas um vir a ser, um futuro 

adulto. Este por sua vez não é jamais alguém em transformação constante”. 

Essa visão adultocêntrica ainda está presente nos dias de hoje e é 

perigosa, pois se pensamos que a criança é “um vir a ser” corremos o risco de não 

oferecer tudo que ela precisa para se desenvolver. É preciso que os educadores 

saibam que a criança não é um “vir a ser”, ela já é um sujeito de direitos que precisa 

ser estimulada a viver sua infância e a se desenvolver plenamente em todos os 

aspectos.  

Sarmento (2005) ao analisar a criança na perspectiva da sociologia 

da infância discute sobre o conceito de geração e conclui que: 

A infância é independente das crianças; estas são os actores sociais 
concretos que em cada momento integram a categoria geracional; ora, por 
efeito da variação etária desses actores, a “geração” esta continuamente a 
ser “preenchida” e ”esvaziada” dos seus elementos constitutivos concretos. 
(SARMENTO, 2005, p. 364). 

A partir desse conceito, Sarmento (2005, p. 365) argumenta que “a 

infância é historicamente construída” em meio a um processo de longa duração que 

a situou na sociedade, esse processo é “tenso e internamente contraditório [...]” e 

“actualizado na prática social, nas interacções entre crianças e nas interacções entre 

crianças e adultos”. 

Como vimos acima, para Kramer (1995) e Sarmento( 2005), a forma 

como a criança é vista pela sociedade depende de como ela participa do processo 

de construção de sua própria infância e em que contexto histórico e social ela está 

inserida. Nesse sentido, “é impróprio ou inadequado supor a existência de uma 

população infantil homogênea, ao invés de se perceber diferentes populações 

infantis com processos desiguais de socialização”. (KRAMER, 1995, p.15). 

Já na sociedade contemporânea a criança deve ser reconhecida 

como cidadã, cujos direitos são respeitados. Para Moss (2002), nessa forma de ver 

as crianças é necessário considerá-las como membros de um grupo social, agentes 

de sua própria história, ainda que não agentes livres, e como co-construtores de 

conhecimento, cultura e identidade. Para esse autor, a infância relaciona-se com a 
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fase adulta, não hierarquicamente, ao contrário, como uma importante etapa da vida 

que deixa marcas nas etapas posteriores. Por isso, o autor salienta que é preciso se 

preocupar com o período que a criança está vivendo e não somente com o adulto 

que vai se formar. 

Nesse sentido, em relação à forma como a infância vem sendo 

tratada e considerada, Franco (2002), nos alerta para as armadilhas culturais que 

vêm “adultizando” as crianças, como os artefatos destinados ao consumo infantil, 

tais como: vestimentas, acessórios, produtos de beleza e outros que seduzem os 

infantes. Postman (1999) levanta a questão sobre o desaparecimento da infância, 

dado ao retrato de violência instaurado contra elas, imagens de pobreza de crianças 

e trabalho infantil são fatores que demonstram um quadro que aponta para o fim da 

infância. Uma das invenções mais humanitárias da modernidade - a ideia de infância 

– não teria mais espaço na era pós-industrial; com a mídia e a internet, o acesso das 

crianças à informação adulta teria por excluí-las do jardim da infância.  

Paschoal e Machado (2007) apontam que o tempo da infância está 

sendo encurtado, em função das circunstâncias econômicas em que vivem a maioria 

das crianças. Assim, enfatizam as autoras que tanto a instituição família como a 

instituição escola deixam a desejar, pois não respeitam a especificidade da criança e 

o seu tempo, desse modo não assumem seu verdadeiro papel na educação da 

criança. Tanto família como escola cobram atitudes e comportamentos que a criança 

não tem condições de assumir. 

Para as autoras supracitadas, as crianças têm direito ao ócio, ao 

brincar, imaginar, sonhar e criar e esses direitos pertencem a todas as crianças, 

independente de sua classe social. 

Baseado no exposto, entendemos que não existe uma única 

concepção de infância, pois a palavra infância está relacionada a um período da 

vida, período de crescimento do ser humano que se estende do nascimento até a 

adolescência. Partindo desse conceito, é possível dizer que cada época tem suas 

concepções mais afloradas, mas não uma só, pelo contrário, são muitas as 

concepções de cada época, pois isso depende de como o adulto vê, respeita, trata e 

considera a criança e depende também de como a própria criança vive sua infância, 

em que contexto, em que classe social, em que família, em que mundo ela está 
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inserida, um mundo particular, mas que depende de um todo para ser 

compreendido. 

No âmbito da Educação Infantil não podemos dizer que as crianças 

estão deixando de ser crianças, mas estão deixando de ser consideradas crianças 

pelo professor e pelo sistema quando elegem por e para elas o que é interessante 

conhecerem e vivenciarem.  

Mas, por outro lado, algumas pessoas envolvidas com a educação 

da primeira infância nos provocam a pensar a etapa histórica que estamos vivendo e 

que vem sendo marcada pela transformação tecnológico-científica e pela mudança 

ético-social. Esses fatores podem legitimar a criança como figura social e como 

sujeitos de direitos enquanto sujeito social. E em termos pedagógicos, Frabboni 

(apud ZABALZA, 1998) nos incita a “jogar um bote salva-vidas” para a infância e 

projetar uma nova imagem da criança. 

[...] O reaparecimento em cena da infância, dito em outras palavras, com a 
roupagem da razão. Uma infância que venha, logicamente, equipada 
com fantasia, sentimento, intuição, mas também com corporeidade, 
com linguagens, lógica, cultura antropológica; com sangue social, com 
vontade de conhecer o próprio território de vida e a própria região 
histórica. Trata-se, é verdade, de uma criança bem dotada para voar 
através dos circuitos da fantasia; mas não para adotar a face de um ser 
metafísico, sem rosto, inexistente, e sim para dilatar e enriquecer os 
diferentes planos contigentes da sua identidade histórica e social. Assim, 
então, juntamente com as asas para voar possui também as pernas para 
caminhar com a palavra-pensamento-corporeidade-socialidade através do 
território de seu próprio quotidiano. (FRABBONI apud ZABALZA, 1998, 
p.68). (grifo nosso) 

Para promover na escola da infância um novo modelo de educação, 

faz-se necessário uma nova abordagem que combine o bem-estar das crianças e as 

necessidades públicas das famílias com os direitos humanos fundamentais à 

infância. Mas, entre muitos pontos, um parece ser básico e fundamental: a imagem 

da criança. Imagem essa que, segundo Rinaldi (apud EDWARDS, 1999), reflete 

crianças ricas, fortes e poderosas, sendo vistas como sujeitos únicos com direitos 

em vez de simplesmente com necessidades. Crianças que têm potencial, 

plasticidade, desejo de crescer, curiosidade, capacidade de maravilhar-se e ânsia de 

relacionarem-se com outras pessoas e de ter ricas experiências, como também de 

comunicarem-se.  
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Mas, como entender a singularidade da criança nas suas formas de 

pensar, agir, ser e aprender, e ainda ajudá-la a se constituir como sujeito no mundo? 

O caminho mais seguro para delinearmos uma resposta a essa questão é, sem 

dúvida, por meio das experiências lúdicas. Se, como adultos e educadores, 

realmente nos importamos com as crianças, temos que lançar luzes sobre o brincar 

e entender sua relação com uma educação ampla, equilibrada e relevante. 

Sendo assim no próximo capítulo, abordaremos o brincar na infância 

e seu papel no desenvolvimento da criança, bem como sua importância no âmbito 

da Educação Infantil. Nesse sentido, refletimos acerca da função do professor desta 

etapa da educação básica enquanto mediador, que pode melhorar 

consideravelmente a qualidade do brincar por meio de sua intervenção.  
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3 O PAPEL DO BRINCAR NA INFÂNCIA 

Brincar é uma das linguagens mais importantes da criança, pois 

brincando ela consegue agir diretamente no ambiente, tornando-se mais eficaz em 

suas ações e conseguindo maior êxito, o que traz maiores satisfações pessoais. Por 

meio do brincar, a criança consegue adquirir habilidades intelectuais, sociais, 

criativas e físicas. 

É consenso entre pesquisadores, educadores e professores que o 

brincar é essencial para o desenvolvimento pleno da criança. Brincar é um conceito 

de amplo sentido e não está ligado apenas ao ato de divertir-se, uma vez que pode 

envolver o prazer e o divertimento, mas também promove o raciocínio, a resolução 

de problemas e a exploração, de acordo com Brock (2011). 

 Sendo o brincar é uma atividade extremamente interessante e 

motivante por si só, corroboramos com a ideia de Moyles (2002, p. 41), “é por isso 

que ele proporciona um clima essencial para a aprendizagem”. 

Na óptica de Richter e Fronckowiak (2011),  a relação idealizada 

entre o brincar, a alegria e o divertimento não pode eliminar o fato de que o brincar 

traz outro constituinte que é a tensão, o que segundo as autoras é o que permite a 

diversão. Kishimoto (1997) acrescenta que em certos casos existe o desprazer como 

constitutivo do jogo, especialmente quando “a criança representa, em processos 

catárticos, situações extremamente dolorosas” (p.23). 

Para Fortuna (2011, p. 9), brincar “é uma atividade paradoxal: livre, 

imprevisível e espontânea, mas, ao mesmo tempo, regulamentada. [...] brincando o 

indivíduo age como se estivesse em outro tempo e lugar, embora esteja inteiramente 

conectado com a realidade.” Para a autora brinca-se por brincar, por ser uma forma 

de viver.  

O brincar é fundamental para o nosso desenvolvimento. É a principal 
atividade das crianças quando não estão dedicadas às suas 
necessidades de sobrevivência (repouso, alimentação, etc.). Brincar 
é envolvente, interessante e informativo (MACEDO; PETTY; 
PASSOS, 2005, p. 13). 

O brincar para Oliveira, Borja Sole e Fortuna (apud FORTUNA, 

2011, p.7) é essencial, pois: 
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A brincadeira é tão importante para o desenvolvimento humano que até 
mesmo quando ocorrem brigas ela contribui para o crescimento e 
aprendizagem. Negociar perspectivas, convencer o opositor, conquistar 
adesões para uma causa, ceder, abrir mão, lutar por um ponto de vista – 
tudo isso ensina a viver. 

A importância do brincar reside no fato, também, de que por meio 

dele a criança pode fantasiar, representar e, assim, compreender sua realidade, 

expressar suas angústias, encontrar soluções para seus problemas. Para RICHTER 

e FRONCKOWIAK (2011), ao brincar, a criança aprende a instaurar razões que dão 

sentido para estar no mundo, junto com outros.  

Um aprender próprio das crianças que é direto, investigativo, transbordante, 
fabulador, pois é: admirado diante das múltiplas situações de perplexidade e 
estranhamento a enfrentar. Um encantamento que força o corpo a mexer-se 
para aprender fazeres compartilhados, que enfrentem as contradições e 
ambiguidades de participar do coletivo desde a infância (RICHTER; 
FRONCKOWIAK 2011, p. 41). 

Ao brincar com seus pares, a criança aprende a conviver em 

sociedade, entende a importância do outro em sua brincadeira e percebe que suas 

atitudes, desejos e falas também têm valor para seus amigos. Winnicott (1975) 

ressalta que o brincar facilita o crescimento, consequentemente colabora com a 

saúde das crianças e possibilita os relacionamentos grupais, favorecendo a 

comunicação. Para esse autor, “é no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, 

criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. É somente 

sendo criativo que o indivíduo descobre o eu (self)” (p.80). 

 Bazon (2009) lembra que as brincadeiras são importantes formas 

de expressão. Por meio da brincadeira, a criança se comunica e melhora sua 

linguagem, uma vez que necessita ser entendido para expressar seus desejos e 

suas vontades. “O brincar configura-se como linguagem e meio de expressão na 

infância” (BAZON, 2009, p.42).  

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(BRASIL 1988), as crianças aprendem com os vínculos que estabelecem com 

aqueles que os cercam. Nesse documento, afirma-se que a aprendizagem depende 

também dos recursos de cada criança. “Dentre os recursos que as crianças utilizam, 

destacam-se a imitação, o faz-de-conta, a oposição, a linguagem e a apropriação da 

imagem corporal” (BRASIL, 1998, p. 21). 
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Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 
identidade e da autonomia. [...] nas brincadeiras as crianças podem 
desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a 
imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas 
capacidades de socialização, por meio da interação e da utilização e 
experimentação de regras e papéis sociais. (BRASIL, 1998, p. 22). 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL, 2010), o brincar se constitui um eixo norteador do currículo juntamente 

com a interação. Desse modo, esse documento enfatiza que as experiências 

precisam estar diretamente atreladas ao brincar, para garantir que promovam o 

desenvolvimento infantil. Já nos Critérios para um Atendimento em Creches que 

Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças (CAMPOS, 2009, p.13), o primeiro 

direito que está exposto é o seguinte: “Nossas crianças têm direito à brincadeira” e 

para discorrer sobre o tema, o referido documento apresenta alguns tópicos que 

exemplificam esse direito:  

 

- Os brinquedos estão disponíveis às crianças em todos os momentos 
- Os brinquedos são guardados em locais de livre acesso às crianças  
- Os brinquedos são guardados com carinho, de forma organizada  
- As rotinas da creche são flexíveis e reservam períodos longos para as 

brincadeiras livres das crianças  
- As famílias recebem orientação sobre a importância das brincadeiras 

para o desenvolvimento infantil  
- Ajudamos as crianças a aprender a guardar os brinquedos nos lugares 

apropriados  
- As salas onde as crianças ficam estão arrumadas de forma a facilitar 

brincadeiras espontâneas e interativas  
- Ajudamos as crianças a aprender a usar brinquedos novos  
- Os adultos também propõem brincadeiras às crianças  
- Os espaços externos permitem as brincadeiras das crianças  
- As crianças maiores podem organizar os seus jogos de bola, inclusive 

futebol  
- As meninas também participam de jogos que desenvolvem os 

movimentos amplos: correr, jogar, pular  
- Demonstramos o valor que damos às brincadeiras infantis participando 

delas sempre que as crianças pedem  
- Os adultos também acatam as brincadeiras propostas pelas crianças 
     (CAMPOS, 2009, p.14). 
 

Percebemos que os documentos oficiais referentes à Educação 

Infantil, publicados pelo MEC, especialmente no que orientam os espaços-tempo das 

práticas educativas são enfáticos quanto à ênfase do brincar como cenário das 

atividades que devem ser propostas às crianças. 

 A importância do brincar e a defesa de sua realização em contextos 

educacionais, em especial nos propiciados por instituições que ofertem Educação 
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Infantil, são defendidas em diversas produções e pesquisas. Por conseguinte, 

precisamos conhecer os fundamentos do brincar para o desenvolvimento das 

crianças. 

Para Piaget (1975), a atividade lúdica é o berço obrigatório das 

atividades intelectuais da criança. Essa não é apenas uma forma de desafogo ou 

entretenimento para gastar energia das crianças, mas contribui e enriquece o 

desenvolvimento, sendo essencial para a vida infantil. 

 Piaget entendia o brincar como via necessária e importante para o 

desenvolvimento cognitivo da criança e provou cientificamente seu ponto de vista. 

Kishimoto (1998) nos explica que, com uma orientação cognitiva, Piaget analisa o 

jogo como elemento que integra a vida mental e é caracterizado por uma particular 

orientação do comportamento, que denomina assimilação. O ato de inteligência 

envolve dois processos em equilíbrio: assimilação e acomodação. Na assimilação, o 

sujeito incorpora eventos, objetos ou situações que se encaixam em formas de 

pensamento, que representam o que ele já sabe. Na acomodação, as estruturas 

mentais existentes reorganizam-se para incorporar novos aspectos do ambiente 

externo, acomodando o novo conhecimento enquanto, ao mesmo tempo, mantém 

sua estrutura mental intacta. No brincar há a primazia da assimilação sobre a 

acomodação, pois o sujeito assimila eventos e objetos ao seu eu e às suas 

estruturas mentais. Para Piaget, a origem da representação está na imitação, 

caracterizada pelos jogos em três fases sucessivas: prático, simbólico e de regras. 

O brincar prático aparece durante os primeiros 18 meses de vida, 

envolve a repetição de sequências já estabelecidas de ações e manipulações, não 

com propósitos práticos ou instrumentais, mas pelo prazer vindo da maestria das 

atividades motoras. O brincar simbólico abrange o brincar de faz-de-conta, de 

fantasia e sociodramático e abrange a faixa dos dois aos seis anos. Já os jogos com 

regras marcam as atividades das crianças a partir dos sete anos (KISHIMOTO, 

1998). 

3.1 A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR DE FAZ-DE-CONTA  

O brincar simbólico é o mais característico da criança na faixa etária 

dos dois aos seis anos, por isso merecerá aqui maior atenção dado o objeto desse 
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estudo. No segundo ano de vida, com o advento da representação e da linguagem 

surge o brincar simbólico. Assim, o símbolo implica a representação de um objeto 

ausente (o faz-de-conta), visto ser comparação entre um elemento dado e um 

elemento imaginado (representação fictícia), porquanto essa comparação consiste 

numa assimilação deformante. Kishimoto (1998) demonstra que, no modelo 

piagetiano, a brincadeira de faz-de-conta é inicialmente uma atividade solitária 

envolvendo o uso próprio de símbolos, as brincadeiras sociodramáticas usando 

símbolos coletivos aparecem no terceiro ano de vida. O apogeu do brincar simbólico 

se situa entre os dois e quatro anos e declina a partir daí. Quanto mais avança em 

idade, mais cresce a preocupação com a imitação exata do real. 

Piaget (1975) demonstra que uma das características do brincar 

simbólico é o início do simbolismo coletivo, pois há diferenciação e ajustamento de 

papéis. Afirma, ainda, que se as crianças trocam ideias e, por vezes, se imitam nos 

detalhes “acontece que os papéis se diferenciam cada vez mais e tornam-se 

complementares” (PIAGET, 1975, p.178). Assim, a sequência nas ideias provém dos 

progressos da socialização. 

Para Kitson (2006), é no brincar sociodramático, ou faz-de-conta, 

que as crianças vivenciam ativamente os relacionamentos humanos por meio da 

representação simbólica e o fazem conscientemente, pois nesse tipo de brincar as 

crianças demonstram uma crescente consciência de seu entorno social.  

A grande diferença entre o brincar sociodramático e o brincar 

simbólico é que nesse último a criança pode fazer de conta sozinha, enquanto o 

brincar sociodramático mais maduro requer interação, comunicação e cooperação. 

Utilizando de experiências de primeira ou segunda mão, o brincar simbólico é 

imitativo e, para tanto, utiliza objetos reais ou imaginários. Para ser sociodramático, 

esse brincar precisa ser elaborado em cooperação com pelo menos mais uma 

pessoa e a interação entre os participantes precisa se dar tanto na ação como na 

fala. Para esse autor “As crianças se dedicam a uma grande variedade de atividades 

lúdicas, [...] elementos de fantasia ocorrerão em diferentes níveis do brincar de cada 

criança e em diferentes níveis de maturidade” (KITSON, 2006, p. 109). Ou seja, 

segundo Kitson (2006), o brincar de fantasia ajuda a criança a compreender 

conceitos por assimilação, funcionando como unificador de experiências, 

conhecimentos e entendimentos.  
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Para Piaget apud Kitson (2006), a manifestação da fantasia no 

brincar se desenvolve na medida em que a criança cresce e fica mais velha. 

[...] as crianças progridem através de estágios do brincar funcional, 
avançam para o brincar simbólico e depois para o sociodramático. No 
decorrer desse processo, a criança traz para o brincar imaginativo os seus 
conhecimentos, habilidades e entendimento do mundo, os quais assimila a 
esquemas existentes ou cria novos esquemas e novas interconexões. 
(KITSON, 2006, p. 111). 

Smilansky e Shefatya, apud Kitson (2006) propõem seis elementos 

fundamentais para o brincar imaginativo. Os quatro primeiros elementos são 

requisitos do brincar simbólico, os dois últimos se referem apenas ao brincar 

sociodramático: 

1) Desempenho de papel imitativo: a criança assume um papel de faz-de-
conta e expressa em ação e/ou verbalização imitativa. 

2) Faz-de-conta com relação a brinquedos: movimentos ou declarações 
verbais e/ou materiais ou brinquedos que não são réplicas do objeto em 
si substituem objetos reais. 

3) Faz-de-conta verbal com relação a ações e situações: descrições verbais 
ou declarações substituem ações ou situações. 

4) Persistência no desempenho de papel: a criança mantém um papel ou 
tema lúdico por um período de, no mínimo, 10 minutos. 

5) Interação: pelo menos duas crianças interagem no contexto do episódio 
lúdico. 

6) Comunicação verbal: há alguma interação verbal relacionada ao episódio 
lúdico. (SMILANSKY; SHEFATYA apud KITSON, 2006, p. 109). 

 
 

Para Vygotsky (1991), a brincadeira infantil apresenta dois 

elementos importantes, a saber: a situação imaginária e as regras. Os jogos de 

papéis contêm regras implícitas de comportamento. Ao criar uma situação 

imaginária, a criança representa um papel e para tal precisa ajustar ações que são 

aceitáveis para essa representação, como representar o papel de mãe. Portanto, a 

origem da regra se dá na própria situação imaginária. Passando a predominância 

das situações imaginárias, chega-se à predominância de regras. 

É na idade pré-escolar que as crianças dão os primeiros sinais que, 

em relação ao brinquedo, o pensamento não está estritamente ligado ao objeto. 

Vygotski (1991, p. 111) nos fala que “a ação surge das idéias e não das coisas.” Isso 

é exemplificado de várias formas, vamos utilizar seu exemplo do cabo de vassouras: 

enquanto brinca a criança pode usá-lo como um cavalo, porém não consegue fazer 

o mesmo com um palito de fósforo, uma vez que este objeto não pode ser usado 

como tal, diferentemente do cabo de vassoura. A criança considera, ainda, a 
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propriedade das coisas, mudando, portanto, o seu significado. Ainda em relação ao 

brinquedo o autor registra que “no brinquedo a criança é livre para determinar suas 

próprias ações.” (VYGOTSKI, 1991, p. 118). 

A ação na esfera imaginativa, na formação de planos e motivações, 

sugere que na brincadeira a criança consiga realizar tarefas um tanto além do seu 

nível de desenvolvimento já alcançado (desenvolvimento real) se lhe for oferecida 

ajuda por pessoas mais maduras, sejam adultos ou outras crianças. Assim, Vygotsky 

(1991, p. 117) afirma que a brincadeira cria uma zona de desenvolvimento proximal, 

pois nessa situação “a criança sempre se comporta além do comportamento habitual 

de sua idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse 

maior do que ela é na realidade”. 

Tendo como interesse a natureza e o conteúdo dos jogos de papéis, 

também conhecido como faz-de-conta, brincar sociodramático ou jogo 

protagonizado, Elkonin (1998, p. 20) conclui que esse jogo é uma atividade, sem fins 

utilitários diretos, que consiste em reconstruir fenômenos da vida real, é considerado 

uma manifestação de “singular vivacidade” e rodeado de fantasia e de imaginação. 

Para ele, desde a tenra idade, as crianças são capazes de transformar simples 

objetos em qualquer coisa que possam utilizar no jogo, essa necessidade vem do 

desejo que a criança sente de ser algo, de representar algum papel que 

normalmente não representaria, mas por meio desse jogo ela representa, 

aventurando-se, fugindo do seu cotidiano e mergulhando fundo na sua imaginação. 

Assim, explica que, “no homem, é jogo a reconstrução de uma atividade que 

destaque o seu conteúdo social, humano: as suas tarefas e as normas das relações 

sociais”. 

Na forma evoluída do jogo protagonizado a base não é o objeto, 

nem o seu uso e tampouco a transformação que o homem possa fazer do objeto, 

mas as relações que as pessoas estabelecem mediante as suas ações com os 

objetos, não a relação homem-objeto, mas a relação homem-homem é o que 

importa, esclarece Elkonin (1998). Nessa relação, o que fica central para a criança 

no brincar é o conteúdo que advém da atividade dos adultos na vida social e do 

trabalho. 

O brincar sociodramático envolve ligação entre um ou mais 

parceiros, ligados pela coordenação de suas atividades, essas são as primeiras 
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relações que a criança estabelece, por isso Smith (2006) salienta que são comuns 

brigas, discussões e desentendimentos nessa fase. Todavia quando as crianças 

assumem diferentes papéis, o mais importante para elas é representar o papel 

escolhido, isso é visível ao observar a seriedade com que escolhem seu papel e o 

empenho/rigor das mesmas em executar ações decorrentes de cada papel 

assumido. O papel escolhido também revela os pensamentos da criança, suas 

angústias, certezas, dúvidas, enfim tudo que faz parte da criança. 

Segundo Smith (2006, p. 29), foi no século XX que o brincar 

espontâneo e o brincar dramático foram mais valorizados, sendo vistos como 

“componente essencial do desenvolvimento social e intelectual da criança, e de seu 

desenvolvimento criativo e pessoal.” E mesmo depois de muito se discutir acerca do 

brincar espontâneo, estudiosos como Singer e Smilanky (s.d. apud SMITH, 2006) 

argumentarem que o brincar traz inúmeros benefícios, entretanto muitos educadores 

e psicólogos continuam inseguros a respeito de sua importância e a respeito do 

papel do adulto. 

Sendo o brincar simbólico um acontecimento natural entre crianças 

da mesma idade, torna-se comum no ambiente escolar, em especial na Educação 

Infantil.  

É fato que muitos professores acreditem que o brincar dentro das 

creches e pré-escolas deve sempre ter como objetivo um aprendizado, por isso 

acabam valorizando jogos de regras e jogos chamados “pedagógicos”, isso porque 

acreditam que apenas jogos desenvolvem as potencialidades infantis e se 

esquecem dos inúmeros benefícios que o brincar de faz-de-conta traz para as 

crianças. 

Em relação aos objetivos pedagógicos do brincar, Hall (2006), 

acredita que ainda é recente que professores incitem o letramento por meio das 

atividades lúdicas, isso porque, há pouco tempo, era comum que os professores da 

Educação Infantil acreditassem que materiais impressos que incentivavam o 

letramento confundiam as crianças, entretanto se esqueciam de que “[...] na vida 

real, todas essas situações relacionadas ao mundo, geralmente, contém, em algum 

lugar, algo que precisa ser lido ou escrito”. (HALL, 2006, p. 136).  

Uma das sugestões de Hall (2006) é prover cantinhos com certa 

variedade de recursos relacionados a texto e objetos para escrever, esses recursos 



29 

 

devem aproximar a criança da realidade, despertando, assim, nas crianças, o 

interesse pela escrita. 

Ao prover os ambientes lúdicos com materiais relevantes e associados, as 
crianças vivenciarão o letramento de maneira significativa e intencional. 
Essa provisão lhes permite desenvolver sua capacidade de ler e escrever 
em ambientes contextualmente apropriados. (HALL, 2006, p. 136) 

Partindo do exposto até agora, sabemos que o brincar simbólico 

proporciona diferentes aprendizados, que são defendidos por muitos estudiosos, e a 

provisão desse tipo de brincar em contextos educacionais é de grande importância. 

Nesse sentido, passaremos a discutir o papel do professor no brincar, no âmbito da 

Educação Infantil, suas implicações, seus objetivos e suas diferentes formas de 

organização. 

3.2 O PAPEL DO PROFESSOR NO BRINCAR 

De acordo de Brock o papel do adulto é oferecer “ambientes ricos 

que promovam todos os tipos de brincadeiras – espontâneas, estruturadas, 

imaginativas e criativas – e que lhes permitam realizar seu potencial de 

desenvolvimento, de educação e de bem estar.” (BROCK, 2011, p. 6). 

Os adultos que trabalham e brincam com crianças têm, portanto, um papel 
importante na tomada de decisões sobre a didática apropriada e os 
ambientes para brincar. Eles precisam levar em conta as disposições e a 
auto-estima das crianças, baseando-se em sua diversidade de legados e 
experiências culturais, reconhecendo que as crianças são aprendizes 
capazes e confiantes, assim como valorizando as novas experiências que 
elas trazem todos os dias. (BROCK, 2011, p. 6). 

Muitos especialistas em educação discutem e analisam a 

importância do brincar imaginativo 

[...] como tendo um papel crucial no desenvolvimento da capacidade como 
solução de problemas, criatividade e flexibilidade nas crianças pequenas. 
Nós acreditamos que por meio do brincar, as crianças podem praticar 
habilidades e vir a compreender o mundo que as cerca. As diferenças entre 
os profissionais se relacionam não ao fato de o brincar ser ou não uma 
maneira importante de desenvolver capacidades e habilidades nas crianças 
pequenas, mas se ele deve ser iniciado pela criança ou mais dirigido pelo 
professor. (MOYLES, 2006, p. 49). 
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As escolhas que as crianças têm em relação ao brincar estão 

intimamente ligadas a questões de idade e gênero, é comum entre as crianças 

divisão entre sexos. Muitas dessas atitudes de exclusão de outro sexo ou inclusão 

estão relacionadas, de acordo com Moyles (2006), à forma como a criança vivencia 

questões de gênero em casa, antes mesmo de frequentar o ambiente escolar. 

Intervenções em faz-de-conta destinados a meninos e meninas é um desafio, pois o 

educador precisa lidar com questões da história de vida de cada família, de cada 

criança, abordar questões culturais e trabalhar as igualdades e diferenças. 

Entretanto, mesmo com os comprovados inúmeros benefícios que o 

brincar traz, é comum que haja críticas em relação ao brincar dentro de instituições 

educativas, mesmo as de Educação Infantil, por isso concordamos com Smith (2006) 

quando ele declara “os adultos que criticam os professores por permitir que as 

crianças brinquem não sabem que o brincar é o principal meio de aprendizagem na 

primeira infância”. (SMITH, 2006, p. 29). 

Os adultos, em especial os professores e educadores, podem e 

devem intervir no brincar infantil, até porque algumas práticas podem 

demasiadamente se repetir. 

Falando sobre o papel do professor no auxílio do brincar, Kishimoto 

(1998) afirma que Venguer defende que a criança pequena tem dificuldade de 

concretizar seus projetos por não conseguir antecipar um plano, sendo assim, o 

professor aguarda seu desenvolvimento e depois auxilia a criança, mas não faz o 

que ela deveria fazer. 

Para Moyles (2006), as palavras-chave que envolvem o papel dos 

educadores no brincar são “ajudar as crianças a desenvolver o seu brincar. O adulto 

pode, por assim dizer, estimular, encorajar ou desafiar a criança a brincar de formas 

mais desenvolvidas e maduras” (MOYLES, 2006, p. 30). Para essa autora, isso pode 

ser feito por meio da oferta de materiais que as crianças são estimuladas a usar, 

esses materiais são estruturados como, por exemplo, o quebra-cabeça. Entretanto 

um cuidado deve ser tomado: é preciso que o jogo esteja na faixa etária adequada 

para que não se torne fácil demais para criança e nem tão difícil de ser montado, 

mas desenvolva suas capacidades. 

No brincar de faz-de-conta, o professor pode envolver-se e esse 

envolvimento favorece o desenvolvimento de muitos aspectos infantis, isso só é 



31 

 

possível porque o brincar sociodramático, mais do que outras formas de brincar, 

intensifica a comunicação e a interação entre o adulto e a criança, pela intervenção 

do adulto, essas são as ideias defendidas por Moyles (2006). Para chegar ao seu 

objetivo, o professor precisa planejar e organizar atividades lúdicas variadas como, 

por exemplo: jogos cooperativos (que podem incluir atividades de fantasias), 

narração de histórias, jogos de cantar e de sons, entre outros, podem estimular a 

criatividade a imaginação e incluir a intervenção dos adultos, bem como dos 

educadores. 

Para que as crianças permitam que o adulto participe ativamente do 

brincar, é importante que relacionamentos baseados na confiança e no respeito 

mútuo sejam consolidados, pois, só assim, o adulto terá condições de estimular, 

motivar e intervir fazendo com que as crianças avancem em relação à qualidade do 

seu brincar, indo para um nível de cognição acima do que se encontra. Para Moyles 

(2006, p. 120), a maneira mais fácil de fazer isso é sendo simpático e intervindo de 

forma interativa, pois “somente quando os educadores reconhecem a importância de 

seu papel no brincar imaginativo é que eles poderão intervir e começar a 

desenvolver o verdadeiro potencial dessa atividade”. 

Na óptica de Moyles (2002), o brincar “aberto” é aquele que deixa 

que as crianças explorem várias possibilidades, é aquele que atende às 

necessidades das crianças em cada faixa etária. Partindo desse conceito, 

salientamos que a tarefa do professor é “proporcionar situações de brincar livre e 

dirigido que tentem atender às necessidades de aprendizagem das crianças e, neste 

papel, o professor poderia ser chamado de um iniciador ou mediador da 

aprendizagem” (MOYLES, 2002, p. 37).  

Para que o adulto possa intervir no momento certo, é importante 

que, inicialmente, o adulto observe a brincadeira infantil, só assim é possível 

identificar em que nível a criança se encontra. Moyles (2006) nos explica que só é 

possível que os adultos rompam com barreiras como, por exemplo, as de 

vocabulário, se a observação for realizada com comprometimento do adulto 

envolvido nesse processo.  

A maneira ideal é que os adultos intervenham na zona de 

desenvolvimento proximal, desafiando as crianças a realizarem uma tarefa um 

pouco mais complexa, porém, no início, com auxílio, e, depois de certo tempo, 
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quando a criança já estiver mais madura, se tornará capaz de desenvolver sozinha a 

mesma atividade. Sendo assim, novamente é preciso que o adulto intervenha, 

sabendo que, conforme a criança vai conseguindo, surgirá a necessidade de uma 

nova intervenção. Para Moyles (2006), várias podem ser as atividades “mais 

complexas”, dentre elas a autora destaca uma construção de blocos diferenciada ou 

um jogo mais avançado na caixa de areia, uma reflexão sobre as diferentes 

utilidades de um objeto utilizado na brincadeira, ou ainda a encenação de uma 

história com um número maior de personagens, com um roteiro mais rico em 

detalhes. Por conseguinte, o adulto conseguirá fazer uma intervenção mais 

significativa se conseguir compreender, por meio da observação, em qual nível de 

desenvolvimento a criança se encontra. 

Quando o professor intervém no brincar, pode agir na zona de 

desenvolvimento proximal e trabalhar diferentes conceitos no brincar faz-de-conta, 

isso pode tornar-se muito mais divertido e significativo para a criança. 

Para Moyles (2006, p. 31) uma outra alternativa para intervenção é 

“proporcionar estrutura e desafio”, isso pode ser feito por meio do “aumento da 

quantidade e da complexidade do brincar de faz-de-conta”, (SMILANSKY, 1968; 

SHEFATYA 1990 apud MOYLES, 2006, p. 31).  

Smilansky (apud MOYLES, 2006, p. 32) ainda em relação a 

intervenção adulta, disserta sobre a importância do “tutoramento do brincar” que 

encoraja e treina a criança aumentando a quantidade e a complexidade do brincar 

de faz-de-conta e sociodramático. “As crianças que aprenderam a brincar 

desenvolveram mais as habilidades sociais, cognitivas e lingüísticas [...]”, isso foi 

observado em relação a outras crianças que não têm o “tutoramento do brincar”.  

O tutoramento do brincar por exercício de repetição é quando o 

professor disponibiliza um modelo para que a criança copie, etapa por etapa, 

considerando a fase em que a criança está e onde quer que ela chegue, essa é 

outra forma de intervir. Entretanto, Moyles (2006) nos alerta para problemas que a 

intervenção por repetição pode causar quando é usado com um grande número de 

crianças, o que acontece com frequência em uma sala de aula, mesmo na Educação 

Infantil. 

Isso realmente economiza tempo e esforço para o professor e transmite às 
crianças um sentimento de envolvimento com todo o grupo. Entretanto, 
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como as crianças estarão em níveis de desenvolvimento variados, a 
aprendizagem será fácil para algumas, exatamente no ponto certo para 
outras e difícil demais para as restantes. (MOYLES, 2006, p. 37). 

Na aprendizagem por repetição, precisamos estar atentos para não 

oferecer uma ajuda excessiva, que pode modificar o papel da criança, de ativo pode 

se tornar passivo.  

A participação do adulto também pode assumir um caráter 

investigativo que faz com que as crianças pensem a respeito de seu brincar, afinal, 

no faz-de-conta, nem tudo que as crianças expressam são ideias próprias. De 

acordo com Moyles (2006, p. 20), elas podem apenas estar “experimentando ideias 

de forma dramática”. 

Tempo suficiente para as crianças se envolverem e desenvolverem 

seu brincar é um detalhe que faz toda a diferença, principalmente no faz-de-conta, é 

necessário que seja disponibilizado um tempo adequado que, se possível, não deve 

ser estipulado com antecedência ou, se é necessário essa estipulação, é importante 

que o horário possa ser flexibilizado, Moyles (2006) nos alerta para as armadilhas 

dos dias atuais: 

Os professores e outros adultos raramente se envolvem no brincar infantil. É 
compreensível, particularmente no contexto atual, que quando as crianças 
estão absorvidas em seu brincar, os professores aproveitem a oportunidade 
para trabalhar com os alunos individualmente, em pequenos grupos. 
(MOYLES, 2006, p. 104).  

Entre os motivos que podem levar o adulto a participar do brincar 

está a valorização do brincar que a simples presença do adulto promove, pois essa 

mera presença no espaço da brincadeira, para as crianças, é sinal de que estão se 

importando com seu brincar. Para a criança, o simples fato de um adulto se 

interessar por sua brincadeira o torna valorizado. Moyles (2006), ainda em relação a 

esse conceito, diz que a maior interação do adulto pode direcionar esse brincar de 

uma forma que a criança sozinha não o faria. Quando o adulto assume um papel na 

brincadeira, pode agir ampliando o contexto e os objetivos do brincar, os adultos 

também agem como modelos, pois as crianças são capazes de aprender modelando 

comportamentos e atitudes observadas durante a participação do adulto em seu 

brincar. 
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Para Abbott (2006, p. 105), o entrosamento do adulto no brincar 

infantil pode ser desenvolvido por todos desde que esse adulto se atente e tenha “A 

sensibilidade de saber como e quando intervir no brincar” e saiba que essa 

sensibilidade “é necessária e depende do conhecimento a respeito das crianças e da 

natureza do próprio brincar”. 

 Enfim, os adultos são essenciais para dar qualidade aos processos 

do brincar imaginativo, tomando decisões, servindo de exemplos e estruturando o 

brincar. As ideias de Moyles (2006) indicam que o adulto tem o papel de apoiar, 

intensificar, organizar e planejar o brincar de modo a promover o desenvolvimento 

infantil, seja no brincar livre ou estruturado, sendo possível acompanhar mais de 

perto pequenos grupos de crianças, em especial na idade de quatro e cinco anos. 
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4 RESULTADOS E POSSÍVEIS DISCUSSÕES 

4.1 CENÁRIO DA PESQUISA  

A parte empírica do trabalho foi realizada junto a professores de 

Educação Infantil que atuam na rede particular de ensino de Londrina (PR), no ano 

de 2012. Inicialmente entramos em contato com a direção de nove escolas com o 

intuito de obter autorização para realização da pesquisa. A escolha dessas 

instituições se deu pela localização, pois todas estão situadas na região central e 

atendem crianças de zero a cinco anos.  

Em vista do aceite de seis instituições para participação na 

pesquisa, levantamos o número de professores de cada instituição e iniciamos a 

coleta de dados propriamente dita. Deixamos os protocolos com o questionário nas 

escolas e, dos vinte e cinco questionários que foram entregues, doze foram 

devolvidos. O período da coleta de dados durou sessenta dias, durante os meses de 

julho e agosto de 2012.  

Fizeram parte da pesquisa doze professores que no decorrer desse 

capítulo, com objetivo de preservar suas identidades, serão denominados P1, P2, 

P3, e assim sucessivamente. 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Dos professores participantes todos são do sexo feminino e a idade 

varia entre 23 e 55 anos, sendo preponderante o intervalo entre 23 e 28 anos, 

totalizando seis dos professores participantes. 

Em relação à formação acadêmica, constatamos que nove 

concluíram o curso de Pedagogia e apenas uma ainda está cursando esse curso. 

Dessas, seis estudaram em instituições particulares de ensino superior e três em 

instituições públicas. As demais possuem o curso em nível médio de magistério. Em 

relação a cursos de especialização, 25% afirmam ter concluído os seguintes cursos: 

Gestão Escolar, Educação Especial e Didática. O inicio da carreira profissional varia 

entre os anos de 1983 a 2011. 
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Vale ressaltar que nosso foco de pesquisa são professores que 

atuam com crianças cuja idade varia entre três e cinco anos, sendo essas 

matriculadas nos dois últimos níveis da Educação Infantil, isso porque o brincar de 

faz-de-conta é característico dessa fase. Por isso nossos entrevistados atuam 

apenas nesses níveis, sendo que 50% dos professores são regentes de turmas em 

que as crianças têm 3 anos completos e a outra metade são regentes de turmas 

com crianças de 4 anos completos e algumas com 5 anos. 

4.3 CONCEPÇÕES ACERCA DO BRINCAR PARA OS PROFESSORES PARTICIPANTES 

Ao questionarmos as professoras sobre qual a importância do 

brincar em contextos educacionais, todas afirmaram que o brincar tem grande 

relevância no desenvolvimento infantil, como destacamos em suas falas.  

P3. As crianças se desenvolvem muito através das brincadeiras [...]; 

P4. O brincar é fundamental para o desenvolvimento infantil. Para o 

professor é ferramenta fundamental para aplicar atividades, explorando todas as 

áreas do conhecimento infantil, tornando o aprender mais prazeroso e significativo; 

P7. É através do brincar que a criança se desenvolve, física, social, 

emocional e cognitivamente [...];  

P8. É importante para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e 

social da criança. [...];  

P9. O brincar ajuda cada criança no seu desenvolvimento afetivo, 

social, intelectual [...]; 

P11. Na minha concepção, o brincar é algo essencial para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças [...];  

Ao observar as respostas das professoras, percebemos que é 

consenso entre todas as participantes que o brincar é uma fonte de aprendizagem 

que deve ser explorada pelo professor. Para as entrevistadas, vários são os 

aspectos que o brincar desenvolve e, para melhor entendê-los, organizamos em 

quatro categorias: 

1. Desenvolvimento da cognição, relacionando à aprendizagem;  

2. Desenvolvimento da socialização;  
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3. Desenvolvimento dos aspectos emocionais, relacionados à 

afetividade e desenvolvimento da autoestima; 

4. Aspectos físicos ou motores. 

A partir dessas respostas, podemos perceber que todas as 

professoras defendem que, por meio do brincar, podemos desenvolver as 

potencialidades infantis. Por meio de seus relatos percebemos as ideias de Paschoal 

e Machado (2008, p. 53): 

Podemos dizer que o brincar é um meio pelo qual a criança se relaciona 
com o mundo adulto, procurando descobrir e ordenar as coisas ao seu 
redor. Ao vivenciar as brincadeiras, a criança se desenvolve afetivamente, 
interage com o mundo em que vive, mediante a fantasia e o encanto. Ao 
brincar, ela internaliza os conhecimentos de sua cultura e desenvolve as 
relações sociais, aprendendo a se conhecer melhor e a conhecer os outros. 
Na realidade, por meio das brincadeiras, ela, paulatinamente, deixa de ser o 
centro das atenções, socializando-se e, com o tempo, aprendendo a se 
colocar no lugar do outro. 

Ainda na mesma linha de pensamento Paschoal e Mello (2007) 

apontam alguns aspectos acerca do brincar, em especial no de faz-de-conta. 

[...] formação e desenvolvimento da linguagem oral, do pensamento, da 
memória, da atenção, da imaginação; controle da própria conduta; formação 
da identidade; criação de uma auto-estima positiva; aprendizado do 
relacionamento com os colegas; socialização como o aprendizado do 
esperar a vez; trabalho em grupo e mesmo a noção de tempo e espaço; e 
aprendizado do planejar e do avaliar os processos que vivem. (PASCHOAL; 
MELLO, 2007, p. 46). 

A questão seguinte indagava: Qual o papel do professor para que o 

brincar aconteça na sala de aula? As respostas indicaram o seguinte: 

P2. O professor deve estar atento, ser sempre um observador, para 

orientar no que for necessário e participar das brincadeiras junto com as crianças; 

P4. O professor precisa planejar e aplicar o jogo ou brincadeira 

sempre com um objetivo a alcançar, por isso precisa mediar a atividade lúdica; 

P5. Acredito que na brincadeira livre o papel do professor é apenas 

observar ou até brincar junto. Já nas dirigidas, deve dizer as regras e prestar 

atenção a elas; 

P10. Orientar as brincadeiras e participar junto; 

P12. O professor deve ser sempre o mediador, ou seja, observando 

e intervindo sempre que necessário [...]. 
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Nessa perspectiva, Kitson (2006, p.119) declara “o papel do adulto, 

novamente, é o de facilitador, estimulando e levando as crianças adiante, e 

simultaneamente, mantendo o interesse e a empolgação”. E Smith (2006, p. 30) 

completa “[...] os educadores têm um papel-chave a desempenhar: ajudar as 

crianças a desenvolver o seu brincar. O adulto pode, por assim dizer, estimular, 

encorajar ou desafiar a criança a brincar de formas mais desenvolvidas e maduras”. 

Houve ainda três professoras pesquisadas que responderam que 

oferecer materiais e criar espaços é o papel do professor:  

P7. O professor é a figura essencial para que o brincar aconteça, ele 

deve criar espaços, oferecendo materiais adequados e participando de momentos 

lúdicos; 

P9. O professor deve tornar a sala de aula um ambiente agradável, 

onde a criança possa brincar usando sua imaginação e criatividade. 

Nessas respostas podemos perceber que já está implícito que essas 

educadoras reconhecem que os ambientes em que as brincadeiras acontecem 

influenciam no brincar. Nesse sentido, Rossetti-Ferreira (1998, p. 153), ao abordar a 

organização dos ambientes, declara que “algumas vezes, a organização desses 

espaços precisa ser feita em um momento específico, diferente daquele em que a 

educadora está com a criança. Em outros momentos, é importante organizá-los com 

a ajuda das crianças”. 

A preparação do ambiente e a disponibilização de materiais 

interferem na qualidade do brincar, em especial do faz-de-conta, isso porque amplia 

as possibilidades acerca do brincar fazendo com que a criança amplie seus 

horizontes. Segundo Kishimoto (1998) atualmente organizar espaços adequados 

paras estimular brincadeiras tornou-se uma preocupação constante dos professores, 

educadores e das instituições de Educação infantil.  

Na terceira questão perguntamos: O espaço e tempo para brincar 

são contemplados em seu planejamento? Se sim, com que frequência? Das doze 

participantes nove declaram contemplar o brincar em seu planejamento diário. Das 

professoras restantes, uma indicou que contempla o brincar em seu planejamento 

três vezes por semana; outra, duas vezes por semana e uma professora apenas 

declarou que contempla uma vez por semana. 
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P4. [...] todos os dias aplico atividades lúdicas e os meus alunos 

participam também de brincadeiras livres, pois são necessárias para o 

desenvolvimento do imaginário; 

P5. Sim, todos os dias e aproximadamente 90% do tempo é um 

brincar dirigido. 

Um dos entrevistados afirma que disponibiliza apenas meia hora 

para brincadeira, 

P10. Todos os dias temos horários para as brincadeiras, meia hora. 

Existem também aquelas professoras que afirmam ter consciência 

que o tempo para brincar precisa ser maior. 

P12. [...] o tempo para brincar é contemplado dentro de uma rotina 

diária, seguindo uma proposta da instituição. Na minha opinião, esse tempo deveria 

ser maior, porém, durante o desenvolvimento de todas as atividades, procuro 

valorizar a ludicidade. 

Em relação ao tempo que muitas vezes é pequeno e insuficiente 

para que o brincar de qualidade aconteça, Moyles (2006, p. 102), ao discursar sobre 

o papel e espaço do brincar no currículo da Educação Infantil, denuncia que “a falta 

de tempo e de oportunidade para os professores ajudarem as crianças a 

desenvolverem essas qualidades em situações significativas cria alguns dilemas”. 

Esses fatores relacionados ao controle do tempo disponível para brincar, afetam 

consideravelmente a qualidade do brincar. 

Concordamos que, sem o respeito adequado ao tempo e espaço do 

brincar, fica difícil desenvolver todas as potencialidades infantis e alcançar objetivos 

em apenas meia hora diária. Posso dizer, pela minha experiência como professora 

de Educação Infantil, que ao observar crianças pequenas brincando percebi que 

elas levam certo tempo organizando seu brincar de faz-de-conta, decidindo do que 

vão brincar, quem vão convidar, como desejam que a brincadeira seja e cheguem a 

um consenso com os outros participantes. 

Há também as professoras que não contemplam o brincar em seu 

planejamento diário, parecendo indicar que o brincar fica reservado para aqueles 

momentos entre as atividades, isto é, quando não há outra atividade planejada, o 

brincar fica relegado para momentos de transição. Uma delas afirma que o brincar é 

contemplado em seu planejamento semanalmente. 
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P6. [...] semanalmente entre uma atividade e outra. 

Partindo do exposto até aqui, acreditamos ser urgente que o espaço 

e tempo para brincar seja mais valorizado, em especial no âmbito da Educação 

Infantil, pois corroboramos com Silva, Aguiar e Oliveira (2008, p. 76) 

[...] educadores infantis precisam fomentar situações cotidianas nas quais a 
criança possa manipular, construir, imaginar, criar, reaproveitar materiais 
que aparentemente não têm símbolo algum, mas que podem ser 
transformados em brinquedos e jogos em momentos de experiências 
infantis. 

Em relação ao espaço onde o brincar acontece, podemos perceber a 

existência de diferentes realidades citadas nas questões três e quatro, mesmo se 

tratando de escolas particulares na região central da cidade de Londrina. Duas 

professoras relataram que na instituição em que trabalham há espaço próprio para o 

brincar de faz-de-conta. Suas respostas descrevem como o espaço para brincar é 

elaborado, estruturado e organizado. 

P8. Semanalmente as crianças brincam em um espaço chamado 

mundo da criança, onde tem mercado, consultório médico, cozinha, escritório, quarto 

do bebê, em miniatura, neste ambiente soltam a imaginação por meio da brincadeira 

de faz-de-conta. Uma vez por semana as crianças vão ao espaço da fazendinha 

para brincar com animais e plantas. Além disso, brincam em parque, areia e jogos 

na sala de aula. 

P11. Exploração do jogo simbólico na brinquedoteca, na sala 

multidisciplinar, no parque e caixa de areia. Exploração do espaço com trilhas, 

caminhos e obstáculos. Exploração da dramatização por meio das músicas e 

histórias interativas. Exploração dos grandes músculos, agilidade, concentração, por 

meio de brincadeiras de roda, pega-pega, esconde-esconde, caça ao tesouro, 

amarelinha, lenço atrás, pato-ganso, estátua, peteca, escravos de Jó, coelhinho sai 

da toca, gato-rato, serpente, galinha do vizinho, entre outras... 

Ambas trabalham na mesma instituição e, por meio do trabalho 

desenvolvido, podemos perceber que existem algumas particularidades, mas 

também percebemos que a instituição parece valorizar todos os tipos de brincar. Tal 

fato é muito importante para nós, uma vez que somos militantes do direito que as 

crianças têm de brincar. 



41 

 

Qualquer pessoa que tenha observado o brincar durante algum tempo 
reconhece que, para as crianças pequenas, o brincar é um instrumento de 
aprendizagem. Os profissionais que reconhecem e apreciam isso podem – 
por meio da provisão, interação e intervenção no brincar infantil – garantir a 
progressão, diferenciação, e relevância do currículo. (MOYLES, 2006, p. 
15).  

Profissionais preparados, tanto em sala quanto na gestão, 

reconhecem o brincar, lutam para que seu tempo e espaço sejam adequados e 

conquistam, ainda que não ambientes próprios, a aprovação para fazê-los com os 

materiais disponíveis. Ainda nessa linha de pensamento Fortuna (2011, p. 10) 

afirma: 

Uma sala de aula de educação infantil não é uma caixa que já vem pronta, 
repleta de objetos caros. Para ser um lugar de brincar e, por isso mesmo, 
um lugar para crescer, aprender, ensinar e no qual se possa viver com 
alegria e sentido, deve ser um lugar em que as pessoas possam ser elas 
mesmas. Vai sendo construída aos poucos, por aqueles que partilham esse 
lugar e vão colocando nele suas marcas. 

Ou seja, a sala de aula, assim como outros espaços do brincar, pode 

ser estruturada ao poucos, junto com as crianças, a partir do interesse das mesmas, 

com diferentes materiais: recicláveis, brinquedos já existentes nas instituições ou até 

com doações da família e da comunidade. O importante é que a falta de espaços 

próprios não seja desculpa para que o brincar não seja valorizado, incentivado e 

estruturado pelos professores. 

As demais professoras não especificam quais espaços a instituição 

em que trabalham disponibilizam para brincar e/ou quais são contemplados em seus 

planejamentos, uma dessas professoras afirma que: 

P2. [...] todos os dias as crianças brincam em espaços diferentes. 

E a outra declara 

P3. [...] temos um momento para as atividades pedagógicas e 

durante o restante da tarde nos dirigimos aos parques, areia, brinquedoteca [...]. 

A última questão era a seguinte: Quais são as brincadeiras 

desenvolvidas com as crianças na instituição em que trabalha? As brincadeiras 

citadas foram: caça ao tesouro, caixa de areia, circuito (trilhas e caminhos com 

obstáculos), contação de histórias, fantasias, adivinha quem está faltando, agacha, 

amarelinha, batata quente, brincar no parque, brincadeiras cantadas, coelhinho sai 

da toca, esconde-esconde, escravos de Jó, estátua, faz-de-conta, gato e rato, lenço 
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atrás, mãe da rua colorida, mímica, morto vivo, passa anel, pato-ganso, pega-pega, 

brincadeiras de roda, telefone sem fio, bambolê, bola (basquete, futebol e 

queimada), brinquedos para a imitação da realidade (apetrechos para escritório, 

consultório médico, mercado, escritório e casinha), corda, peteca, bingo, dominó, 

jogos de classificação, jogos em sala (sem especificar), memória, peças de encaixe 

e quebra-cabeça.  

Para melhor compreensão, organizamos as respostas em uma 

tabela. É importante salientar que algumas professoras citaram mais que uma 

brincadeira, por se tratar de perguntas abertas, isso era possível e até esperado. 

Dessa forma, classificamos as brincadeiras em quatro termos, conforme quadro a 

seguir: 
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Atividades Lúdicas Brincadeiras Brinquedos Jogos Educativos 

1. Caça ao tesouro 
1. Adivinha quem está 
faltando 

1. Bambolê 1. Bingo 

2. Caixa de areia  2. Agacha 
2. Bola (basquete, 
futebol e queimada) 

2. Dominó 

3. Circuito, trilhas e 
caminhos com 
obstáculos 

3. Amarelinha 

3. Brinquedos para 
imitação da realidade 
(apetrechos para 
consultório médico, 
mercado, escritório e 
casinha) 

3. Jogos de classificação 

4. Contação de história 4. Batata quente 4. Corda 
4. Jogos em sala (sem 
especificar) 

5. Fantasias 5. Brincar no parque 5. Peteca 5. Memória 

  6. Brincadeiras cantadas   6. Peças de encaixe 

   7. Coelhinho sai da toca   7. Quebra-cabeça 

  8. Esconde-esconde     

  9. Escravos de Jó     

   10. Estátua     

  11. Faz-de-conta     

  12. Gato e rato     

  13. Lenço atrás     

  14. Mãe da rua colorida     

  15. Mímicas     

   16. Morto vivo     

   17. Passa anel     

   18. Pato-ganso     

   19. Pega-pega     

   20. Rodas     

  21. Telefone sem fio     
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Observamos nessa questão que ainda nos dia de hoje é comum que 

instituições priorizem as brincadeiras dirigidas, os jogos educativos, para 

exemplificar isso destacamos algumas falas das professoras entrevistadas: 

P5. Diversas: jogo da memória, quebra-cabeça, dominó, peças de 

encaixe, dentre outras. 

P6. Brincadeiras no parque, jogos de encaixe, de classificação, 

jogos em grupo, de memória e outros. 

 Essa prática ainda é comum por ainda existir muitas pessoas, 

inclusive, dentro das instituições de Educação Infantil que acreditam que o brincar 

livre é algo que a criança pode fazer em casa, e que é papel da instituição de 

educação infantil oferecer outros tipos de aprendizagem como a alfabetização, por 

exemplo. Nessa perspectiva, Moyles (2006) exemplifica claramente porque isso 

ainda acontece  

Em algum lugar, bem lá no fundo de cada um de nós, parece haver um 
sentimento de que aquilo que não dói não vai nos fazer bem, tipo “tudo o 
que arde cura”! Portanto, algo como o brincar, com seus altos níveis de 
motivação e potencial divertimento, parece, de certa maneira, não ser 
apropriada em ambientes institucionais”. (MOYLES, 2006, p. 14). 

Não podemos também desconsiderar a importância dos jogos 

educativos e das brincadeiras dirigidas, mas, como já abordamos no capítulo 

anterior, o faz-de-conta é na visão de muitos autores um dos mais ricos processos 

de socialização que permite ainda que a criança exercite sua criatividade e 

compreenda a realidade. A esse respeito Kishimoto (1997) estabelece funções 

distintas ao jogo  

As divergências em torno do jogo educativo estão relacionadas à presença 
concomitante de duas funções: 
1) função lúdica – o jogo propicia a diversão, o prazer e até o desprazer 

quando escolhido voluntariamente, e  
2) função educativa – o jogo ensina qualquer coisa que complete o 

indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do 
mundo. (KISHIMOTO, 1997, p. 37). 

 
 

Entretanto, para Kishimoto (1997), a contradição presente no jogo 

educativo se dá pela aproximação de dois elementos opostos: educação e jogo. Já o 

jogo livre parece não apresentar os resultados, visto que os mesmos não possuem 

caráter educativo. Para a autora supracitada, ambos devem ser explorados pelo 

professor, que precisa valorizar as duas funções presentes no jogo. 
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Partindo do entendimento que os professores são os maiores 

mediadores nos processos educativos quando acreditam na importância do brincar, 

em especial no espaço e tempo da Educação Infantil, entendemos que é seu papel 

defender e lutar para que o brincar seja mais valorizado e consiga o espaço 

necessário dentro das instituições, como declara Moyles (2006, p. 123): 

Os profissionais precisam ser capazes de justificar, por meio de sua prática, 
por que o brincar é a melhor maneira de uma criança pequena aprender, e 
depois – o que é igualmente importante -, precisam ser capazes de articular 
isso para os outros – pais, governantes e colegas. 

Pelo exposto até aqui consideramos que, mesmo sendo consenso 

entre os professores participantes a importância do brincar, a incorporação do 

elemento lúdico na escola da infância em que haja planejamento de espaços e 

tempos para este fim requer ainda uma compreensão mais aprofundada sobre a 

função do brincar nas instituições, para que o professor seja a pedra de toque nesse 

processo. 

Essa luta é de cada um de nós e, muitas vezes, silenciosa, por estar 

subordinada às concepções de outros, como dos gestores das instituições e 

responsáveis das crianças. Conforme Brock (2011), é relevante uma compreensão 

ampla e aprofundada da pedagogia do brincar, a reflexão, o debate e a pesquisa a 

esse respeito não podem cessar, precisam ser contínuos, para que se consiga 

promover o entendimento do potencial do brincar, fazendo com que os educadores 

percebam como ele por si só promove aprendizagens e instiga a curiosidade, 

tornando a Educação Infantil ainda mais prazerosa e significativa. 
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5 TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES (FINAIS) 

Nesse trabalho procuramos esclarecer que nossas crianças são 

diferentes e vivenciam infâncias distintas, isso porque as sociedades mudam 

historicamente e essas mudanças influenciaram e influenciam a forma como a 

infância é vista e valorizada nos dias de hoje. 

Partindo dos argumentos apresentados no decorrer do trabalho, 

acreditamos que o brincar é uma fonte inesgotável de aprendizagem para as 

crianças, ainda mais quando o brincar é mediado por professores que receberam 

uma formação que foi além da teoria, que os aproximou da prática, que os fez 

capazes de incluir o brincar em suas atividades diárias. Pois, quando o professor 

sabe intervir no momento certo, aproveita para mediar a brincadeira fornecendo 

materiais, organizando ambientes, propondo brincadeiras mais elaboradas ou 

problemas a serem solucionados durante as mesma, melhorando consideravelmente 

a qualidade do brincar.  

Para isso é relevante que o adulto conquiste a confiança da criança 

e respeite suas especificidades, organizando o espaço e o tempo para brincar e, 

ainda, quando convidado pela criança, participe das brincadeiras infantis, 

valorizando-as. 

Pensando dessa maneira, este trabalho buscou abordar como o 

professor pode mediar o brincar a fim de enriquecer este momento e colaborar no 

desenvolvimento das potencialidades infantis. Nesse sentido, não desconsideramos 

a importância das atividades lúdicas, dos jogos e do brincar livre, entretanto 

valorizamos em especial o brincar de faz-de-conta por acreditarmos que ele é um 

dos mais complexos e completos processo do brincar. Isso porque, por meio da 

socialização, esse tipo específico do brincar promove a compreensão da realidade, 

instigando o pensamento, a criatividade, a aceitação do outro, além de estimular a 

oralidade, a resolução de problemas e a compreensão da realidade por meio da 

imitação. 

A partir dessa concepção realizamos uma pesquisa com doze 

professores de seis instituições particulares de Educação Infantil, da cidade de 

Londrina, e percebemos que os todos os participantes parecem entender a 

importância do brincar na infância, porém nem todos conseguem planejar suas 
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atividades contemplando o brincar diariamente, na maioria das vezes porque as 

próprias instituições em que trabalham valorizam mais as atividade e jogos 

pedagógicos do que as brincadeiras. 

Nesse sentido, concordamos com Barbosa (2011) que as 

brincadeiras são construídas historicamente e transmitidas de geração a geração, 

especialmente quando a autora ressalta a necessidade dos professores planejarem 

e organizarem tempos e espaços que propiciem às crianças o brincar. Em caso 

contrário, o brincar pelo brincar no âmbito da Educação Infantil se esvai com 

ambiência de respeito aos direitos da criança. 

Este trabalho é apenas um início na compreensão dos sentidos do 

brincar que buscamos nos professores de Educação Infantil. Somos conhecedores 

dos desafios, no que tange ao brincar, que se apresentam para os envolvidos com a 

educação institucionalizada da criança pequena, entre eles o de reservar tempo e 

espaço adequado para que o brincar de qualidade seja contemplado no trabalho 

pedagógico. Pessoas tentarão nos convencer de que brincar é perda de tempo e 

que há muitas outras coisas mais importantes para serem oferecidas às crianças. 

Entretanto, precisamos superar essa visão reducionista do brincar e continuar 

militando para que o brincar seja respeitado e valorizado como direito próprio da 

criança. Pois, concordamos com o poeta  

Brincar com crianças, não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver 
meninos sem escolas, mais triste ainda é vê-los sentados sem ar, com 
exercícios estéreis sem valor para a formação do homem. 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

DPTO. DE EDUCAÇÃO 

  

Prezado Professor, 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada “O brincar na 

educação infantil: o papel do professor no apoio às vivências lúdicas”. Sua participação é importante e 

contribuirá com as análises sobre como os professores têm estruturado o brincar na educação infantil. 

Os objetivos específicos dessa pesquisa são a) Compreender qual a concepção dos educadores sobre 

o brincar refletida em sua provisão na prática pedagógica; b) Examinar o contexto em que o brincar 

ocorre, considerando o uso do espaço para criação do brincar; c) Apontar o papel do professor como 

interlocutor privilegiado que garante o brincar para as crianças no espaço e no tempo da educação 

infantil. Pedimos sua colaboração para que, de forma escrita, possa responder a algumas questões 

dissertativas semiestruturadas para que possamos mapear e compreender como o professor apoia as 

vivências lúdicas das crianças no contexto da educação infantil.  

 

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Como pesquisadora responsável pela coleta de 

dados, garanto o sigilo das informações, assegurando a privacidade dos sujeitos quanto aos dados 

confidenciais envolvidos na pesquisa, informando que somente serão divulgados dados diretamente 

relacionados aos objetivos da pesquisa. Poderá tirar qualquer dúvida do projeto e de sua participação 

com os responsáveis abaixo. 

 

ORIENTADORA RESPONSÁVEL: Rúbia Renata Das Neves Gonzaga 

ORIENTANDA: Flaveli Hartmann Dionisio Citon 

CONTATO: 3329-0762 ou 8433-8322 E-mail: flave_ly@hotmail.com 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Certo da sua participação na realização dessa pesquisa, agradecemos e pedimos sua 

autorização para divulgação dos dados obtidos. 

  

Nome: ____________________________________ 

Nº. de RG: _________________________________ 

Ass.: _____________________________________ 

mailto:flave_ly@hotmail.com
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DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Escola em que atua: 

Data de aplicação: 

 

Idade: _______________; Sexo: ( )feminino ( ) masculino 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Ensino Superior:  

Curso de Graduação: ______________________________________ 

Concluído no ano: _____________ 

Formou-se em uma instituição de ensino  (___) pública OU  

(___) particular 

Especialização em .... (informe o(s) curso(s))____________________________ 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Iniciou sua carreira profissional no ano: ______ 

Rede de ensino (que iniciou sua carreira):______ ( ) pública; ( )particular; ( ) ambas 

Nível em que atua: ( ) EI1; ( ) EI2; ( ) EI3; ( )EI4; ( )EI5 

Responda (se necessário utilize o espaço abaixo das perguntas) 

 

1) Para você, qual a importância do brincar em contextos educacionais? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

2) Qual o papel do professor para que o brincar aconteça na sala de aula? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3) O espaço e tempo para brincar são contemplados em seu planejamento? Se sim, 

com que frequência? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4) Quais são as brincadeiras desenvolvidas com as crianças na instituição em que você 

trabalha? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Respostas dos participantes da pesquisa 

1 - Para você, qual a importância do brincar em contextos educacionais? 

P1. Desenvolver a socialização, a imaginação e a criatividade. Estimular o raciocínio 

e a agilidade. 

P2. O brincar é importante para as crianças, pois é uma forma de expressar o que 

sente e o que vive (seu cotidiano com sua família). 

P3. As crianças se desenvolvem muito através das brincadeiras e procuramos inseri-

las em todos os temas trabalhados em sala. 

P4. O brincar é fundamental para o desenvolvimento infantil. Para o professor é 

ferramenta fundamental para aplicar atividades explorando todas as áreas do 

conhecimento infantil, tornando o aprender mais prazeroso e significativo. 

P5. Se faz de extrema importância o brincar, pois, de forma lúdica e divertida se 

aprende muito. 

P6. Brincar acalma e ensina a compartilhar e tolerar, aprende a se comportar diante 

dos outros amigos, tendo a chance de experimentar uma noção de realidade e um 

ambiente mais ou menos controlado e seguro. 

P7. É através do brincar que a criança se desenvolve física, social, emocional e 

cognitivamente. Através das trocas, dos ganhos e das perdas que ela começa a ter 

conhecimento de suas capacidades e das do "outro". 

P8. É importante para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social da 

criança. Quando uma criança brinca, representa seu mundo, podendo, nesses 

momentos, transformá-lo, compreendê-lo, expondo e solucionando problemas. 

P9. O brincar ajuda cada criança no seu desenvolvimento, afetivo, social, intelectual, 

a criança quando brinca desenvolve sua autoestima, aprende a respeitar regras, 

através do brincar cada criança expõe seus sentimentos e emoções, criando, 

inventando, aprendendo a se descobrir. 

P10. Muito importante, pois ajuda a criança no seu desenvolvimento. 

P11. Na minha concepção o brincar é algo essencial para o desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças, pois fornece às crianças uma possibilidade de 
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expansão de mundo e ao mesmo tempo traz benefícios ao seu desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e social contribuindo para aprendizagens futuras. 

P12. É o momento em que a criança brinca de faz-de-conta e se depara com 

situaçoes conflituosas. Essas situações são importantes, pois as leva a compreender 

as regras e o meio em que ela vive, contribui também para a socialização. 

 

2 - Qual o papel do professor para que o brincar aconteça na sala de aula? 

P1. O professor deve incluir no seu plano de aula brincadeiras que vêm ajudar no 

desenvolvimento e aprendizado da criança. 

P2. O professor deve estar atento, ser sempre um observador, para orientar no que 

for necessário e participar das brincadeiras junto com as crianças. 

P3. O professor precisa estar animado para que a brincadeira aconteça. É preciso 

participar para que as regras sejam cumpridas. 

P4. O professor precisa planejar e aplicar o jogo ou brincadeira sempre com um 

objetivo a alcançar, por isso precisa mediar a atividade lúdica. 

P5. Acredito que, na brincadeira livre, o papel do professor é apenas observar ou até 

brincar junto. Já nas dirigidas, deve dizer as regras e prestar atenção a elas. 

P6. Fornecer para os alunos jogos com fins pedagógicos, auxiliando no processo 

educacional das crianças, desenvolvendo a atenção, memória, raciocínio e 

criatividade. 

P7. O professor é a figura essencial para que o brincar aconteça, ele deve criar 

espaços, oferecendo materiais adequados e participando de momentos lúdicos. 

P8. O brincar deve fazer parte do cotidiano da sala, seja por meio de brincadeiras 

populares, jogos coletivos. Transmitir conhecimentos por meio dos jogos facilita o 

aprendizado. Acredito que aquilo que se aprende brincando, não se esquece. 

P9. O professor deve tornar a sala de aula em um ambiente agradável, onde a 

criança possa brincar usando sua imaginação e criatividade. 

P10. Orientar as brincadeiras e participar junto. 

P11. O professor deve ser o mediador para que o brincar aconteça, criando 

condições para que as crianças possam manipular os materiais da brincadeira e 

interajam com seus colegas de classe. Para tanto, o professor deve ter seus 

objetivos traçados a fim de estimular a imaginação e criatividade de seus alunos. 
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P12. O professor deve ser sempre o mediador, ou seja, observando e intervindo 

sempre que necessário. O profissional deve buscar estratégias para que o brincar 

seja espontâneo, de forma lúdica. 

 

3 - O espaço e tempo para brincar são contemplados em seu planejamento? Se 

sim, com que frequência? 

P1. Sim. Três vezes por semana. 

P2. Sim, todos os dias as crianças brincam em espaços diferentes. 

P3. Sim, todos os dias temos um momento para as atividades pedagógicas e 

durante o restante da tarde nos dirigimos aos parques, areia, brinquedoteca ou 

brincadeiras dirigidas. 

P4. Sim, todos os dias aplico atividades lúdicas e os meus alunos participam 

também de brincadeiras livres, pois são necessárias para o desenvolvimento do 

imaginário. 

P5. Sim, todos os dias e aproximadamente 90% do tempo é um brincar dirigido. 

P6. Sim, semanalmente, entre uma atividade e outra. 

P7. Sim, todos os dias. 

P8. Sim, Todos os dias, no início do ano elaboramos o Projeto Brincadeiras 

Cantadas, que tem por objetivo principal resgatar brincadeiras de roda, por isso, a 

cada semana, uma nova brincadeira é ensinada. Além desse projeto, utilizamos, 

frequentemente, atividades dirigidas com regras e normas, partindo sempre de um 

desafio, de um jogo com material concreto, explorando, dessa maneira, todas as 

áreas do conhecimento. 

P9. Sim, dois dias na semana. 

P10. Sim, Todos os dias temos horários para as brincadeiras, meia hora. 

P11. Sim, diariamente na rotina escolar. 

P12. Sim, o tempo para brincar é contemplado dentro de uma rotina diária, seguindo 

uma proposta da instituição. Na minha opinião, esse tempo deveria ser maior, 

porém, durante o desenvolvimento de todas as atividades, procuro valorizar a 

ludicidade. 

 

4 - Quais são as brincadeiras desenvolvidas com as crianças na instituição em 

que você trabalha? 
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P1. Brincadeiras dirigidas no parque, futebol, bambolê, lenço-atrás, bingo, batata-

quente, e outras.  

P2. Lenço-atrás, pato-ganso, batata-quente, história da serpente, mímicas, 

brincadeiras diversas com bola, passa anel, advinha quem está faltando, faz de 

conta... 

P3. Brincadeiras cantadas, recreações com arco e bola, basquete, corda. 

P4. Brincadeiras de roda, circuito, jogos educativos, etc. Além de brincadeiras como 

esconde-esconde e pega-pega. 

P5. Diversas: jogo da memória, quebra-cabeça, dominó, peças de encaixe, dentre 

outras. 

P6. Brincadeiras no parque, jogos de encaixe, de classificação, jogos em grupo, de 

memória e outros. 

P7. Estátua, pular corda, agacha-agacha, morto - vivo batata quente e brincadeira 

de roda. 

P8. Semanalmente as crianças brincam em um espaço chamado mundo da criança, 

onde tem mercado, consultório médico, cozinha, escritório, quarto do bebê, em 

miniatura, neste ambiente soltam a imaginação por meio da brincadeira de faz-de-

conta. Uma vez por semana as crianças vão ao espaço da fazendinha para brincar 

com animais e plantas. Além disso, brincam em parque, areia e jogos na sala de 

aula. 

P10. Brincadeiras de rodas, mímicas, bolas, cordas, brincadeiras cantadas, etc... 

P11. Exploração do jogo simbólico na brinquedoteca, na sala multidisciplinar, no 

parque e caixa de areia. Exploração do espaço com trilhas, caminhos e obstáculos. 

Exploração da dramatização por meio das músicas e histórias interativas. 

Exploração dos grandes músculos, agilidade, concentração, por meio de 

brincadeiras de roda, pega-pega, esconde-esconde, caça ao tesouro, amarelinha, 

lenço atrás, pato-ganso, estátua, peteca, escravos de Jó, coelhinho sai da toca, 

gato-rato, serpente, galinha do vizinho, entre outras... 

P9. Amarelinha, pular corda com cantigas, bingo, jogo da memória, telefone sem fio, 

lenço atrás, etc... 

P12. Com brinquedos da escola e também de casa, fantasias, jogos pedagógicos, 

bola queimada, mãe da rua colorida, futebol, parque, brinquedoteca, lenço atrás, 

pato-ganso, pega-pega, história da serpente. 


