
 

 

JENIFFER REGIANE MARQUES DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Londrina – PR  

2012 



 

JENIFFER REGIANE MARQUES DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

  
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de Educação, 
Curso de Graduação em Pedagogia, da 
Universidade  Estadual de Londrina. 
 
Orientadora: Profa. Glória Christina de 
Souza Cardozo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina – PR  
2012  



 

JENIFFER REGIANE MARQUES DA SILVA 
 
 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de Educação, 
Curso de Graduação em Pedagogia, da 
Universidade  Estadual de Londrina. 

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

____________________________________ 
Profa. Glória Christina de Souza Cardozo 

Universidade Estadual de Londrina 
 
 
 
 

____________________________________ 
Profa. Marta Silene Ferreira de Barros 

Universidade Estadual de Londrina  
 
 
 
 

____________________________________ 
Profa. Anilde Tombolato Tavares da Silva 

Universidade Estadual de Londrina 
 
 
 

Londrina, 11 de outubro de 2012. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos aqueles 

que me apoiaram durante essa 

jornada. Em especial à minha família e 

ao meu marido. 

 



 

AGRADECIMENTOS  

 

Agradeço em primeiro lugar a Deus por ter me dado força e 

sabedoria para a realização deste trabalho. Agradeço também à minha orientadora 

Glória, pela atenção, orientação e dedicação concedida para que este trabalho se 

concluísse de maneira satisfatória. 

Agradeço à minha família, pois sem o apoio dela eu certamente não 

chegaria com sucesso ao término deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O nascimento do pensamento é igual ao 
nascimento de uma criança: tudo começa com 
um ato de amor. Uma semente há de ser 
depositada no ventre vazio. E a semente do 
pensamento é o sonho. Por isso os 
educadores, antes de serem especialistas em 
ferramentas do saber, deveriam ser 
especialistas em amor: intérpretes de sonhos. 

 
Rubem Alves 
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RESUMO 
 
O presente trabalho apresenta um estudo sobre o brincar, a fim de apontar a sua 
importância no desenvolvimento integral da criança. Para isso, aborda-se 
inicialmente como a concepção de infância foi sendo constituída ao longo dos 
tempos, inserindo neste processo a construção da percepção quanto a necessidade 
de diferenciar as práticas sociais destinadas ao trato com a população infantil, 
destacando aí a importância do brincar e os seus benefícios no desenvolvimento da 
criança. Destaca-se ainda a importância que exerce o professor na educação infantil 
na medida em que se reconhece em sua atuação o propiciar situações nas quais o 
brincar aconteça de forma efetiva nas instituições de educação infantil. Focalizamos 
no universo de brincadeiras infantis uma modalidade, a brincadeira do faz de conta, 
salientando a sua importância, na medida em que, as crianças a utilizam na tentativa 
de entrar no mundo dos adultos, de se expressar e se comunicar. Concluímos esta 
pesquisa, de abordagem qualitativa, nas quais foram empregados como 
instrumentos de coleta de dados o levantamento bibliográfico e a análise 
documental, destacando recentes iniciativas por parte do governo federal em 
estabelecer diretrizes para as instituições de educação infantil planejarem e 
executarem suas práticas pedagógicas, iniciativas estas que reafirmam a 
importância da brincadeira nesta etapa da educação básica. 
 
Palavras chaves: Educação infantil. Infância. Brincar. Faz de conta. Docência. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A motivação pela escolha do tema surgiu das experiências advindas 

da atuação profissional em um centro de educação infantil, privado, que por sua vez, 

não reconhece e/ou valoriza o brincar como um instrumento de aprendizagem. Desta 

forma, a proposição ou a realização de brincadeiras pelas crianças nele inseridas 

limita-se tão somente aos momentos de entrada e saída, não compondo de forma 

orgânica a rotina das atividades pedagógicas. 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo maior abordar a 

importância do brincar no desenvolvimento integral da criança e sua importância nas 

propostas educativas das instituições de educação infantil. Para tanto, recorremos a 

pesquisa de abordagem qualitativa, empregando a análise documental e o 

levantamento bibliográfico.  

Ao analisar as práticas que se direcionam ao processo educativo de 

crianças em instituições que compõem atualmente a educação infantil, nos 

remetemos ao processo de construção social deste conceito de infância visto que é 

esta percepção que irá conduzir o trato com as crianças e pautar a necessidade de 

organização de processos para garantia de seu desenvolvimento integral. 

Neste contexto onde se compreende a infância como significativa 

etapa no processo de desenvolvimento humano, a partir da produção de 

conhecimentos a seu respeito, destacamos a importância do brincar na educação 

infantil. Reconhecendo que os primeiros anos de vida da criança são essenciais em 

sua formação, entende-se que este momento deve ser constituído pelas mais 

diversas maneiras de estimulação e pela vivência de situações que favoreçam seu 

desenvolvimento integral, já que este é um período em que a criança está 

construindo sua própria identidade.  

Desse modo, é relevante que no processo de formação profissional 

e na pesquisa em educação, aprofundemo-nos nas reflexões e estudos em torno da 



 

importância desempenhada pelo ato de brincar na constituição subjetiva da criança 

e em seu processo de construção identitária, visto que a brincadeira permite que a 

criança crie, imagine, expresse seus medos e desejos, aprenda, compreenda o outro 

e aprenda a viver em sociedade.  

Compreendemos assim, que este trabalho apresenta contribuições a 

este processo de valorização das práticas educativas direcionadas às crianças, 

dentre elas com destaque especial a brincadeira na medida em que apresenta parte 

dos debates teóricos que focalizam o brincar e sua relação com o desenvolvimento 

infantil. Neste sentido outro destaque importante diz respeito aos professores e 

professoras que atuam neste nível, entendidos como mediadores do processo de 

ensino e aprendizagem. Avaliamos inicialmente que a formação inicial para a 

docência tenha avançado quanto a valorização da brincadeira no processo de 

desenvolvimento infantil. Todavia, reconhecemos ainda a necessidade de avanços 

na consolidação da inserção da brincadeira nas atividades que compõem a rotina 

das instituições de educação infantil, avanços que percebemos mesmo que de forma 

incipiente, nas recentes iniciativas na proposição de políticas públicas destinadas à 

educação infantil. 

O trabalho foi organizado em quatro capítulos, iniciando-se por um 

breve resgate histórico da concepção de infância com a intenção de relacioná-lo à 

concepção que temos atualmente acerca dessa etapa do desenvolvimento humano. 

Passa-se então ao destaque sobre a importância do brincar para o pleno 

desenvolvimento infantil e a necessidade de sua valorização por parte dos docentes 

e das instituições da educação infantil. Abordamos a seguir uma das modalidades 

de brincadeira, o faz de conta, destacando suas contribuições ao desenvolvimento 

infantil e à aprendizagem. Concluindo o trabalho destacamos sucintamente as 

recentes iniciativas do poder público de ampliar a oferta da educação infantil, hoje 

compreendida como primeira etapa da educação básica, e de apresentar às 

instituições diretrizes para a organização do trabalho pedagógico junto às crianças, 

iniciativas estas que, em nossa percepção, favorecem a compreensão de 

profissionais e, sobretudo, das instituições quanto a importância do brincar no 

desenvolvimento integral da criança, criando condições para que esta prática passe 

a compor de forma mais efetiva as ações institucionais. 



 

2. A CONCEPÇÃO DA INFÂNCIA NO DECORRER DA HISTÓRIA 

 

 

Podemos afirmar que o que compreendemos atualmente por 

infância passou por mudanças significativas ao longo da história. Consideramos ser 

importante o conhecimento sobre a trajetória de construção social deste conceito, 

para que assim possamos refletir sobre a forma como nos relacionamos com a 

criança na atualidade, sobretudo no espaço da Educação Infantil, e assim possamos 

potencializar nossas intervenções tendo em vista seu desenvolvimento integral. 

A invisibilidade da criança em períodos anteriores à Idade Média 

pode ser percebida pelas obras de arte. De acordo com BATISTA e MORENO 

(2005), na arte, até o século XII, não se apresentavam figuras infantis, as crianças 

não eram representadas com suas respectivas particularidades, portanto a infância 

ainda não era reconhecida. À época as crianças eram vistas como adultos em 

miniaturas. Tanto suas vestimentas, quanto as atitudes, eram caracteristicamente 

adultas.  

Complementarmente, ARIÈS (1978) afirma que humanidade dos 

séculos X e XI não se interessava pela imagem da infância por considerar como um 

período de transição, na qual a lembrança era perdida.    

Segundo CALDEIRA (2011), até o século XII os cuidados com a 

higiene e saúde das crianças não eram muito valorizadas, ou seja, não havia 

preocupação com os cuidados básicos que as crianças precisavam para sobreviver, 

tornando assim cada vez mais alto o índice de mortalidade infantil. Dessa forma, a 

autora afirma que, até o final do século XVIII, as crianças ainda não eram retratadas 

com suas particularidades, elas não tinham expressão própria. Pensava-se nelas 

como páginas em branco a serem preenchidas. Nesse mesmo sentido, salienta 

ARIÈS, que neste período a criança era por sua vez, vista somente como pessoa de 

tamanho reduzido. 



 

Ainda nesse século iniciam-se representações de figuras infantis, 

consideradas mais próximos do sentimento da modernidade, ressalta ARIÈS (1978). 

Primeiro surge o anjo, cujo qual é representado nas obras de arte pela aparência de 

um rapaz jovem. Esses rapazes eram destinados às ordens, ou seja, eram 

encaminhados para ajudar na celebração da missa. O segundo é o modelo do 

ancestral, uma imagem que era remetida a imagem do menino Jesus ou da Nossa 

Senhora menina. O terceiro tipo de representação da criança apareceu com a 

exibição de uma criança nua, representada pela arte Medieval Francesa, na qual a 

alma era representada pela imagem dessa criança nua e em geral assexuada. 

Nesse contexto as crianças ainda adultas, poderiam ainda não ter 

identidade própria, se estes ainda não fizessem coisas semelhantes a dos adultos 

da época. Diante dessa realidade, não se fazia necessária nenhuma preparação dos 

adultos que lidavam com as crianças. Esse atendimento era feito pelas chamadas 

amas de leite, criadeiras ou mães mercenárias. 

De acordo com os estudiosos, a celebração do nascimento de uma 

criança se diferenciava de acordo com o sexo. A comemoração era 

significativamente maior quando essa criança era do sexo masculino. Pois segundo 

HEYWOOD (2004) o nascimento das meninas era costumeiramente considerado 

produto de relações sexuais corrompidas, entendia-se que elas seriam fruto de atos 

sexuais permeados pela enfermidade, libertinagem ou a desobediência a proibições 

e padrões morais. 

Nesse sentido, AZEVEDO (1999) relata que como nessa época não 

havia uma valorização da infância, a criança quando era pequena e frágil não 

poderia se misturar à vida dos adultos, porém quando começava a andar sozinha e 

a desempenhar pequenas tarefas, já poderia ser confundida com os adultos por já 

estar inserida em suas práticas culturais. A diferenciação se dava em um curto 

período, até superar a fase de alto risco da mortalidade. 

De acordo com AZEVEDO (1999) outra característica da infância 

nessa época, era que as crianças eram usadas para distração e relaxamento dos 

adultos da época. E para confirmar essa ideia, ARIÈS (2006) comenta 



 

As pessoas se divertiam com a criança pequena como um 
animalzinho, um macaquinho impudico. Se ela morresse então, 
como muitas vezes acontecia, alguns podiam ficar desolados, mas a 
regra geral era não fazer muito caso, pois outra criança logo a 
substituiria. A criança não chegava a sair de uma espécie de 
anonimato (p.10). 

 
 

A morte de crianças nesse período, segundo o autor acima citado, 

não era motivo de lamento, era compreendida como algo natural. Por isso era 

recomendado que não houvesse apego nenhum, pois a perda poderia acontecer a 

qualquer momento. 

Segundo BATISTA e MORENO (2005)  nos séculos XVII e XVIII com 

o iluminismo e o protestantismo, a infância foi sendo reconhecida como uma etapa 

diferente da idade adulta.  

Nessa época, marcada pelo empirismo, e fundamentada nas ideias 

dos filósofos, se pensava que a mente humana ao nascer poderia ser considerada 

como uma tabula rasa. Desse modo, as experiências que a criança adquiria no 

contato com o meio, dependia da estimulação que recebia, determinando por meio 

deste, os conteúdos construídos em seu intelecto. 

De acordo com as autoras acima citadas, houve um grande avanço 

no reconhecimento da infância nas últimas décadas do século XIX, onde as crianças 

foram liberadas dos trabalhos pesados, nas quais eram submetidas a tarefas árduas. 

E ainda com a industrialização, a criança passou a ter um cuidado especial. 

BATISTA E MORENO (2005) apontam que na França, em 1770, 

surgiram as primeiras creches devido a necessidade de guarda das crianças, 

principalmente para os filhos de trabalhadores. Nesse contexto, as creches tinham o 

predomínio do assistencialismo, onde se preocupava com o cuidado e com a 

segurança das crianças no período de trabalho dos pais. 

Foi então, nos séculos XV, XVI e XVII, que houve o reconhecimento 

de que a criança precisaria de um tratamento especial, antes de adentrar no mundo 

adulto. Essa preparação por sua vez, passa a ser realizada na escola, sobretudo em 

função da maior complexidade que este processo passa a encerrar a partir da 



 

revolução industrial, contexto em que a transmissão oral de conhecimentos até 

então procedida se torna limitada. 

 

Trata-se de um pensamento inteiramente novo: os pais se 
interessavam pelos estudos dos seus filhos e os acompanhavam 
com solicitude habitual nos séculos XIX e XX, mas outrora 
desconhecida. [...] A família começou a se organizar em torno da 
criança e a lhe dar tal importância que a criança saiu de seu antigo 
anonimato, que se tornou impossível perdê-la ou substituí-la sem 
uma enorme dor, que ela não pôde mais ser reproduzida sem uma 
enorme dor, e que se tornou necessário reduzir seu número para 
melhor cuidar dela (ÁRIES, 1981, p.12). 

 

De acordo com as autoras BATISTA e MORENO (2005), a 

compreensão da infância pela humanidade atravessa alguns momentos distintos. 

Primeiramente a criança era considerada como um adulto em miniatura. 

Posteriormente ela foi comparada aos animais, devendo ser domesticada pelos 

adultos. Mais adiante a criança passa a ser concebida como um ser inocente e 

moldável. 

 

2.1- LEGISLAÇÃO  

 

Portanto, percebemos que com o passar dos séculos a concepção 

da infância vai se modificando até chegar à atualidade. Atualmente a criança é vista 

como um ser que possui direitos e identidade próprios. Diferente da antiguidade 

onde a infância era vista como um processo de transição para a vida adulta, 

considerada como um momento neutro, ou sem importância, presentemente ela é 

reconhecida e passa a estar amparada por legislações, normatizas e diretrizes que 

visam a garantia de seus direitos. Diante disso, passa-se a pensar no 

desenvolvimento integral dessa criança, o que veio a impulsionar o surgimento e a 

consolidação da educação infantil no Brasil. 



 

A primeira iniciativa no plano internacional de dotar a infância de 

direitos, visando sua proteção e amparo pode ser atribuída à Declaração de 

Genebra, que possuía princípios básicos com a intenção de garantir os direitos 

infantis à época, o que ocorre em 1924. Em 1978 surge por iniciativa do governo da 

Polônia, a proposta de redação do documento Convenção Internacional dos Direitos 

da Criança. Esta iniciativa do governo polonês se justificava pela percepção de que 

a convenção seria um instrumento de direito com maior valor do que a declaração. 

Enquanto a declaração estabeleceria princípios para orientação dos governos 

nacionais, uma convenção estabeleceria regras para que o cumprimento pelos 

governos nacionais, configurando-se assim num instrumento legal de maior 

potência. 

Apesar de ser ratificada por 20 países no momento de sua 

apresentação em 1978 pelo governo polonês, a Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança foi aprovada pelas Nações Unidas apenas em 1989, entrando 

em vigor em 1990. Cabe destacar que a Convenção fora ratificada pela quase 

totalidade dos Estados-membros das Nações Unidas, como exceção dos Estados 

Unidos da América e da Somália. Essa convenção foi criada a partir do 

reconhecimento de que a criança necessita de atenção e cuidados especiais, devido 

ao fato de não conhecer e ainda não poder defender seus direitos, avaliando-se que  

também não conseguem suprir por si próprias suas necessidades básicas, 

dependendo assim dos adultos, e ainda por serem portadoras do futuro, ou seja, a 

esperança de um mundo melhor e por fim a continuidade da espécie humana.  

Ainda sobre os direitos da criança, de acordo com a Lei 8.069/90, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em seu artigo 3º 

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, 
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, 1990). 

 



 

Além disso, destacamos também o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (1998) que ressalta as crianças gozam de uma natureza 

singular, o que as caracteriza como seres que experimentam e se sensibilizam com 

o mundo, inclusive refletindo sobre ele de forma muito específica, particular.  

Podemos afirmar que atualmente existem muitas leis que amparam 

os direitos da criança e visam sua garantia. E por isso talvez que ao falarmos hoje 

de infância nos remetemos a “criança cidadã”, mencionadas por BATISTA e 

MORENO (2005), que apontam a falta de respeito e de confiança dos adultos em 

relação à criança que mesmo com a evolução do conceito de infância ainda 

permanece nos dias atuais. 

Para entendermos melhor esse sentimento de infância, ALVES 

(1984) nos conta uma história que muito bem o sintetiza 

 

Um pai orgulhoso e robusto que olha para o seu filho saudável e 
pergunta: o que é que você vai ser quando crescer? E de um outro 
pai que olha para o filho leucêmico e diz: se tudo correr bem, iremos, 
iremos ao jardim zoológico no próximo domingo. (ALVES,1984 apud 
BATISTA e MORENO, 2005) 

 

 

Analisando essa história percebemos que há duas concepções de 

infância nela presentes. Segundo BATISTA e MORENO (2005), a primeira 

concepção pode ser identificada no pai da criança saudável, que está inteiramente 

preocupado com a produção que o seu filho terá futuramente, ou seja, está 

preocupado com a profissão que o seu filho exercerá na vida adulta, deixando assim 

de se ocupar com as atividades que venham a atender as necessidades atuais da 

criança, trazendo uma preocupação que não deveria estar presente nessa fase, 

onde a criança tem sede de brincar e ser feliz. E a segunda concepção se faz 

presente no pai que estimula a criança a viver intensamente cada minuto de sua 

vida, que os seus dias sejam repletos de emoções únicas como sorrir, conversar, 

ouvir música e etc. 



 

Na perspectiva presente na primeira concepção, em que a criança 

não tem seus desejos saciados, KORCZAC ressalta 

 
Em nome de um futuro hipotético, subestima-se tudo o que hoje são 
suas alegrias, tristezas, espantos, cóleras, paixões. Em nome de um 
futuro que não compreende, e nem precisa compreender, nós lhe 
roubamos anos inteiros de sua vida (KORCZAC, 1983, p.71 apud 
BATISTA e MORENO, 2005)  

 

Com isso percebemos que por vezes nas práticas sociais fazemos 

com que as crianças carreguem fardos tão pesados, não adequados a sua idade, os 

quais acabam por violar seus direitos como o de brincar, sorrir, cantar e ser feliz. 

Portanto, é importante que consideremos a criança como 

reprodutora de cultura. Ou seja, que elas por si só, são produtoras de uma cultura 

própria, adquirida nas relações que estabelecem com as demais pessoas ao seu 

redor. Com isso, as instituições educacionais, por sua vez, são consideradas, 

ambientes privilegiados, exatamente por oportunizar situações que permitam a 

sociabilização das diversas culturas existentes na sociedade. 

Segundo FILHO (2005) as instituições educativas assumem um 

papel fundamental na produção cultural das crianças, já que estes são lugares onde 

elas se encontram, trocam ideias, interagem umas com as outras e criam. E essas 

relações acontecem das mais variadas formas, sendo na maioria das vezes 

dinâmicas, tornando assim uma prática prazerosa, dando sentido e vida a tudo 

aquilo que as crianças fazem. 

Sendo assim, cabe as instituições infantis propiciar momentos em 

que as crianças expressem o que sentem por meio de situações que elas interajam, 

considerando suas fantasias, imaginação, expressões, criações, reproduções, enfim, 

que possam as compreender nas mais diversas linguagens que possuem. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
3. A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
CRIANÇA 

 

 

Com a implantação de leis que visam a garantia dos direitos infantis, 

trataremos aqui de uma proposta que possa contribuir para a efetivação de práticas 

educativas em respeito aos direitos das crianças declarados na Constituição Federal 

de 1988, que nos relata em seu artigo 227 

 

[...] é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária. 

(BRASIL,1998). 

 

Pensando na criança como um ser social em desenvolvimento, 

autores buscam formas eficazes para organizar o trato à ela destinado nas práticas 

sociais e, em destaque nas práticas educativas institucionalizadas, que garantam o 

seu pleno desenvolvimento. Dessa forma, apontam o lúdico como uma forma de 

conhecer o que a criança é hoje ou deseja ser amanhã. 

Infelizmente em nosso entendimento, o brincar ainda é 

desvalorizado na sociedade em que vivemos, pois é visto como um passatempo 

dentro das escolas. Diferentemente do entendimento baseado no sendo comum, a 

atividade lúdica proporciona aprendizagens significativas no campo afetivo, 

cognitivo, social e psicomotor da criança. Desse modo, sintetiza FIDELIS (2005) que 

ao brincar a criança estimula o seu espírito crítico, avalia, seleciona, elabora e 

expressa suas aquisições a partir de suas próprias capacidades. 



 

Segundo KISHOMOTO (2008), a atividade lúdica é uma forma que 

permite a criança revelar seus conflitos interiores. Diferente dos adultos, que utilizam 

da fala para expressar seus desejos e angústias, as crianças utilizam da brincadeira 

para demonstrar o que sentem. Isso acontece, pelo fato da criança ainda não 

possuir um repertório, ou seja, de ainda não conseguir através das palavras 

expressar o que está sentindo. 

Para ROSA (1998), o brincar é uma atividade que permite a criança 

se entregar, deixando-se levar pela precariedade da própria brincadeira, que por sua 

vez, consiste em estar em meio da magia com a realidade. Dessa forma, ela 

representa tudo ao seu redor, por meio do imaginário. Ela transmite por meio da 

brincadeira, seus medos, desejos, seu modo de pensar, sentir e perceber o mundo 

em que vive. 

KISHOMOTO (1998) afirma que o brincar da criança não se remete 

a um ato espontâneo de um determinado momento. Ele traz a história de cada 

criança, sendo esta internalizada de palavras, atitudes, valores, construídos a partir 

da relação com os adultos que vivem ao seu redor. Diante disso, WAJSKOP (1995) 

ressalta que a criança se desenvolve a partir das experiências sociais que ela 

adquire no seu cotidiano com os adultos e com o mundo que a cerca. Dessa forma a 

brincadeira é uma atividade que permite as crianças assimilarem e recriarem as 

experiências socioculturais dos adultos. 

 A mesma autora compreende que a brincadeira possibilita a 

criança se comportar além do seu comportamento habitual e diário, ou seja, por ser 

prazerosa, a brincadeira permite que a criança se expresse, deixando de lado a 

timidez, e o medo que em algumas situações as impedem de revelar os seus 

sentimentos. Dessa forma, ao brincar as crianças podem se colocar em desafios e 

questões que vão além do seu comportamento diário tentando compreender os 

problemas que os são exposto pelas pessoas e pela realidade com a qual 

interagem. 

 A brincadeira além de ser um espaço que permite desenvolver a 

imaginação, a construção de relações reais e regras de organização e convivência, 



 

se torna um espaço privilegiado na medida em que permite a interação e o confronto 

de diferentes crianças com diferentes culturas. Nessa perspectiva a  

 

[...] brincadeira é alguma forma de divertimento típico da infância, isto 

é, uma atividade natural da criança, que não implica em 

compromisso, planejamento ou seriedade e que envolve 

comportamentos espontâneos e geradores de prazer. A brincadeira é 

transmitida à criança através de seus familiares, de forma 

expressiva, de uma geração à outra, ou pode ser aprendida pela 

criança de forma espontânea (FIDELIS, 2005, p.34-35). 

 

 

Compreendida nesta perspectiva a brincadeira é também, uma 

forma de atividade social que permite às crianças pensar e experimentar 

coletivamente situações novas ou até mesmo do seu cotidiano. Sendo assim, de 

acordo com Fidelis (2005),essa atividade fornece à elas um espaço de trocas de 

experiências, onde são colocadas de forma descontraída. Assim 

 

[...] brincando, a criança exercita habilidades de forma natural, 
aprende a socializar-se com as outras crianças, desenvolve a 
motricidade, a mente, a criatividade, sem cobranças ou medo, mas 
sentindo prazer na aquisição de novos conhecimentos. (FIDELIS 
2005, p.36) 

  

De acordo com SANTOS e CRUZ (2008) o lúdico é entendido como 

um mecanismo da subjetividade, da afetividade, ou seja, da emoção. Por isso é 

importante que este seja praticado na educação infantil da melhor forma possível, 

dando vazão à fantasia, aos sonhos. Portanto, é necessário que se proporcione 

momentos em que a criança tenha a possibilidade de explorar seus desejos, sonhos, 

e fantasias, pois sem isso ela estará somente ligada ao mundo da razão, onde só se 

resolve problemas, executa ordens, não dando chance para a expressão e nem para 

a criatividade. 

MOYLES (2002) atesta que em qualquer idade que se brinca, a 

brincadeira certamente será feita com prazer e com diversão e dessa forma se cria 



 

então uma atitude positiva em relação à vida e a aprendizagem. Nesse sentido, 

(MOYLES 2002 apud PIERS E LANDAU 1980) salienta que o brincar irá desenvolver 

a criatividade, incrementando a competência intelectual da criança, bem como sua 

força e estabilidade emocional, além disso, a brincadeira contribuiria para o 

fortalecimento de sentimentos de alegria e prazer, cultivando assim o hábito de ser 

feliz. Ou seja, o ato de brincar pode contribuir ao desenvolvimento emocional ao 

amenizar conflitos e tristezas percebidos pela criança. 

Ainda de acordo com a autora, a atividade lúdica proporciona à 

criança a estimulação, a variedade, o interesse, a concentração e a motivação. 

Desse modo, tendo em vista que a criança na brincadeira está inserida numa 

experiência, prazerosa e descontraída, e por isso isenta de constrangimento, ela 

permite que a criança tenha uma interação significativa com o meio.  

 
[...] O jogo ajuda a criança a ser menos egocêntrica, proporciona à 
criança viver momentos de colaboração, competição e também de 
oposição, ensina a criança a conhecer regras respeitando o 
companheiro e aumenta os seus contatos sociais, proporciona a 
elaboração de algumas estruturas: ordenação, classificação, 
estruturação de tempo e espaço, estratégias para vencer o colega. 
Ajuda, também, a criança se comunicar e expressar usando a 
explicação de regras, contestar ou comentar as fases do jogo, 
permite à criança a oportunidade para criar e montar seus próprios 
jogos, melhorando as suas habilidades, proporciona à criança a sua 
avaliação motora, sendo motivada a se ultrapassar pelo auto-desafio. 
(FIDELIS, 2005, p.24) 

 

Sendo assim, o brincar auxilia as crianças na aquisição da sua 

autoconfiança, assim como também no descobrimento de suas capacidades. Ele 

desenvolve a percepção sobre o outro, permite a exploração do próprio corpo, bem 

como, seus potenciais e habilidades. 

O brincar assume também um papel de refúgio quando é procurado 

para aliviar a pressões da realidade, aborrecimentos, e até mesmo como uma saída 

para a solidão, enfatiza MOYLES (2002).  O papel do professor, conforme sintetiza a 

pesquisadora, é proporcionar à criança um brincar dirigido e mediado. É dele o papel 

de intensificador da aprendizagem, feita por meio de estimulações. Sendo assim, 

afim de que todas as necessidades das crianças sejam supridas por intermédio do 



 

professor, é necessário que este proponha às crianças perguntas que agucem a sua 

curiosidade e, nesse sentido, percebemos que caberá ao educador 

 

[...] orientar a criança a descobrir todas as possibilidades oferecidas 
pelos jogos, de pensar juntos, porém respeitando o momento de 
aprendizagem dos alunos. As sugestões devem ser enriquecidas 
pelas situações criadas pela própria criança. É interagindo com um 
meio rico em possibilidades de agir que ela sistematizará os 
conceitos e dominará as ações (CÓRIA-SABINI e LUCENA, 2004, p. 
42-43). 

 
 

O professor, ao propor atividades lúdicas, deve se sentir seguro e 

preparado e realizar seus planejamentos antes de concretizar as atividades. Esse 

planejamento deverá sempre considerar a faixa etária da criança, assim como 

também o processo pelo qual passará a realização da mesma. Nesse sentido 

 

[...] O professor tem que contar com um vasto repertório de 
atividades, criadas em função dos interesses e necessidades dos 
alunos e adequados às diferentes faixas etárias. Na criação ou 
adaptação das atividades de expressão é preciso considerar o papel 
fundamental do jogo na vida da criança. (FIDELIS, 2005, p.25 apud 
REVERBEL 1997) 

 

Portanto, percebemos que o papel do professor é fundamental 

nesse processo de aprendizagem das crianças, já que é ele que proporciona a 

estrutura e o ambiente necessários para que aconteça o brincar e a aprendizagem 

efetiva. Dessa forma, o professor não deve utilizar o brincar em situações de 

passatempo, ou então sendo algo secundário às atividades de português e 

matemática, por exemplo, que muitas vezes são tomadas como prioridade até 

mesmo na educação infantil, sendo assim o brincar pode estar relacionado com 

esses conteúdos, e desse modo, agir como um facilitador dessas aprendizagens 

onde o professor será o organizador e o mediador desse processo.  

Portanto, as situações em que o brincar acontece, devem ser 

preparadas intencionalmente pelos educadores, contendo materiais diversos e um 



 

lugar adequado, ou seja, uma estrutura que permita o enriquecimento imaginativo, 

criativo e organizacional das crianças. Nesse sentido, o referencial nacional da 

educação infantil (1998) destaca que  

 
A intervenção intencional baseada na observação das brincadeiras 
das crianças, oferecendo-lhes material adequado, assim como um 
espaço estruturado para brincar permite o enriquecimento das 
competências imaginativas, criativas e organizacionais infantis. Cabe 
ao professor organizar situações para que as brincadeiras ocorram 
de maneira diversificada para propiciar às crianças a possibilidade de 
escolherem os temas, papéis, objetos e companheiros com quem 
brincar ou os jogos de regras e de construção, e assim elaborarem 
de forma pessoal e independente suas emoções, sentimentos, 
conhecimentos e regras sociais. (p.29) 

 

Portanto, ao incluir o brincar nas práticas educacionais da educação 

infantil, o professor deve se organizar na medida em que materiais e o espaço 

estejam apropriados, a fim de formar um ambiente aconchegante e propício para 

que ocorra um brincar sadio e efetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. A CRIANÇA E O FAZ-DE-CONTA  

 

 

Percebendo o brincar como um fator social, KISHIMOTO (2000) 

enfatiza o brincar como uma situação imaginária criada pela criança. Dessa forma, a 

autora acredita que no jogo de papéis a criança cria uma situação imaginária, onde 

incorpora elementos do contexto cultural por meio da comunicação e interação com 

o outro. 

Diante disso a autora aponta dois elementos importantes na 

brincadeira: a situação imaginária e as regras. Segundo ela, na brincadeira de 

papeis as regras existem, mas são implícitas. Um exemplo disso é quando uma 

criança imita um motorista de ônibus, andando de um lado para outro, ele faz o seu 

roteiro de acordo com as suas regras implícitas. Já no jogo de futebol, as regras são 

explícitas, deve se jogar de acordo com elas. 

De acordo com a autora acima citada, a brincadeira nos primeiros 

anos de vida deve ser uma atividade predominante, já que esta constitui fonte de 

desenvolvimento ao estabelecer relação com o outro. Nesse sentido a situação 

imaginativa, por meio da atividade livre, sem regras estabelecidas, desenvolve na 

criança a iniciativa, pois a permite criar situações que partam do seu querer, nas 

quais ela expresse seus desejos e ainda internalize regras sociais. Por isso, ao 

interagir e negociar com o outro, a criança estabelece compreensões que se 

transformam em conhecimentos sociais que são adquiridos continuamente. 

Para KISHIMOTO (2005), o jogo simbólico é caracterizado pela 

representação de um objeto por outro, e também pela atribuição de novos 

significados a vários objetos. Desse modo, podemos observar situações onde um 

simples pedaço de madeira se torna um cavalinho, um telefone ou até mesmo um 

carrinho. Sendo assim, percebemos que o jogo simbólico é individual, mas conforme 

KISHIMOTO (2005) destaca, dependendo da ocasião o jogo pode ser coletivo, em 



 

brincadeiras onde há um número maior de participantes, por exemplo, na formação 

de uma bandinha. 

Desse modo, a autora, enfatiza o faz de conta como uma qualidade 

social, já que esses jogos permitem o envolvimento com pares ou grupos de 

crianças, que utilizam de objetos inanimados, pessoas e animais que não estão 

presentes no momento da brincadeira. Nesse sentido, resgata VYGOTSKY (1984) 

quando este afirma que o que definirá o brincar será a criação de uma situação 

imaginária pela criança. Sendo assim, a interação que a criança tem com o objeto 

não depende de sua função natural, mas sim da função que a criança lhe atribui. 

KISHIMOTO (2005) considera que devemos entender que o brincar 

supre necessidades que mudam de acordo a idade da criança. Com o passar do 

tempo um brinquedo vai perdendo a sua existência, dando espaço para outros, que 

por sua vez, preenchem as necessidades daquele tempo vivido pela criança. Nesse 

sentido, fica evidente que ao brincar a criança demonstra certos desejos que não 

estão ao seu alcance naquele momento, como exemplo, temos o papel do motorista, 

que é um desejo bastante comum entre as crianças, mas como a idade ainda não 

permite, elas acabam por representar nas brincadeiras o desejo de dirigir, por meio 

de algum objeto inanimado como um bambolê, uma motoca, ou ainda com nenhum 

objeto em mãos. 

Diante disso, percebemos que no faz de conta ocorrem diversas 

situações que nos possibilitam refletir sobre a realidade vivida das crianças. Nesse 

sentido BELTELHEIM (1988) afirma que 

 

[...] através das fantasias imaginativas e das brincadeiras            
baseadas nelas, as crianças podem compensar as pressões que 
sofrem na realidade do cotidiano. Assim, enquanto representam 
fantasias de ira e hostilidade em jogos de guerra ou preenchem seus 
desejos de grandeza, imaginando ser o super-man, o hulk, o batmam 
ou um rei, estão procurando a satisfação indireta através de 
devaneios irreais, ao mesmo tempo em que procuram livrar-se do 
controle dos adultos, especialmente dos pais. (BELTTELHEIM, 1988 
apud KISHIMOTO 2005, p.64) 

 



 

Segundo KISHIMOTO (2005), as crianças são atraídas pela imagem 

dos super-heróis e tentam imitá-los devido ao poder que não lhes é oferecido em um 

mundo que é dominado pelos adultos. Com o domínio do poder elas se sentem 

encorajadas a vencer os vilões ou situações perigosas que as provocariam medo. 

Os super-heróis possuem variadas qualidades que atraem as 

crianças. Dentre eles, KISHIMOTO (2005) aponta a coragem, a bondade e a 

superação, entre outros como força, velocidade e super poderes. 

Dessa forma, a referida autora afirma que ao brincar, a criança 

assume um papel de poder, contexto em que tudo é possível. Por isso a brincadeira 

de super-herói contribui para a construção da autoconfiança da criança e também a 

leva a superar os desafios da vida real, como vestir, comer e se relacionar. Nesse 

sentido, ao contrário de percepções que impregnam o senso comum, brincar de 

super-heróis não é uma brincadeira prejudicial ou violenta, pois oferece 

oportunidades diversas para que a criança obtenha um sentido de domínio, além de 

desenvolver suas habilidades linguísticas, solucionar problemas e desenvolver a 

cooperação. 

De acordo com KISHIMOTO (2005), as crianças repetem as suas 

experiências em suas brincadeiras. Dessa forma, BETTELHEIM (1988) afirma 

[...] as crianças são capazes de lidar com complexas dificuldades 
psicológicas através do brincar. Elas procuram integrar experiências 
de dor, medo e perda. Lutam com conceitos de bom e mal. o triunfo 
do bem sobre o mal dos heróis protegendo vítimas inocentes é um 
tema comum na brincadeira das crianças. (KISHIMOTO, 2005, p.67). 

 

Assim, KISHIMOTO (2005), alerta que as crianças que vivem 

perigosamente, repetem suas experiências em suas brincadeiras. A autora destaca 

alguns temas que as crianças brincam em comum, como a educação, as relações 

familiares, saúde, entre outros que estão no contexto da vida diária da criança. 



 

É importante que desde pequena a criança seja estimulada, de 

modo que garanta o seu pleno desenvolvimento de suas capacidades, habilidades 

humanas. Nos primeiros meses de vida, é interessante que se desenvolva a 

comunicação com os adultos, pois de acordo com PASCHOAL (2007), apesar de 

nesta fase a criança não poder falar, ela já se comunica por meio de suas emoções, 

por isso a fala carinhosa do adulto e a atenção diante do pequenino são os maiores 

incentivadores para o seu desenvolvimento. 

Segundo PASCHOAL (2007) por volta dos seis meses, a criança 

passa a se interessar pelos objetos a sua volta e mais tarder pelos objetos que os 

adultos possuem. A apresentação dos diversos objetos à criança é o melhor 

incentivo para o seu desenvolvimento nesta fase. Desse modo, o pegar, morder, 

lamber, apertar, serve para que a criança perceba os diferentes objetos que existem, 

de modo que ela pode escolher trocar, manipular, fazendo com que assim seu 

cérebro seja constantemente estimulado. Com isso, a criança vai ampliando sua 

comunicação, percepção, a fala, o seu desenvolvimento motor, entre outros que vão 

sendo adquiridos a partir da diversidade de objetos que lhe vão sendo apresentados. 

Com três anos de idade, quando a criança já consegue fazer 

sozinha o que antes não conseguia, como correr, pular, falar ou comer, ela se acha 

tão grande, e por isso quer realizar tarefas que os adultos realizam como dirigir o 

carro, trabalhar, ser mãe (pai), e etc. Como estas atividades são propriamente dos 

adultos, e as crianças sendo ainda pequenas não podem fazê-las, elas fazem de 

conta, imitando tudo aquilo que elas queriam fazer mais ainda não podem devido a 

pouca idade. Segundo LEONTIEV (1988), citado por PASCHOAL (2007) 

 

[...] até os seis anos de idade, o brincar de faz de conta, também 
conhecido com jogo de papéis, jogo dramático ou jogo 
protagonizado, será a atividade principal da criança, ou seja, a 
atividade através da qual ela mais aprende e se desenvolve. (p.44) 

  

Ainda de acordo com o autor ao observarmos algumas crianças 

brincando, por volta de dois anos e meio, seja sozinha ou em grupo, podemos 



 

perceber que ela representa papéis que são apresentados à ela. Essas 

representações são feitas tanto por meio de situações que ela vive diariamente com 

seus pais, professores, ou até mesmo por personagens da televisão. 

Com isso, podemos reconhecer a importância que tem esse tipo de 

brincadeira, na medida em que podemos conhecer o que acriança está sentindo, 

pensando ou querendo. Já que assim como salienta PASCHOAL (2007), eles não 

inventam situações, mas sim, repetem as ocorrências que constituem sua vivência 

diária. 

Para o autor nesse tipo de brincadeira o exercício da atenção e da 

memória se faz presente, pois para imaginar o cenário da brincadeira a criança 

precisa relembrar das experiências vividas, das características dos personagens, 

assim como também imaginar suas atitudes a fim de serem reproduzidas por elas. 

Nesse processo de imitação, além da memória e atenção, a criança 

aprende condutas que estão presentes na brincadeira de forma implícita, ou seja, 

são regras que não são expostas na brincadeira, mas que acabam por ensinar algo 

no decorrer da mesma. Com isso a criança vai aos poucos aprendendo valores e 

regras de conduta de uma maneira prazerosa e descontraída, já que ao brincar de 

médico a criança precisa esperar a sua vez para ser atendido. Dessa forma, ela 

assimila que em certas situações precisamos esperar a nossa vez, que nem tudo 

acontece na hora em que queremos.  

Segundo PASCHOAL (2007), outro fator essencial que é 

desenvolvido nesse tipo de brincadeira é a arte de viver coletivamente. Ou seja, na 

brincadeira do faz de conta, a criança aprende a esperar, pois existe uma divisão de 

papéis, que depois são trocados. A criança aprende também a negociar com as 

outras crianças, sem que os adultos interfiram, e assim elas deixam de somente 

obedecer e passam a decidir, negociar e resolver os seus próprios conflitos e 

discordâncias. 

Na brincadeira de faz de conta, como afirma PASCHOAL (2007), as 

crianças se utilizam de materiais, como roupas e acessórios, que estejam mais 

próximos do personagem em que querem representar, assim também como se 



 

utilizam de falas diferenciadas características do personagem representado. Por 

isso, assumem fielmente as características desse personagem, deixando a própria 

de lado, tomando atitudes que não lhe são próprias. Nesse sentido, o autor afirma 

que as crianças 

 

[...] no processo do faz de conta, planejam, organizam os espaços 
existentes de acordo com as exigências da brincadeira, imaginam 
novos espaços a partir dos existentes, conversam, combinam a 
organização da brincadeira, a divisão de papéis. Experimentam, 
também, aquelas regras que estão muito além das exigidas às 
crianças, ou seja, ao brincar, as crianças vão compreendendo as 
intricadas relações sociais (PASCHOAL, 2007, p.45) 

 

Percebendo que o brincar é uma atividade que auxilia a formação da 

identidade e autonomia, os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (1998), destacam que ao brincarem de faz de conta, as crianças enriquecem 

a sua identidade na medida em que experimentam outras formas de ser e pensar ao 

representarem vários papéis sociais ou personagens. Além disso, internalizam o seu 

próprio sentido de moral e justiça no momento em que brincam com polaridades 

como o mau e o bom, certo e errado, feio e bonito, e assim por diante. 

Dessa forma, fica evidente a importância que tem o brincar para o 

desenvolvimento infantil, já que este é um direito, também postulado pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente, que expressa como parte do direito à liberdade, o 

direito infantil à brincadeira, à prática esportiva e ao lazer. 

Portanto, consideramos o faz de conta uma brincadeira que contribui 

no desenvolvimento de diversos aspectos das crianças, assim como o afetivo, o 

social e o intelectual, possibilitando dessa forma, o seu pleno desenvolvimento, já 

que este se faz de forma prazerosa e significativa. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considerando as discussões apresentadas a respeito das 

concepções de infância e de como estas se constituíram ao longo dos anos, 

destacamos a importância da brincadeira nas práticas da educação infantil e 

abordamos o faz de conta como modalidade de brincadeira que promove o 

desenvolvimento infantil em todos os seus aspectos, emocional, intelectual e social. 

Destacaremos pois, concluindo este estudo, as recentes tentativas de promover, 

além da ampliação da oferta da educação infantil, um alinhamento conceitual entre 

instituições e profissionais que atuam neste nível da educação básica por meio das 

políticas públicas. 

A partir das discussões feitas no decorrer do trabalho, podemos 

observar que houve um avanço significativo no que diz respeito à concepção da 

infância e da importância da brincadeira no seu desenvolvimento da criança.   

 

[...] assim sendo, a educação infantil, no contexto educacional 
brasileiro, é um direito de toda criança e uma obrigação do Estado 
(art. 208, IV da constituição federal). A criança não está obrigada a 
freqüentar uma instituição de educação infantil, mas sempre que sua 
família deseje ou necessite, o Poder Público tem o dever de atendê-
la. Para além dos argumentos sociais e econômicos, na base dessa 
questão está o direito ao cuidado e à educação, desde o nascimento, 
como elemento constitutivo da pessoa e como o meio mais 
adequado à formação, ao desenvolvimento e à interação social da 
criança. (PASCHOAL 2007, p.78)  

 

 



 

Diante disso, percebemos que a valorização da infância foi sendo 

efetivada nas políticas públicas, e, por conseguinte a importância do brincar, também 

foi sendo demonstrada a partir de ações governamentais, visando garantir sua 

inserção e efetivação nas práticas educativas.  

De acordo com o que está proposto nas diretrizes governamentais, o 

brincar é um direito da criança, e como a educação infantil é a primeira etapa da 

educação básica, segundo a LDBEN 9.394/96, uma etapa fundamental, onde está 

presente a formação da identidade da criança, é de extrema importância que este 

direito lhe seja ofertado. 

Segundo os critérios para atendimento em creches que respeite os 

direitos fundamentais das crianças, referido pelo ministério da educação o período 

da brincadeira deve ser reservado na rotina da creche disponibilizando um período 

longo para que o brincar aconteça, sendo ele livre ou dirigido. Os espaços, tanto 

interno, como externos devem ser apropriados de maneira que possibilite um brincar 

espontâneo ou planejado e interativo. 

De acordo ainda com o documento do Ministério da Educação, 

Política Nacional de Educação Infantil, publicado em 2006, [...] O processo 

pedagógico deve considerar as crianças em sua totalidade, observando suas 

especificidades, as diferenças entre elas e sua forma privilegiada de conhecer o 

mundo por meio do brincar (p.17). 

Deste modo, temos uma proposta qualitativa sobre a importância 

que o brincar assume no contexto da educação infantil, são documentos 

governamentais que propõem que o brincar aconteça de forma efetiva nas escolas. 

Dentre esses documentos temos o referencial curricular nacional, já mencionado no 

decorrer do trabalho, que valoriza o brincar nas práticas educativas, assim também, 

temos os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, as diretrizes 

curriculares nacionais para a educação infantil, o ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), enfim, são vários os documentos que contemplam o brincar como uma 

prática provedora de aprendizagem.   



 

Por isso, procuramos abordar que o conceito de infância foi se 

transformando ao longo dos anos, que a criança passou a ser reconhecida como 

sujeito de direitos, e um desses direitos é o brincar. Diante disso, destacamos a 

importância do brincar, percebemos que este já é reconhecido e proposto pelos 

documentos referidos à educação infantil, porém, o que ainda não garante a 

inserção do brincar nas práticas pedagógicas como um instrumento que promove a 

aprendizagem, é a adesão deste pelas instituições da educação infantil.  

Portanto, a tentativa por parte das políticas públicas de que o brincar 

seja uma prática constante nas rotinas da educação infantil, sendo utilizado como 

uma ferramenta de aprendizagem, já existe. Assim, como também já existem nos 

cursos de formação de professores uma preparação no que diz respeito a 

importância que o brincar assume no desenvolvimento infantil. Dessa forma, 

avaliamos que as políticas públicas que se destinam à área da educação infantil e 

seu desenvolvimento, na perspectiva de garantir a inclusão do brincar nesta etapa 

da educação básica, reconhecendo tanto suas contribuições para o desenvolvimento 

infantil quanto sua dimensão de direito da criança, devem focalizar as instituições de 

educação infantil. Isto porque ainda percebemos a necessidade de maior 

compreensão sobretudo de seus gestores quanto à valorização da brincadeira e o 

questionamento das práticas que aqui vamos denominar como pré escolares, ou 

seja, que apenas irão antecipar as práticas escolares do Ensino Fundamental com o 

objetivo de melhor preparar a criança para sua adaptação à estas, conquistando 

assim, neste entendimento, maiores condições para aprender com sucesso.  

Com este trabalho pretendeu-se apresentar a importância que tem o 

trabalho com o lúdico no espaço da educação infantil. Para isso, fizemos uma 

abordagem de como foi se construindo a concepção da infância até chegar aos dias 

atuais. Dessa maneira, podemos perceber que a criança já foi vista de diversas 

formas, sendo antes considerada como um ser insignificante, um adulto em 

miniatura, sem características próprias, e agora na atualidade, como sujeito de 

direitos, com identidade própria. 

Sabendo que os primeiros anos de vida da criança, são essenciais 

para a formação da sua identidade, procuramos salientar a importância que tem a 



 

brincadeira no espaço escolar para a formação da mesma, já que esta proporciona à 

criança momentos de alegria, descanso, imaginação, interação e criação. 

Dessa forma, destacamos também a importância do professor diante 

dessa prática avaliando que ele deve assumir o papel de mediador desse processo 

de ensino-aprendizagem, oferecendo lugares apropriados, materiais e tendo sempre 

em mãos o seu planejamento. 

Procuramos também, apresentar uma modalidade de brincadeira, 

que é o faz de conta. Nessa brincadeira se encontra diversos aspectos que são 

trabalhados na criança enquanto se brinca. Dentre eles está a socialização, a troca, 

a espera, a imaginação, a representação, além também de possibilitar a 

identificação de desejos e sentimentos até então ocultos na criança. 

Sendo assim, com os estudos realizados podemos perceber a 

importância que tem o brincar na vida da criança. A brincadeira permite com que ela 

crie, repita, imagine, sonhe e também que ela se expresse por meio de fala, gestos 

ou até mesmo expressões corporais. 

Fundamentando-nos nesta compreensão, pensamos que o brincar 

deve ser assumido pelos professores como uma prática que possibilita a 

aprendizagem, não sendo assumida como um mero passatempo, ou tapa buraco. 

Para isso, entende-se que os profissionais da educação devem compreender o 

brincar como algo a ser planejado, podendo ser livre, mas dotado objetivos 

previamente definidos. Esperamos que a realização desta pesquisa possa de 

alguma forma, contribuir para isso. 
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