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RESUMO 

 
 

Este estudo tem como objetivo refletir sobre a importância do brincar na Educação 
Infantil especificamente com crianças de 3 a 5 anos. Para tanto, a metodologia 
empregada baseia-se na pesquisa bibliográfica, fundamentada  pela Teoria 

Histórico-Cultural, norteada por autores como Leontiev (1978), Vygotsky (1896), 
Mukhina (1996), Kishimoto (2001), Brougère (2010), Mello (2013), entre outros. 

Buscou-se  para isso entender a construção histórica da educação infantil, refletir 
sobre os conceitos de aprendizagem, desenvolvimento, o papel mediador do 
professor e o papel do brincar de faz-de-conta para o desenvolvimento psíquico da 

criança. E, também, compreender como  organizar o tempo e o espaço do  brincar 
na Educação infantil, especificamente com crianças de três a cinco anos. Com isso,  

conclui-se que ao brincar das diversas formas possíveis, a criança explora o mundo 
dos objetos, das pessoas, da natureza e da cultura, assim, torna-se capaz de 
aprender e se expressar por meio de variadas linguagens. Contudo, a criança não 

nasce sabendo brincar, ela precisa aprender por meio das interações com outras 
crianças e os adultos. Posto isso, ressaltamos que a brincadeira é uma importante 

ferramenta para a criança se expressar, aprender e, principalmente,  promotora do 
desenvolvimento humano das crianças nas suas máximas possibilidades. 

 

  

 
Palavras-chave: Brincar; Faz-de-Conta; Educação Infantil; Criança; Imaginação; 

Mediação; Ludicidade. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Brincando das diversas formas possíveis, a criança explora o mundo dos 

objetos, das pessoas, da natureza e da cultura, assim, torna-se capaz de aprender e 

se expressar por meio de variadas linguagens. Contudo, a criança não nasce 

sabendo brincar, ela precisa aprender por meio das interações com outras crianças 

e os adultos. Posto isso, ressaltamos que a brincadeira é uma importante ferramenta 

para a criança se expressar, aprender e se desenvolver. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNE, 2009) 

definem a brincadeira como um dos eixos das propostas curriculares da Educação 

Infantil, pois auxilia no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional da criança, bem 

como na aquisição de valores culturais e na sua socialização. Segundo Kishimoto 

(2010, p. 1), 

 
Segundo o artigo 9º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
educação Infantil (DCNEI), os eixos norteadores das práticas 
pedagógicas devem ser as “interações e as brincadeiras”, indicando 
que não se pode pensar no brincar sem interações. Assim, a 
principal atividade do dia-dia da criança é o brincar. Nas interações e 
brincadeiras acontecem como processo dinâmico, indissociável; 
interagir e brincar são linguagem natural das infâncias. 

 
Nesse contexto, este trabalho objetiva refletir sobre a importância do brincar 

no processo de desenvolvimento de crianças de 3 a 5 anos, sobretudo, na Educação 

Infantil, primeira etapa da Educação Básica.  

A motivação e o interesse em pesquisar sobre o tema surgiu de uma 

experiência pessoal enquanto estagiária em um projeto extracurricular, ofertado pela 

Universidade Estadual de Londrina, no ano de 2014, intitulado Ludoteca, sendo um 

espaço lúdico, dentro da universidade, que recebe filhos dos funcionários sem fins 

lucrativos. Por meio deste projeto, foram analisadas várias situações em que as 

crianças são capazes de desenvolver sua imaginação enquanto brincam, seja 

individual ou coletivamente, e a importância de um mediador nesse processo de 

aprendizado brincante. 

Nesse período, muitas inquietações surgiram, sendo as principais 

caracterizadas como problemas de pesquisa. Assim, como organizar um trabalho 

pedagógico com crianças pequenas tendo o brincar como eixo central? E qual o 

papel da brincadeira no desenvolvimento da criança? 
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Assim, este trabalho tem como objetivo principal investigar a importância do 

brincar na educação infantil. Para tanto, os objetivos específicos norteadores do 

estudo são:  

 Entender a construção histórica da educação infantil.  

 Refletir sobre os conceitos de aprendizagem, desenvolvimento, o papel 

mediador do professor e o papel do brincar de faz-de-conta para o desenvolvimento 

integral da criança, tendo como pressupostos teóricos a teoria Histórico-Cultural.  

 Refletir sobre a organização do tempo e espaço do brincar na 

Educação infantil, especificamente com crianças de três a cinco anos. 

Para tanto, este trabalho constitui-se em uma pesquisa qualitativa de caráter 

bibliográfico, fundamentada em documentos nacionais e pressupostos teóricos de 

autores como Leontiev (1978), Vygotsky (1896), Mukhina (1996), Kishimoto (2001), 

Brougère (2010), Mello (2013), entre outros.  

Quanto à pesquisa bibliográfica, Severino (2007, p.122) destaca que 

 

[...] é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente 
de pesquisas anteriores em documentos impressos, como livros, 
artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já 
trabalhados por outros pesquisadores dos temas a serem 
pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos 
autores dos estudos analíticos constantes dos textos. 

 

Visando enfatizar esses objetivos e elucidar o problema de pesquisa, este 

trabalho está organizado em capítulos que contemplam elementos bases para a 

compreensão dessa questão. 

No segundo capítulo “Um breve histórico sobre a Educação Infantil”, 

apresentamos a construção histórica sobre a Educação Infantil ao longo dos tempos. 

O terceiro capítulo “O brincar e o seu papel no desenvolvimento da criança (3 

a 5 anos): uma abordagem Histórico-Cultural” versa a respeito dos conceitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, relatando a importância do reconhecimento de 

uma mediação e participação ativa dos adultos frente ao processo de 

desenvolvimento infantil, bem como cada etapa das quais ocorre este 

desenvolvimento, principalmente, no que diz respeito ao brincar de faz-de-conta. 

E no quarto capítulo “O Brincar na Educação Infantil e o trabalho pedagógico”, 

abordamos a importância do brincar na infância, abarcando a organização do tempo 

e o espaço que contemplem o eixo brincadeira, apontado pelas Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009).  

Por fim, as considerações finais retomam, sinteticamente, as principais ideias 

apresentadas ao longo de toda pesquisa. 
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2 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A educação infantil, ao longo dos anos, enfrenta inúmeras dificuldades e 

debates frente ao campo educacional, envolvendo desde problemas com a 

infraestrutura, até o déficit de formação qualificada dos profissionais que nela atuam.   

Dessa forma, para a melhor compreensão de como ocorre o regimento das 

normas de funcionamento do âmbito da Educação Infantil, alguns documentos 

fazem-se necessários. Dentre eles, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil - Resolução 05/2009, que expõe, em seu Art. 1º, acerca da 

observação deste regimento, mediante a organização de propostas pedagógicas. 

Por volta do início do séc. XIII, segundo Áries (1986) não era possível 

identificar a criança como um ser diferente do adulto, sendo concebida como adulto 

em miniatura, com vestimentas e atitudes típicas de um adulto, incluindo as mesmas 

responsabilidades e o trabalho equivalentes a um adulto. Assim sendo, também não 

se via a criança como um ser brincante. 

A primeira ideia que se tem sobre a educação de crianças, segundo Kohan 

(2003), baseia-se em documentos de registros, deixados por Platão (400 a.C.), em 

Roma, e fundamenta a ideia de que esta primeira educação deva ocorrer no lar, com 

o intuito de instruí-las quanto à inserção às escolas futuramente. 

De acordo com Rizzo (1986), por volta de 1657, Comênius (1592) criou a obra 

Escola da Infância, a qual reconhece este período como normal do desenvolvimento 

humano, fazendo, ainda, menção ao brinquedo, bem como experiências diretas da 

criança com o objeto, de modo que possa melhor se desenvolver motoramente e, 

assim, aprender a forma de como tratar do objeto em si. 

Com o período da Reforma, a educação para crianças pequenas passou a 

tomar rumos diferentes, visando, antes de qualquer hipótese, corrigir a criança, 

acreditando que ela já nascia sob o estigma do pecado, sendo necessário guiá-la ao 

caminho do bem. Rizzo (1986) explica que se trata de uma educação responsável 

pela formação dessas crianças, seguindo os padrões considerados como corretos 

pelos adultos. Entretanto, caracterizada como corretiva, punidora e disciplinadora 

diante de tal formação. Com isso, frisava ainda o temor, a obediência e a devoção à 

Deus, seguindo os padrões pré-estabelecidos pela igreja.  

Segundo Rizzo (1986), Rousseau quebrou todos os paradigmas de que a 

teoria e a prática na educação de crianças deveriam estar focadas na vida adulta em 
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que as crianças seriam vistas apenas como adultos em miniaturas e, portanto, 

salienta as necessidades que as crianças possuem no processo de 

desenvolvimento, muito mais no que diz respeito ao brincar. 

A criança não poderia ser considerada como um adulto em miniatura, 

conforme explica Nicolau (1994), porquanto possui características próprias, ideias, 

interesses e, até mesmo, vestimentas diferenciadas do adulto. Do mesmo modo, o 

tratamento ou relacionamento rígido do adulto para com a criança também deveria 

ser diferente.  

Desse modo, entra em crise a ideia de que os dogmas da igreja deveriam ser 

levados em consideração diante da educação de crianças pequenas. Em suma, não 

é possível que, ao nascer, a criança já seja ruim ou pecadora e, ainda, que o 

processo de educação de crianças pequenas seja orientado pelos adultos, deve, 

portanto, ocorrer livremente pela criança. 

 Ainda segundo Rizzo (1986), Rousseau (1712) salientou que as crianças 

cometem erros em suas tentativas de sucesso sem a presença de um adulto que 

intermedeie, contudo, são favorecidas para que o resultado e as consequências 

desses erros sejam capazes de indicarem qual o caminho correto a ser seguido em 

suas próximas tentativas.  

Em meados dos sécs. XVII e XVIII, alguns movimentos religiosos e culturais, 

como o Iluminismo e o Protestantismo, trataram estes aspectos da infância como 

uma etapa de desenvolvimento diferente dos adultos, gerando o seu descobrimento.  

Com o desaparecimento de concepções fatalistas e predeterministas sobre a 

vida humana e o surgimento do Empirismo, as pessoas passam a sentirem-se cada 

vez mais protagonistas de seu desenvolvimento e existência própria e, 

consequentemente, atentam para uma atribuição relevante à educação voltada para 

as crianças. 

Baseado nas ideias dos filósofos J. Locke e D. Hume, Batista (2005), assinala 

que as pessoas começam a identificar sua participação no desenvolvimento, porém, 

não na intervenção desses erros das crianças, os quais são de extrema importância, 

porquanto toda a experiência adquirida pelas crianças é dependente da estimulação 

recebida, determinando os conteúdos do psiquismo.  

Dessa forma, de acordo com a Constituição Federal, em seu art. 227: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
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à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010). 

 
 

 Após um intenso período de guerra, a miséria tomara conta da França, 

gerando uma preocupação ainda maior em relação às crianças. Com isso, surgiu a 

primeira fundação de ensino que atendia crianças de dois a seis anos, com o 

propósito de proporcionar passeios, brinquedos e diversas atividades manuais às 

crianças.  

Além disso, recorria ao uso de gravuras e histórias, sendo grandes aliados 

para complementar o ensino e aprendizado dos pequenos. Entretanto, devido à falta 

de uma filosofia que a mantivesse ativa, seu trabalho não pôde criar raízes. 

De acordo com Rizzo (1986), nos anos de 1837, em Blankeburg, surgiu o 

primeiro Jardim de Infância (Kinden-Garden), nome atribuído pelo protestante 

pedagogo Friedrich Froebel (1782-1852), aos seus 55 anos, que também passou a 

se dedicar às políticas da educação para crianças e jovens. Apesar de fortemente 

influenciado, Froebel dedicou-se e colocou em prática alguns princípios voltados a 

esta educação, que eram apenas seus, na firme convicção de que é nos primeiros 

anos de vida do homem que surge a chave para o sucesso ou o fracasso de seu 

desenvolvimento.  

O Jardim de Infância tratava-se de um espaço escolar destinado às crianças 

pequenas de famílias mais abastadas, marcado pela ideia de recreação e autonomia 

das crianças. Esse espaço era caracterizado como as crianças sendo pequenas 

sementes que encerram em si todo um potencial genético de vir a ser que, se bem 

“adubado” e exposto a condições favoráveis do meio em que vive, pode torna-se 

uma bela planta, completa, madura, capaz de dar bons frutos. Além disso, as 

professoras possuíam o importante papel de jardineiras dessas pequenas sementes, 

capazes de regar para o crescimento dessas futuras “plantinhas”, por isso, o nome 

Jardim de Infância.  

Os dados históricos apontam que muitos historiadores e filósofos já 

pensavam o brincar como uma atividade responsável em desenvolver 

habilidades e novos aprendizados. Froebel acreditava que o ato de brincar 

proporcionava à criança um grande avanço no que diz respeito ao 
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desenvolvimento moral, físico e cognitivo, criando vínculos com a natureza e a 

cultura determinante, atesta Santos (2008). 

Desde então, o brincar tem sido cada vez mais uma peça fundamental 

dentro do âmbito escolar, capaz de garantir a formação da personalidade, do 

caráter, das funções mentais superiores e, por conseguinte, transformando a 

construção do conhecimento de forma lúdica e divertida. 

Segundo Rizzo (1986), na concepção de Jardim de Infância, Froebel 

compreendia uma classe de três a seis anos e sua metodologia baseava-se na 

linguagem oral-afetiva, bem como as técnicas e o uso dos brinquedos e da 

ludicidade, desde as atividades simples, até as mais complexas.  

Em relação aos pais e professores (jardineiras), cabia o importante papel de 

cultivar tudo quanto havia de mais divino nas crianças, no que diz respeito ao seu 

desempenho nas novas aprendizagens, estando sempre próximos das crianças, 

brincando juntamente com elas, as ensinando e estimulando a fazerem coisas por si 

mesmas, defendendo sua autonomia. Além disso, cabia ao projeto cantigas, danças, 

para que a criança pudesse reconhecer seu corpo por meio dos movimentos. 

Por volta de 1851, com a permanência e o prevalecimento do autoritarismo, 

todos os Jardins de Infância precisaram ser fechados por receio que pudessem 

difundir muito além as ideias de livre expressão do pensamento que, certamente, se 

contrapunham às ideias políticas do governo. Mais tarde, com a influência de 

Froebel, outros Jardins de Infância voltaram a existir em vários países. 

Com o aumento do número de fábricas e da miséria, muitas mulheres viam-se 

obrigadas a deixarem seus lares e partirem em busca de um emprego. A carga 

horária pré-estabelecida nas fábricas era em regimes de 16/18 horas por dia, quase 

não tendo tempo suficiente para dar atenção aos filhos, muitas vezes, pequenos 

ainda. 

Nesta época, começam a aparecer na França as guardeuses d’enfants, ou 

também chamadas de criadeiras, que tinham por função cuidar dos filhos dessas 

operárias, muitas vezes, em suas próprias casas, para alimentá-las e cuidar da 

higiene, mas que, entretanto, viviam em situações precárias como as das mães.  

Por volta de 1848, inicia-se a primeira creche, dirigida por Firmim Marbeau, 

com o intuito de recolher estas crianças das ruas, evitando possíveis desgraças das 

quais já se formara o atendimento dado às crianças pelas guardeuses d’enfants, 
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uma vez que, agora, estariam em um local fora dos perigos das ruas, mas que 

atentava apenas a guarda dessas crianças. 

 Essa creche funcionava como um mero “depósito” de crianças, assegurado 

por cuidar das questões de higiene, alimentação e cuidados físicos, enquanto as 

mães trabalham fora, entretanto, não havia um posicionamento às questões 

pedagógicas. 

De acordo com Rizzo (1986), depois da segunda grande guerra, as creches 

foram rapidamente se difundindo por todo o território da União Soviética e na 

Inglaterra, mesmo sem notícias de suas finalidades e metodologias, apenas como 

possibilidade de reintegrar a maior parte possível do trabalho feminino fabril, de 

modo que as crianças tenham com que serem “cuidadas”. 

 

 

2.1 A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

No Brasil, por exemplo, a modalidade a ser observada nas creches e jardins 

de infância era, exclusivamente, o seu caráter assistencialista, com o intuito de 

auxiliar as mulheres que trabalhavam fora de casa ou mesmo as viúvas 

desamparadas. Além disso, esta educação permeava a iniciativa do acolhimento de 

crianças órfãs abandonadas, cuja finalidade era a de esconder a vergonha das mães 

solteiras, com os interesses em solucionar os problemas dos homens, ou seja, esses 

pais que não tinham em mente assumir a responsabilidade da paternidade.  

Assim sendo, a criança ao passar dos tempos, foi vista como um ser que 

necessita de caridades, que requer um sentimento filantrópico diante da sociedade. 

Assim, houve o início do atendimento assistencialista fora do ambiente familiar. 

Ainda, ao longo dos tempos, alguns arranjos alternativos foram se formando para 

que melhor pudessem atender as necessidades dessas crianças carentes. 

Antes mesmo do início da criação das creches e jardins de infância, houve, no 

Brasil, uma das instituições mais duradouras de atendimento à infância, a “roda dos 

expostos ou excluídos”. Por muitos anos, essa instituição de caráter assistencialista 

era a única com atendimento às crianças carentes e abandonadas. Apesar de 

muitas forças contrárias por parte de segmentos da sociedade, somente em meados 

de 1950, foi extinta, finalizando o seu ciclo e caracterizando, assim, o Brasil como o 

último país a acabar com este sistema. 
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Voltando ainda a tratar dos acontecimentos decorrentes do final do séc. XIX, 

período da abolição da escravatura no Brasil, houve várias iniciativas de proteção à 

infância no que diz respeito ao cumprimento regido em acabar com a mortalidade 

infantil. De modo, que não advindos de poder público, mas por meio de 

organizações filantrópicas, com o trabalho desenvolvido nas casas de misericórdia e 

a roda dos excluídos, foram criadas inúmeras creches preocupadas em atender às 

necessidades dessas crianças.  

Neste período, algumas tendências que acompanharam a implantação 

dessas inúmeras creches e jardins de infância, podem ser destacadas como: 

 A tendência jurídica- policial, que considerava a infância como sendo 

moralmente abandonada. 

 A tendência médico-higienista e religiosa, as quais tinham o interesse 

em combater a mortalidade infantil. 

De acordo com Kuhlmann (1998 apud PASCHOAL, 2009, p. 88), na 

realidade, cada instituição, “apresentava as suas justificativas para a implantação de 

creches, asilos e jardins de infância, onde seus agentes promoveram a constituição 

de associações assistenciais privadas”.  

Considerando inúmeros fatores do período industrial, como o aumento da 

mão de obra feminina e a chegada dos imigrantes, alguns movimentos sociais 

ganham força na defesa de melhores condições de trabalho, bem como da 

implantação de instituições de educação capazes de atender durante todo o período 

de trabalho, as crianças filhas dessas mulheres operárias. Assim sendo, da mesma 

forma que aumentava o número de mulheres servindo ao trabalho fabril, também 

aumentava o número de crianças desprotegidas e, consequentemente, o aumento 

da demanda por instituições que pudessem atender a estas crianças. 

Estas reinvindicações por parte das mulheres e de outros movimentos sociais 

protagonizaram uma visão da criança que necessita de maiores cuidados, um ser 

carente que precisa de um auxílio, por considerar que este atendimento fora de seus 

lares possibilitaria a superação de precárias condições sociais nas quais a criança 

se encontrara. Deste modo, via-se a pré-escola como uma possibilidade de 

mudança social, possibilitando a democratização das oportunidades educacionais 

para estas crianças, que estariam mais bem asseguradas do que se estivessem nas 

ruas enquanto suas mães trabalham fora.  

 Posto isso, creches e pré-escolas já não se caracterizavam mais como 
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apenas um mero gostar de crianças ou saber higienizá-las, mas com caráter 

assistencialista por parte de seus profissionais atuantes, os quais passaram a ser 

inclusas na política educacional que, em sua perspectiva pedagógica, analisava a 

criança como um ser social, histórico e pertencente a uma determinada classe social 

e cultural. 

Dessa forma, salientamos que a intensificação da urbanização, a 

participação da mulher no mercado de trabalho, as mudanças na organização e 

estrutura das famílias, a consciência da importância das experiências na 

primeira infância e a demanda por uma educação institucional para crianças de 

zero a seis anos impulsionaram a expansão da Educação Infanti l no Brasil. 

Contudo, destacamos que até o final dos anos 70, não houve muitos avanços 

significativos no que diz respeito às legislações que garantissem a oferta a este nível 

de ensino. Já nos anos seguintes, por volta de 1980, com o objetivo de sensibilizar a 

sociedade sobre o direito da criança a uma educação íntegra e de qualidade desde 

o seu nascimento, diferentes setores da sociedade, como organizações não 

governamentais, pesquisadores das áreas da infância, comunidades acadêmicas, 

entre outros, uniram forças nesse propósito. 

Dessa forma, desde o final da década de 1980, já é possível identificar 

relevantes avanços no que diz respeito à Educação Infantil, mediante aspectos 

como a força maior em relação à área de pesquisa e campo, a atuação dos 

profissionais da educação, além da variedade de temáticas abordadas, tais 

como gênero, currículo, planejamentos, registros, linguagens expressivas, 

formação de professores, entre outras. Neste período, houve o surgimento de 

novas instituições políticas, instauradas no Brasil, com o intuito de melhor 

atender a crianças de zero a cinco anos, o que contribuiu para a inserção e 

contemplação das crianças pequenas. 

A partir da Carta Constitucional, de 1988, houve a efetivação dos direitos das 

crianças a terem o acesso à educação. Logo, toma-se como princípio básico dessas 

instituições de ensino que não mais apenas cuidam das crianças, mas devem 

desenvolver um trabalho pedagógico a fim de possibilitar à criança novos 

conhecimentos, aprendizagens e, ainda, uma interação maior em relação aos 

fundamentos que envolvem a ludicidade das crianças, ou seja, o direito de brincar. 

Somente com o advindo da Constituição que a criança de zero a seis anos 

pôde ser vista como um sujeito de direitos. Mais tarde, dois anos após o surgimento 
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da Constituição de 1988, foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

regido pela Lei 8.069/90, que juntamente à Constituição em seu art. 227, é capaz de 

inserir as crianças de fato no mundo dos direitos humanos. 

De acordo com 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 dignidade (BRASIL, 2009, p.7).    

 

Advinda a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente nos anos 

seguintes, surgiram diversos documentos que se baseiam na educação infantil de 

qualidade, na promoção dos direitos e a visão de criança como ser social. Entre 

1994 e 1996, o Ministério da Educação anunciou a publicação da Política Nacional 

de Educação Infantil, com os pré-requisitos para estabelecer as diretrizes 

pedagógicas e de recursos humanos a fim de que houvesse a expansão do nível de 

vagas, além de promover melhorias na qualidade de atendimento a este nível de 

ensino e garantir melhores possibilidades de organização do trabalho dos 

professores.  

Diante desses documentos, ainda é preciso destacar outro de suma 

importância para o desenvolvimento escolar, mediante a educação e as 

metodologias de ensino. Trata-se da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, criada em 1996, inserindo a Educação Infantil como sendo a primeira 

etapa da Educação Básica, constituindo sobre esta, os princípios, fundamentos e 

procedimentos, defendidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 

de Educação. 

Ainda se baseando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, – LDB, 

em sua 11º edição sob nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu capítulo II- Da 

Educação Básica- Sessão II- Da Educação Infantil, pág. 22, Art. 30. A educação 

infantil será oferecida em: 

 

I – Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três 
anos de idade; 
II - Pré-escolas-Escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) 
anos de idade.  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). 
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Art. 31.  A educação infantil será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013). 
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo 
para o acesso ao ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, 
de 2013). 
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída 
por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;  
(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013). 
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias 
para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;  
(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013). 
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, 
exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de 
horas;  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013). 
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança.  (Incluído pela Lei nº 
12.796, de 2013). 

 

Deste modo, a real proposta da educação infantil é promover o 

desenvolvimento integral da criança de até seis anos de idade, juntamente com a 

ação da comunidade escolar e da família (BRASIL,1996, apud PASCHOAL, 2009). 

Assim, é possível identificar grandes avanços no que diz respeito aos direitos 

da criança pequena, sendo a educação infantil um dos primeiros destinados às 

crianças, garantindo-lhes um melhor desenvolvimento do bem-estar infantil, em 

diversos aspectos e, principalmente, da ampliação de seus conhecimentos e 

experiências. 

Dois anos após a aprovação da LDB, o Ministério da Educação publicou o 

documento denominado “Subsídios para o Credenciamento e o Funcionamento das 

instituições de Educação Infantil” e também o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1998), para melhor garantir a formulação dessas 

diretrizes e contribuir significativamente para a implementação de práticas 

educativas, visando uma melhor qualidade nas escolas de Educação Infantil. 

Os principais objetivos destes documentos eram os de desenvolver uma 

imagem positiva sobre a criança, fazer com que consiga descobrir e desenvolver 

gradativamente o seu corpo, visando suas possibilidades e limites, estabelecer 

vínculos entre educadores e educandos de modo a integrá-los no âmbito do espaço 

escolar, fortalecer a autoestima, unindo a comunicação às relações sociais, 

proporcionar à criança uma visão independente de mundo, fazendo com que seja 

capaz de descobrir-se e apropriar-se dos recursos disponíveis a sua volta para seu 
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desenvolvimento, proporcionar às crianças o prazer do brincar, no qual é capaz de 

expressar suas maiores emoções, sentimentos, percepções, desejos e, até mesmo, 

necessidades, entre inúmeras outras. 

Desta forma, identificamos grandes avanços consoantes aos direitos da 

criança, sendo a educação infantil um dos primeiros, destinados às crianças, 

garantindo-lhes ainda um melhor desenvolvimento do bem-estar infantil, em diversos 

aspectos, além ainda, da ampliação de seus conhecimentos e experiências.   

A exemplo de todas as instituições nacionais de ensino e, principalmente, 

por ser o primeiro espaço de educação coletiva fora do contexto familiar, a 

principal função da Educação Infantil firma-se no propósito de construção de 

uma sociedade livre, justa, solidária e socioambientalmente orientada, de forma 

responsável e desempenhada, conforme o projeto de sociedade democrática, 

inscrito na Constituição Federal de 1988 (art. 3º, inciso I). 

Com o passar dos anos, diversos outros documentos de extrema 

importância foram publicados. Dentre eles, o PNE (Plano Nacional de Educação) 

criado em 2001 e regido sob a Lei nº 10.172/2001, propondo a mobilização da 

organização da sociedade civil para a integração e o acesso à educação.  

O PNE coincide ainda em tornar as instituições de ensino, em espaços 

privilegiados de convivência, além da construção de identidades coletivas e 

individuais, abrangendo os mais diferentes saberes sobre conhecimentos de 

diversas naturezas, e o aumento da consciência de quão necessário de faz a 

Educação Infantil, garantindo às famílias, sempre que desejarem, o egresso de 

seus filhos à educação. 

Requer oferecer as melhores condições e recursos construídos, sejam em 

atributos históricos ou mesmo em culturais, para que, desta forma, todas as 

crianças possam ser inseridas no ensino, aprimorando seus conhecimentos e 

usufruindo de seus direitos civis, humanos e sociais, podendo colher os 

primeiros frutos de seus novos aprendizados. 

Mediante as leis e organizações que tratam sobre a Educação Infantil, 

visando os direitos e as etapas do desenvolvimento da criança, é imprescindível 

atenção às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

(Resolução CNE/CEB nº 1/99 e Parecer CNE/ CEB nº 22/90), modificado e 

aprovado em 11 de Novembro de 2009, reforçando a exigência de novas 

normas no campo da Educação Infantil, pois 
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[...] orientam a formulação de políticas, incluindo a de 
formação de professores e demais profissionais da 
educação, e também o planejamento, desenvolvimento e 
avaliação pelas unidades de seu Projeto-Político-
Pedagógico e servem para informar as famílias das crianças 
matriculadas na Educação Infantil sobre as perspectivas de 
trabalho pedagógico que podem ocorrer (p.83). 

 
Este documento trata das creches e pré-escolas como um ambiente diferente 

do domiciliar, ditados de programas políticos, os quais regem as normas educativas 

(p.84). 

Deste modo, destacamos a importância do acolhimento das crianças 

pequenas nestes espaços educacionais, uma vez que respeitam e valorizam as 

diferentes formas de como as crianças vivenciam o mundo e como constroem seus 

conhecimentos e suas identidades próprias, porquanto 

  
[...] as práticas que estruturam o cotidiano das instituições 
de Educação Infantil devem considerar a integralidade e 
indivisibilidade das dimensões expressivo-motoras, afetiva, 
cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das 
crianças, apontar as experiências de aprendizagem que se 
espera promover junto às crianças e efetivar-se por meio de 
modalidades que assegurem as metas educacionais de seu 
projeto pedagógico (DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, 2009, p.86). 
 

Ao tratar dos objetivos e condições, para que ocorra uma organização 

curricular de qualidade e capacitação diante das instituições de educação 

infantil, deve-se caracterizar sobre ambas a responsabilidade em assegurar todo 

e qualquer processo de educação em sua integralidade, não fazendo 

dissociações entre o cuidar e o educar, pois 

  
Na Educação Infantil, todavia, a especificidade da criança 
bem pequena que necessita do professor até adquirir 
autonomia para cuidar de si, expõe de forma mais evidente 
a relação indissociável do educar e cuidar nesse contexto. A 
definição e o aperfeiçoamento dos modos como a instituição 
organiza essas atividades são parte integrante de sua 
proposta curricular e devem ser realizadas sem fragmentar 
ações  (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA 
A EDUCAÇÃO INFANTIL, 2009, p. 89).   

 

De acordo com as novas diretrizes (BRASIL,2009), em seu Art. 9º, “as 

práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil 
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devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira”. Contudo, é 

crescente o reconhecimento de que o ato de brincar constitui-se em um elemento 

fundamental para o desenvolvimento humano. Vários autores têm discutido e 

refletido sobre o brincar na infância. Dessa forma, por meio destas normas e critérios 

atribuídos à Educação Infantil, é possível compreender a inclusão de um currículo 

lúdico, a ver o brincar como um processo de aprendizagem relacionado à ludicidade. 

De acordo com Moyles (2002), este currículo lúdico apresentado na Educação 

Infantil proporciona inúmeros benefícios, propiciando o envolvimento ativo em suas 

aprendizagens, organizando um currículo amplo equilibrado e diferenciado, capaz de 

garantir a independência, a autonomia e a liberdade de expressão e resolução de 

problemas das crianças.  

Para tanto, é necessário que os professores possam elaborar diferentes 

estratégias de ensino, de modo a equilibrar o trabalho pedagógico com conteúdos 

de diversas naturezas, de forma lúdica e prazerosa ao desenvolvimento infantil, 

como parte dos seus direitos legais. 

 

A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito 
histórico e de direitos que se desenvolve nas interações, 
relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por 
elas estabelecidas com adultos e crianças de diferentes 
idades nos grupos e contextos culturais nos quais se insere. 
(DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A 
EDUCAÇÃO INFANTIL, 2009, p.86). 

 
Ainda de acordo com as Diretrizes, no que diz respeito à Educação Infantil, 

delineamos os marcantes feitos para a criança, como o andar, a fala, o controle 

esfincteriano, a formação da imaginação por meio do faz-de-conta, a apresentação 

das cores e formas, entre vários outros aspectos que não são biologicamente 

desenvolvidos, mas que se constroem histórica e culturalmente com o contato e a 

interação com pessoas ao seu redor e, com isso, a criança vai modificando, ao longo 

do tempo, sua forma de agir, pensar e sentir. 

Assim, com a apresentação dessas leis e diretrizes que regem o bom 

funcionamento do desenvolvimento infantil, é possível compreender a real 

necessidade de atribuir um currículo com propostas mais lúdicas a fim de que as 

crianças possam ter tempo e espaço para o brincar, o qual também deve estar 

relacionada aos processos da interação professor-criança para que, desta forma, ela 

seja capaz de se desenvolver integralmente. 
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Posto isso, cabe aos professores, como mediadores desta interação 

participativa em ambiente escolar, o monitoramento e a participação, sobre o que as 

crianças fazem e como fazem, quando estão brincando, individual ou coletivamente, 

porquanto é preciso favorecer às crianças novos recursos de ensino, além de 

observar, registar e avaliar este processo do desenvolvimento infantil, garantindo o 

aperfeiçoamento da motricidade, da linguagem, do pensamento e da afetividade 

dessas crianças. 

Dada a importância do brincar, o próximo capítulo apresenta outras questões 

permeadoras da temática.  
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3 O BRINCAR E O SEU PAPEL NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA (3 A 5 

ANOS): UMA ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL 

 

O objetivo deste capítulo é refletir sobre os conceitos de desenvolvimento e 

aprendizagem infantil, o papel mediador do professor e a importância do brincar de 

faz-de-conta para as crianças de 3 a 5 anos. Para tanto, fundamentamo-nos na 

teoria Histórico-Cultural cujos pressupostos teóricos perscrutam objetivos 

humanizadores, capazes de assegurar uma interação entre o adulto e a criança para 

que, deste modo, possa garantir o melhor desenvolvimento psíquico, intelectual, 

motor, emocional, social e cultural da criança no mundo na qual se insere. 

 

3.1  CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM 

 

De acordo com a teoria Histórico-Cultural, fundamentada nas ideias de 

Vygotsky (1896) podemos compreender um lugar de destaque dado aos conceitos 

de aprendizagem e desenvolvimento. O ser humano é resultado da relação dialética 

entre natureza e o social. É por meio de sua própria história que o ser humano 

constitui seu processo de formação e desenvolvimento. O homem possui 

consciência por se tratar de um ser biológico e, desta forma, se desenvolve 

ontologicamente, embora entendamos que somente isto não se faz determinante em 

seu processo de formação, porque o homem desenvolve sua trajetória de vida, ou 

seja, sua história, por meio das atividades que realiza e, assim, vai aos poucos 

transformando sua natureza e adquirindo cultura, diferente dos animais, já que estes 

não possuem consciência sobre seus atos e, consequentemente, não escrevem a 

sua história.  

A formação do psiquismo infantil, de acordo com os estudos na teoria 

Histórico-Cultural, revela que este desenvolvimento só é possível quando colocado 

frente às contradições causadas pelos seres que dão início e fazem parte deste 

processo de vida e educação da criança, sendo esta concreta, pautando-se nas 

relações socioculturais das quais faz parte (RIBEIRO, 2007). Neste sentido, segundo 

a teoria Histórico-Cultural, é por meio da atividade humana que o sujeito forma sua 

personalidade.  

Ao final do séc. XVIII e início do séc. XIX, Marx adota a ideia da atividade 

humana como base e fundamento para a própria formação, e sendo mais 
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plenamente apresentada à filosofia de Hegel (MELLO, 2013). Essa base teórica de 

pensamento voltada a Marx possibilitou uma nova forma de pensar a existência e 

formação dos seres humanos, desde seu nascimento até atingir altos índices de 

aprendizados. Isto por que, outrora, esse conceito de formação do sujeito estava 

ligado apenas à dependência do ambiente em que se encontra e de seu criador, não 

sendo capaz de desvincular-se dessas circunstâncias iniciais. Desse modo, as ideias 

marxistas remetem a um pensamento de que os seres humanos são criadores de 

suas vidas e não apenas meros representantes e dependentes das circunstâncias 

que os cercam, assim, posicionando o ideário da liberdade humana em se 

manifestar quanto às mudanças de suas atividades. 

Segundo Mello (2013), no que diz respeito à filogênese, a atividade humana 

se dá sobre a natureza por meio do trabalho, capaz de fornecer objetos que 

correspondam às necessidades humanas de cada indivíduo. A natureza, por sua 

vez, torna-se responsável por fornecer recursos necessários para a vida, ou seja, é 

por meio da natureza que o homem vai se transformando e, logo, modificando esta 

natureza a fim de se aproximar cada vez mais de sua realidade. Portanto, é neste 

processo de apropriação e objetivação da natureza que o homem vai criando suas 

essências, seu gênero humano e, assim, cria sua individualidade (MARX, 1962, 

apud MELLO, 2013).  

De acordo com Leontiev (1978), as condições de vida humana vão se 

modificando de geração em geração, entretanto, essas aquisições não podem ser 

fixadas biologicamente, mas com a sociedade humana sob a forma dos fenômenos 

externos da cultura material e intelectual. Dessa forma, compreendemos que os 

seres humanos vão se modificando a todo tempo, ou seja, é pela apropriação da 

cultura histórica e socialmente acumulada que os seres humanos desenvolvem as 

suas capacidades especificamente humanas. A natureza torna-se cada vez mais 

humanizada, transformando sua ontogênese como própria atividade humana desta 

natureza. 

A apropriação do sujeito da cultura social ocorre pela maneira como se 

relaciona com a realidade, isto é, pela sua atividade, por meio da apropriação e 

objetivação das qualidades humanas, em uma relação dialética. Afinal, a 

apropriação completa-se na objetivação do indivíduo apropriado de algo. 

Para tanto, Vygotsky (2010) aponta a cultura como fonte das qualidades 

humanas. Contudo, a relação entre as futuras gerações e a cultura não é direta, em 
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que o sujeito cria um uso para os objetos, antes, é preciso a reprodução dos usos 

adequados desses objetos, de acordo com sua função social, em que o sujeito seja 

capaz de apropriar-se dos objetos de modo que desenvolvam o seu uso adequado 

para a formação de suas capacidades humanas.  

Deste modo, a teoria Histórico-Cultural afere que a criança inicia os seus 

aprendizados antes mesmo de ser introduzida à escola, entretanto, nos âmbitos 

educacionais este aprendizado ganha forças para a introdução de novos elementos 

capazes de favorecer um avanço em seu desenvolvimento. Ainda, no que diz 

respeito ao conceito de aprendizagem, a teoria Histórico-Cultural explicita que não é 

apenas uma mera aquisição de novas informações, ou seja, não se dá apenas por 

ideias armazenadas na memória, mas como um processo interno, amplo, ativo e 

interpessoal (NEVES, 2006). 

Assinalamos, por fim, a incoerência da concepção de teorias de aprendizado 

empiristas, porquanto afere que o empirismo reduz o sujeito ao objeto. Todavia, o 

ser humano não é um indivíduo vazio, passivo ou mesmo resultado de um 

determinismo cultural que só reage frente às pressões do meio, mas sujeito ativo, 

capaz de produzir e realizar interações com o mundo, agir sobre o meio, produzindo 

significados acerca da realidade. 

 

3.2 PERÍODOS DO DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO INFANTIL 

 

Por meio da teoria Histórico-Cultural, compreendemos que a atividade 

humana forma a personalidade. Entretanto, esta personalidade constitui-se ao longo 

das etapas do desenvolvimento psíquico da criança. Segundo Mukhina (1996), trata-

se de períodos ou crises do desenvolvimento, capazes de dividir a infância em várias 

etapas.  

Na primeira, que ocorre do nascimento até o primeiro ano de vida, a atividade 

guiada ser desenvolvida é a relação proximal e emocional com o adulto. É 

decorrente da insuficiência dos bebês em manifestarem ou satisfazerem seus 

desejos e necessidades e, por isso, necessitam da presença adulta para tudo. 

Assim, "o adulto também satisfaz a crescente necessidade da criança em diversas 

impressões: é notável como o bebê se anima quando o pegam no colo” (MUKHINA, 

1996, p.82). 
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Do segundo ao terceiro ano de vida, ocorre o processo de passagem da 

primeira infância, cuja principal atividade guia é a manipulação primária dos objetos, 

em que a criança se interessa nas suas ações, projetada por estes objetos. Além 

disso, esta atividade conjunta entre a criança e o adulto sobre os objetos vai ao 

longo do tempo aperfeiçoando coordenação motora do infante, a visão e até o 

reconhecimento parcial de algumas formas e cores. Está é uma fase em que outras 

categorias são extremamente importantes para o desenvolvimento, pois  

 
As conquistas mais importantes da primeira infância e 
determinantes do progresso psíquico da criança são o andar 
ereto, o desenvolvimento da atividade objetal e o domínio da 

linguagem (MUKHINA, 1996, p.104). 
 

Na terceira fase do desenvolvimento infantil, dos três até os cinco anos 

aproximadamente, dá-se início à infância pré-escolar, tendo como atividade guia o 

jogo ou o brincar de faz-de-conta e outras formas produtivas de ação, como o 

desenho, a modelagem e a construção (MUKHINA, 1996).  

 

3.3 A CRIANÇA E O BRINCAR DE FAZ-DE-CONTA 

                                                                                                                                                     

Esta é uma etapa marcante na vida das crianças, em que as necessidades de 

agir e a impossibilidade operacional desse agir se contemplam nas atividades 

lúdicas. Contudo, este brincar se desenvolve de forma imitativa ao adulto. É um 

início ao faz-de-conta ou o jogo de papéis sociais. Na verdade, “através do jogo 

dramático a criança satisfaz seus desejos de conviver com o adulto: reproduz as 

relações e as atividades de trabalho dos adultos de forma lúdica” (MUKHINA, 1996, 

p.156). 

 

Nesse sentido, Brougère (2010, p. 109) destaca que 

 
A brincadeira é um espaço social, uma vez que não é criada 
espontaneamente, mas em consequência de uma aprendizagem 
social e supõe uma significação conferida por todos que dela 
participam (convenção) [...]. Na introdução e no desenvolvimento da 
brincadeira, existe uma escolha e decisões contínuas da criança. 
Nada mantém o acordo a não ser o desejo de todos os parceiros [...] 
A regra produz um mundo específico marcado pelo exercício, pelo 
fazer de conta, pelo imaginário. A criança pode, sem riscos, inventar, 
criar, tentar, nesse universo. 
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Assim sendo, a brincadeira é uma atividade extremamente vital e importante 

na vida das crianças, principalmente, em seus primeiros anos de vida, em que é 

capaz de mobilizar o uso de suas capacidades mentais para o desenvolvimento de 

sua personalidade e inteligência. 

De acordo com Mukhina (1996) quando a criança brinca de faz-de-conta  

desenvolve a atenção, memória, sua linguagem, imaginação, sua personalidade, 

aprendendo a coordenar suas ações com os demais 

 
A atividade lúdica influencia a formação dos processos psíquicos. No 
jogo desenvolve-se a atenção ativa e a memória ativa da criança. 
Enquanto brinca, a criança se concentra melhor e lembra mais coisas 
do que nos experimentos de laboratório. (...) O jogo é o fator principal 
para introduzir a criança no mundo das idéas. (...) No jogo dramático 
a criança aprende a substituir certos objetos por outros e a interpretar 
diversos papéis, o que servirá de suporte para o desenvolvimento da 
imaginação (...) O jogo ajuda a desenvolver a personalidade da 
criança porque através dele ela compreende o comportamento e as 
relações dos adultos que lhe servem de modelo de conduta; dessa 
forma adquire os hábitos indispensáveis para comunicar-se com as 
outras crianças. (MUKHINA, 1996, p.164-166) 
 
 
 

Ao brincar de faz-de-conta ou jogo de papéis, a criança representa e 

interpreta o mundo. É uma verdadeira reconstrução de significados. Ao brincar as 

crianças selecionam alguns aspectos do mundo real, narrando a partir do seu ponto 

vista. 

A brincadeira distingue-se por alguma estruturação e pela utilização de 

regras. Ela é uma atividade que pode ser coletiva ou individual. Na brincadeira, a 

existência das regras não limita a ação lúdica, a criança pode modificá-la, ausentar-

se quando desejar, incluir novos membros, adotar as próprias regras, por fim, existe 

maior liberdade de ação para as crianças (PORTAL EDUCAÇÃO, 2013). 

O jogo ou o faz-de-conta na idade de três a cinco anos é a atividade principal; 

não porque a criança de hoje passa a maior parte do tempo se divertindo, o que não 

deixa de ser verdade, mas porque o jogo dá origem às  mudanças qualitativas na 

psique infantil (MUKHINA, 1996, p.155). 

Segundo Mello (2013), a brincadeira ou o jogo de papéis sociais, na faixa 

etária dos três aos cinco anos, é a atividade guia do desenvolvimento infantil, pois 

quando brinca, a criança atua em situações sobre o mundo humano real que não lhe 

é acessível, como o fato de manobrar uma máquina ou um trator, por exemplo.  
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Segundo Mukhina (1996), é possível observarmos que a criança pré-escolar 

apoia-se nos mais distintos objetos para brincar. Assim, ela pode utilizar uma 

pequena vela para ser um bebê urso, um lápis grande para ser a mamãe urso e, 

ainda, um pote para ser a cama ou a casa dos ursos. Entretanto, essa associação 

não será contrária, por exemplo, a criança não é capaz de fazer dissociações aos 

objetos, dizendo que o pote seja um dos ursos, na mesma brincadeira, pois ele já 

assume o papel de casa ou cama. Isto se dá ao fato de que “na atividade lúdica, o 

pré-escolar assume um papel determinado e atua de acordo com esse papel” 

(MUKHINA, 1996, p.156). 

Segundo Mukhina (1996), a partir desse momento, o brincar na visão pré-

escolar faz-se mediante à realidade conhecida. Em outras palavras, significa dizer 

que se a criança brinca de vendedora, ela sabe que seu “cliente” não pode sair sem 

“pagar a mercadoria”, pois para a criança, este brincar está característico em uma 

disciplina, uma obrigação que deve ser seguida da forma mais semelhante possível 

à vida adulta, ou seja, caracterizam o jogo dramático, o qual relaciona-se em um 

domínio total da diversidade real à  qual a criança se insere. 

A realidade, ao ser representada nos jogos infantis, converte-se em 

argumentos do jogo dramático. Quanto mais ampla for a realidade que as crianças 

conhecem, tanto mais amplos e variados serão os argumentos de seus jogos 

(MUKHINA, 1996, p.157). 

Segundo Prestes (2008), em relação à criança na idade pré-escolar, é 

possível considerarmos a brincadeira como uma grande especificidade a este 

período, por possuir um caráter real, sério como se esta realidade fantasiosa esteja 

totalmente condizente à realidade adulta. Este processo de ludicidade no período 

pré-escolar favorece inúmeros benefícios para o desenvolvimento infantil, 

caracterizando uma autossuficiência por parte da criança. De acordo com Fidelis 

(2005, p. 23),  

Através do lúdico, a criança resolve problemas, desenvolve a linguagem e 

suas reações pessoais. Brincando, desencadeia o seu próprio desenvolvimento, 

construindo e adaptando-se as mais diversas formas de conhecimento.  

Além disso, possibilita à criança um momento preparatório para a idade 

escolar, em que a criança retoma cada vez mais a realidade adulta em suas 

brincadeiras.  
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Segundo Prestes (2008), a brincadeira não deve ser considerada apenas 

como uma satisfação à criança, uma vez que existam ainda outros meios mais 

favoráveis do que o próprio brincar que tragam à criança uma satisfação, como o ato 

de sugar o seio da mãe para satisfazer a sua fome, ou mesmo chamar por socorro 

para pessoas que estejam mais próximas quando ocorre alguma situação em que 

esta necessita ser satisfeita. Mas, o jogo também não pode ser um fator negativo 

diante do ato da satisfação da criança por ser prevalecente entre os períodos do 

término da idade pré-escolar para o início da idade escolar, quando estes estão 

relacionados a ganhos, perdas ou mesmo premiações.  

Neste caso, Prestes (2008) revela ainda que, quando não há ganho 

significativo em determinado jogo, como em uma competição, a satisfação não se 

faz presente neste ato de brincar. Entretanto, se faz perceptível a necessidade que 

as crianças possuem pelo brincar, realizando seus impulsos afetivos e regendo um 

caráter intelectual. Para Prestes (2008), esta é uma reflexão sobre como é brusca a 

passagem entre uma faixa etária e outra e como, por meio desta passagem, mudam 

também os diferentes impulsos para as atividades, por exemplo, dois brinquedos 

exatamente iguais, dados a duas crianças em faixa etária diferentes.  

Se analisarmos que se trata de um brinquedo com muitas cores e efeitos 

visuais que chamem a atenção, mas que é entregue a um bebê e a uma criança de 

cinco anos, o interesse desta criança mais velha não será o mesmo do que o do 

bebê, que ficará encantado ao ver tantas cores. Este fato ocorre devido ao 

desinteresse desta criança apenas pelas cores, mas da necessidade em reconhecer 

algo novo, proximal, tocável, ou seja, das mudanças, dos novos motivos desta 

atividade, desta nova brincadeira capaz de descarregar impulsos. 

Estes impulsos, ainda segundo Prestes (2008), na visão Vygotskyana, são de 

extrema importância na idade pré-escolar, uma vez que as crianças não se sentem 

realizadas de imediato, ou seja, se na primeira infância a criança sabia que suas 

reais necessidades eram atendidas de imediato, como o chorar para ganhar o seio 

da mãe, nesta fase, ela ainda acredita que suas realizações possam ser atendidas 

de imediato, o que acarreta a um fator importante. Se não houvesse estas 

necessidades a serem atendidas em curto prazo pelas crianças, não haveria sentido 

para a brincadeira, uma vez que, nesta idade, a criança precisa extravasar os seus 

anseios e é por meio do brincar que elas conseguem esquecer-se de algo que 

queiram imediatamente.      
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Logo, por meio do brincar é possível que o desenvolvimento infantil ocorra de 

forma dinâmica e espontânea, é um modo de favorecer a autonomia, criando sua 

identidade por meio da socialização ou mesmo quando a criança brinca sozinha. 

Dessa forma, diante de inúmeros benefícios que o brincar proporciona à criança, 

podemos ainda citar o contato com regras sociais, possibilidades de escolhas, 

resolução de situações-problemas e o desenvolvimento da imaginação através das 

brincadeiras de faz-de-conta, do jogo simbólico, representativo ou imaginário 

(BARBOZA, 2015, p.2). 

Este é um fato importante para a psique do desenvolvimento infantil, uma vez 

que ao brincar a criança da idade escolar pode e consegue aprender por meio de 

representações, possibilitando, ao longo do tempo, a evolução do pensamento, de 

modo que a criança consiga seguir sua própria realidade. Além disso, é uma forma 

lúdica de aprendizagem escolar, capaz de expressar sentimentos de grande 

importância, ao tratarmos de sua formação cognitiva, emocional e social. 

Posto isso, destacamos que quando está brincando, a criança consegue 

imaginar a si mesmo e ao próximo, porque a partir do momento em que decide qual 

será a brincadeira, sua imaginação passa também a trabalhar sobre esta. Assim, se 

ela cria uma brincadeira na qual existam princesas, mesmo sem muitos recursos 

como fantasias, ou outros, a criança em um pátio escolar pode utilizar uma folha 

como coroa ou mesmo um graveto como vara de condão, e todas as crianças 

participam juntas daquele momento, ou seja, se há princesas, não importa como, 

mas todas serão princesas. Este fato ocorre porque a criança é capaz de traduzir o 

mundo dos adultos para a dimensão de sua realidade, ou seja, o que ela vê, sendo 

real para os adultos, no seu mundo imaginário também se torna real (CUNHA, 2007, 

p.23). 

Essa troca de experiências do campo visual concreto para o campo 

semântico, ou imaginário, dá a criança, no momento em que brinca, força para atuar 

em determinadas situações. É como ter o poder em mãos, saindo do papel passivo 

para o papel ativo (OLIVEIRA, 2013), uma vez que do ponto de vista da esfera 

afetiva, parece-me que a brincadeira organiza-se justamente na situação de 

desenvolvimento em que surgem as tendências irrealizáveis (PRESTES, 2008, p. 

25). 

Entretanto, Kishimoto (2001), esclarece que não podemos caracterizar que 

este poder fantasioso dado às crianças no momento em que brincam como uma 
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forma de atribuir este poder ao mundo real, pois não é porque a criança brinca que 

está em uma guerra que sua personalidade será de uma criança violenta. A criança 

compreende o seu papel no mundo e, portanto, sabe diferenciar o real do 

imaginário. 

Segundo Oliveira (2013), por meio do brincar, a criança apenas cria um 

refúgio em que possa assimilar à sua realidade. Deste modo, o que ocorre de fato é 

o desequilíbrio, em que as crianças passam a compreender aquilo que é apenas de 

seu interesse e não uma busca incessante pela verdade.  Assim, a criança se 

coloca diante da situação real e a tenta reproduzir para si, por meio do faz-de-conta 

(BARBOZA, 2015). 

Prestes (2008) explica a criança na idade de três a cinco anos é capaz de 

sentir fortes desejos que precisam ser realizados de imediato. Se uma criança vê um 

adulto montando a cavalo e correndo e, de imediato, sente esta necessidade em 

fazê-lo, certamente este é um ato inadmissível, quando sem o acompanhamento de 

um adulto ou responsável.  

Visto em conta que a criança não conseguirá realizar-se por completo em 

função disso, ela entra no imaginário mundo do faz-de-conta. Neste caso, qualquer 

outro objeto como um cabo de vassoura, por exemplo, ou mesmo uma cobertinha 

podem se tornar o seu próprio cavalo e, assim, a criança consegue se imaginar 

como se realmente estivesse montando aquele mesmo cavalo em que vira o adulto. 

É neste momento que se abre este leque na vida da criança, uma vez que na 

primeira infância, a criança não é capaz de criar um campo imaginário ou de se 

visualizar sendo um príncipe ou um astronauta, pois a imaginação não está 

completamente assegurada, a qual encontra-se, também, ausente nos animais, 

representando, portanto, uma forma especificamente humana das primeiras 

atividades de consciência, transformando-se em todas as ações diferentes.  

Isto é possível porque quando a criança brinca de faz-de-conta, ela 

proporciona a si mesma uma série de capacidades novas, das quais destacamos, 

primeiramente, a memória voluntária, em que a criança recorda-se de outros 

momentos e situações vividas, reflexo dessas atividades sendo desenvolvidas por 

um adulto. Ainda, a atenção voluntária, na qual as crianças se atentam a cada 

detalhe que as rodeiam e passam a reproduzi-los. E, por fim, suas fantasias, nas 

quais a criança é capaz de se imaginar sendo o que quiser, utilizando-se de seus 

brinquedos, de seu corpo e de suas ideais e criatividade dessa imaginação, sempre 
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reproduzidas por algo ou alguma situação em que vivencia, seja tomando como 

base a repetição dos adultos ou mesmo em seus personagens fantasiosos, que as 

crianças conhecem por meio dos desenhos animados, fábulas, contos, magia, entre 

outros. 

Para Prestes (2008), nem sempre a brincadeira pode ser considerada um 

modo de extravasar as reais necessidades não atingidas de imediato nas crianças. 

Ela também ocorre como forma de afetos generalizados, como a vontade de 

partilhar sentimentos e ideias com outras crianças quando brincam juntas, ou 

mesmo um momento de diversão, lazer e entretenimento, não significando que, ao 

brincar, a criança entenda ou crie um propósito real sobre o que está fazendo, pois é 

inconsciente.  

A título de exemplo, é como imaginar uma criança brincando de médica no 

sofá da sala usando algum objeto pontiagudo e, não intencionalmente, furar o sofá 

com este objeto. Para ela, este furar, só vai ter um real significativo se alguém lhe 

advertir para que não o cometa ou que não deveria fazer isto, mas no momento da 

brincadeira, o sofá era seu paciente. Ressaltamos, portanto, que não é algo 

extremamente pensado e elaborado do começo ao fim da brincadeira, uma vez que 

os fatos imaginários vão decorrendo conforme os acontecimentos e as crianças 

trocam a todo o momento suas brincadeiras, ou seja, aquele mesmo objeto 

pontiagudo que foi usado como uma injeção há dois minutos, já não é mais a 

mesma coisa e, tampouco, a brincadeira ainda é sobre ser médicos, o objeto já se 

tornou uma espada e o personagem, um super-herói.  

Prestes (2008) afere que é exatamente esta ação que difere a brincadeira de 

outras atividades, como o trabalho, em que é preciso elaborar um plano, cumprir 

regras, horários, normas, etc. Segundo Santos (2008), é preciso que a criança possa 

explorar suas fantasias para que, assim, não esteja limitada ao mundo da razão. 

Portanto, a brincadeira é o único ato que torna a criança um ser livre, sem rotinas ou 

problemas, capaz de expressar a criatividade e a alegria. Afinal, sem o brincar, toda 

esta fantasia, este encanto não são expressos em outros momentos em que a 

emoção não é alcançada, pois o faz-de-conta não se limita a realidade, mas, ao 

contrário, é um meio de sair dela, um jeito de assumir um novo estado de espírito, 

como por exemplo, quando a criança veste uma fantasia de palhaço e vai para o 

fogão fazer comidinha, ou então, veste a fantasia de fada e vai correr e brincar de 

pegador (CUNHA, 2007, p. 23). 
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Por meio do faz-de-conta, a criança é capaz de criar, reinventar, redescobrir 

novas formas de concretizar aquilo que sua imaginação está disposta a carregar. 

Dessa forma, a criança se desliga do mundo real e se insere no seu mundo 

imaginário por meio do jogo de papéis sociais.  

Para Craidy (2001), por meio do lúdico a criança é capaz de se expressar e 

elaborar um grande conjunto de ideias que vão criando os processos da infância em 

sua vida, por meio das brincadeiras de faz-de-conta, porquanto mesmo quando a 

criança repete suas brincadeiras, ela se insere em um campo de aprendizado.  

Além disso, o faz-de-conta também tem a capacidade de transformar 

momentos ruins em alguns instantes de paz, alegria e imaginação em locais onde 

não é possível o acesso aos brinquedos, como é o caso dos hospitais, explica 

Kishimoto (2001). Portanto, com a presença de um adulto mediador ou mesmo com 

alguns objetos a sua volta, a criança hospitalizada é capaz de criar um campo 

imaginário e consegue, mesmo que por um curto espaço de tempo, desligar-se de 

sua dor e sofrimento, uma vez que “O corpo se integra na representação e no 

brincar, quando o faz-de-conta acontece em ambiente dotado de materiais e 

brinquedos, similares ao ambiente natural em que vivem as crianças”. (KISHIMOTO, 

2001, p.10). 

Já em um ponto de vista psicológico, Kishimoto (2001) faz menção do brincar 

como parte única e promissora do desenvolvimento infantil, pois torna-se 

responsável por sua formação em vários sentidos. Santos (2008) ainda elenca vários 

outros pontos de vista em que o brincar se estabelece relativamente na vida da 

criança, ou seja, pode ser também entendido no ponto de vista filosófico (em que 

contrapõe a racionalidade); da criatividade (na constante busca em descobrir algo 

novo); do psicoterapêutico (entendendo a criança em processos que bloqueiam o 

seu desenvolvimento); e também no ponto de vista pedagógico (como uma 

importante ferramenta no aprendizado).  

Diante das abordagens sobre o brincar, tomando como ponto de partida o faz-

de-conta, é possível analisarmos que esta atividade lúdica contorna todas as 

dimensões da existência e formação humanas, com um foco maior em relação às 

crianças. 
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4  O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL E O TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Este capítulo busca refletir sobre as possíveis relações existentes entre a 

criança e a ação lúdica, a fim de que haja possíveis esclarecimentos diante de 

alguns questionamentos presentes no âmbito escolar, tais como: É possível que a 

criança brinque e aprenda ao mesmo tempo? Como organizar o tempo e o espaço 

da Educação que contemplem o eixo brincadeira, apontado pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009)?   

As crianças não nascem sabendo brincar. Não se trata de uma ação natural 

advinda com o nascimento, mas que faz parte de um processo de aprendizagem e 

do desenvolvimento cognitivo. O ato de brincar é a maneira da criança se relacionar 

com as pessoas e o mundo que a cerca. Ao brincar, a criança aprende e se 

desenvolve, pois “brincar é experimentar-se, confrontar-se, negociar, transformar-se, 

ser” (FONTANA; CRUZ, 1997, p.139)  

O brincar é a principal atividade para o desenvolvimento psíquico da criança. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (BRASIL, 

1998, p.27), a brincadeira é 

 

[...] uma linguagem infantil que mantém um vínculo essencial com 
aquilo que é o “não-brincar”. Se a brincadeira é uma ação que ocorre 
no plano da imaginação isto implica que aquele que brinca tenha o 
domínio da linguagem simbólica. Isto quer dizer que é preciso haver 
consciência da diferença existente entre a brincadeira e a realidade 
imediata que lhe ofereceu o conteúdo a realiza-se. Neste sentido, 
para brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade 
imediata de tal forma a atribuir-lhe novos significados. Essa 
peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação 
transformada, no plano das emoções e das idéias, de uma realidade 
anteriormente vivenciada.  
 

Segundo Kishimoto (2010, p.1), 

 
A criança, mesmo pequena, sabe muitas coisas: toma decisões, 
escolhe o que quer fazer, interage com pessoas, expressa o que 
sabe fazer e mostra, em seus gestos, em um olhar, uma palavra, 
como é capaz de compreender o mundo. Entre as coisas de que 
a criança gosta está o brincar, que é um dos seus direitos. O 
brincar é uma ação livre que surge a qualquer hora, iniciada e 
conduzida pela criança.  
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O ato de brincar faz-se essencial no seu cotidiano, porquanto favorece à 

criança inúmeros benefícios, como sua autonomia, expressão de seus sentimentos, 

valores, autoconhecimento e identidade, linguagem, sentidos e primeiras resoluções 

de seus problemas e conflitos (KISHIMOTO, 2010). 

 

Brincar desenvolve a percepção realizada através dos 
sentidos e pelo movimento. Brincar educa a atenção da 
criança. Brincar desenvolve a imaginação e os acervos 
de memória. Brincando a criança dá continuidade à 
evolução da espécie: toda criança, ao brincar, retoma a 
historicidade da espécie e se torna parte da cultura. 
(LIMA, 2016, p. 66). 

 
Para Lima (2016), a partir de estudos antropológicos, arqueológicos e 

históricos, compreendemos que o brincar não é um ato novo, mas já atua há 

muitos anos. Portanto, o que difere ou aproxima são as diferentes culturas, 

períodos, tecnologias, entre outros processos.  

Assim, a brincadeira pressupõe uma aprendizagem social, pois “a criança 

não brinca numa ilha deserta. Ela brinca com as substâncias materiais e 

imateriais que lhe são propostas, ela brinca com o que tem na mão e com o que 

tem na cabeça” (BROUGÈRE, 2001, p.105). Dessa forma, brincar está 

diretamente relacionado ao desenvolvimento do córtex motor, responsável em 

vários movimentos que o corpo humano é capaz de expressar, desde os mais 

ínfimos como o piscar dos olhos até os mais complexos, como a natação, por 

exemplo, explica Lima (2016). Portanto, brincar auxilia no desenvolvimento 

global da criança, uma vez que todo tipo de brincadeira envolve o movimento, 

seja qual for. 

De acordo com Arribas (2004, p. 42), 

 
[...] o meio que cerca a criança é construído por um 
conjunto de quadros móveis e instáveis, uma vez que os 
objetos só existem para ela enquanto estão no raio de 
ação de sua percepção. A utilização de suas 
possibilidades sensório-motoras em interação com o 
meio permitirão ir estabelecendo, de maneira funcional, 
as noções básicas que converterão esse caos inicial em 
um universo estruturado e organizado.  
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4.1 A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E DO TEMPO BRINCANTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

É correto considerar, atesta Lima (2016), que estas brincadeiras, como 

meios de expressarem a explicação de uma atividade aplicada em sala de aula, 

aumentam as premissas necessárias para o acúmulo da memorização e 

aprendizado de determinada disciplina. Desse modo, compreendemos que a 

escola, sendo um segmento da sociedade, deve garantir os direitos da criança, 

principalmente, consoante ao brincar. 

Neste sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infanti l (2009) apontam que 

 

As escolas (...) assumem importante papel na garantia 
dos Direitos Humanos, sendo imprescindível, nos 
diversos níveis, etapas e modalidades de ensino, a 
criação de espaços e tempos promotores da cultura dos 
Direitos Humanos. No ambiente escolar, portanto, as 
práticas que promovem os Direitos Humanos deverão 
estar presentes tanto na elaboração do Projeto Político 
Pedagógico, na organização curricular, no modelo de 
gestão e avaliação, na produção de materiais didático-
pedagógicos, quanto na formação inicial e continuada 
dos/as profissionais da educação. (p. 521, dos Direitos 
Humanos). 

 

De acordo com Santos (2008), o brincar pode ser considerado uma 

grande ferramenta de ensino e aprendizado, considerando o ponto de vista 

pedagógico. Isto se dá ao fato de que a escola é um ambiente onde as crianças 

aprendem sempre coisas novas que darão impulsos significativos em sua 

formação humana. 

Para Lima (2016), os objetos são fundamentais nas brincadeiras das 

crianças, entretanto, elas possuem um maior desenvolvimento motor quando 

estão em movimentos em suas brincadeiras. Este é um marco importante que 

vai até um período de sete a oito anos e, a cada momento, os jogos e exercícios 

vão se tornando mais complexos, requisitando um espaço maior e mais 

adequado. Então, cada vez mais é notável a diminuição deste espaço e do 

tempo para que a criança possa brincar, o que acaba se tornando um problema 

a ser repensado dentro dos conselhos escolares. Logo, a situação gera um 

problema, pois sem o brincar, a criança não se desenvolve por completo e seu 

rendimento acaba por ser prejudicado.  



 37 

Segundo Kishimoto (2001), a LDB em seu Artigo 2º, garante que a 

Educação Infantil deve promover, à criança de até seis anos de idade, a 

integração do aprendizado dentro do espaço escolar e que, assim sendo, não 

podemos considerar apenas a sala de aula como um único espaço de 

aprendizagem. Logo, outros espaços, como o pátio escolar, por exemplo, são 

favoráveis para o desenvolvimento físico e social das crianças, além de 

possibilitar ações autônomas das mesmas. 

Contudo, alguns aspectos do desenvolvimento infantil não podem estar 

limitados quanto ao espaço, explica Lima (2016), ainda mais no que diz à 

escola, uma vez que algumas brincadeiras e atividades que as crianças 

desenvolvem na escola não podem ser realizadas em sala de aula, como por 

exemplo, a amarelinha, o caracol, pular corda, jogar bola, pega-pega, entre 

outras.  

Desse modo, Kishimoto (2001) atesta que, muitas vezes, o espaço do 

aprendizado está limitado às salas de aula, não havendo momentos para que a 

criança se desenvolva brincando, há apenas a restrição de atividades iguais 

para todas as crianças, em carteiras alinhadas ou mesas grandes para que 

todas se sentem próximas umas das outras. Entretanto, nesta concepção de 

ensino, não há possibilidades para que as crianças possam ter autonomia, 

expressão e identidade.  

Lima (2016) defende que mesmo que o professor possibilite às suas 

crianças um momento brincante, com brinquedos confeccionados ou outros 

objetos, ainda existirá a ausência de um espaço mais amplo, já que na medida 

em que as crianças crescem, muitas brincadeiras e jogos demandam uma maior 

organização do espaço.  

De acordo com a Declaração dos Direitos da Criança, (1959, princípio 2), 

 
A criança gozará proteção social e ser-lhe-ão 
proporcionadas oportunidades e facilidades, por lei e por 
outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e 
normal, e em condições de liberdade e dignidade. Na 
instituição das leis visando este objetivo, levar-se-ão em 
conta, sobretudo, os melhores interesses da criança. 

 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (BRASIL, 1999), mesmo que os professores optem pela atividade 
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brincante em sala de aula, é preciso criar um clima de respeito e segurança para 

com os alunos e, a partir desse momento, criar dentro da sala de aula um 

espaço para que ocorra esta atividade e, para isso, poderá utilizar-se de vários 

recursos como biombos, cortinas, esconderijos, entre outros. Entretanto, o 

espaço ainda será limitado e, logo, em uma maior quantidade de alunos, o seu 

desenvolvimento e sua movimentação também se limitarão.  

 Para Kishimoto, (2001), o ambiente onde será proposta a aprendizagem  

deve propiciar às crianças outros espaços abrangentes, capazes de melhor 

aprofundar os contextos de ensino, sejam em espaços públicos ou privados, 

favorecendo a participação dos pais e de toda a comunidade. Ainda que os 

professores estejam sempre atarefados para passar conteúdos em sala de aula 

e acabam criando um processo de rotinização, ou seja, de uma aprendizagem 

mecânica, em que não sobra tempo necessário para que haja saídas das salas 

de aula com os alunos, nem mesmo uma maior interação entre professor e 

criança.  

 Assim sendo, a sala de aula não pode ser o único local e meio de 

aprendizagem, porém, a escola deve inserir-se em um método mais amplo, com 

maiores espaços em que possam garantir o direito ao brincar, tais como, o pátio, 

a biblioteca, a quadra esportiva, ou até mesmo um espaço propício para o 

desenvolvimento da ludicidade, como forma de expressão livre ou mesmo como 

aprendizado de uma forma diferenciada. 

 Segundo Kishimoto (2010, p.1), 

 

A pouca qualidade da educação infantil pode estar 
relacionada com a oposição que alguns estabelecem 
entre o brincar livre e o dirigido. É preciso desconstruir 
esta visão equivocada, para pensar na criança inteira (...). 
A criança não nasce sabendo brincar, ela precisa 
aprender, por meio das interações com outras crianças e 
com os adultos. (...) Observando outras crianças e as 
intervenções da professora, ela aprende novas 
brincadeiras e suas regras.  

 

 Ao tratarmos desta concepção, devemos considerar que 

 
[...] é um espaço criado para favorecer a brincadeira. É 
um espaço onde as crianças (e os adultos) brincam 
livremente com todo o estímulo à manifestação de suas 
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potencialidades e necessidades lúdicas (CUNHA, 2007, 
p.13). 

 

Para Cunha (2007), a sala de referência pode ser dividida em vários 

“cantos” lúdicos. Dentre eles, destacamos o canto do faz-de-conta, com 

brinquedos que possam interpretar uma vida cotidiana adulta, como pequenos 

móveis, panelinhas, geladeira, ferro de passar, carrinho de compras, fantasias, 

acessórios médicos, entre outros itens, capazes de demonstrar como se dá o 

jogo de papéis sociais.  

Ainda, o canto da leitura, onde as crianças ouvem histórias contadas 

pelos professores e também podem ter o acesso aos livros infantis, 

normalmente, é um espaço com pequeno acervo de livros (no caso quando se 

faz na sala de aula), com algumas almofadas ou colchonetes no chão para que 

as crianças sentem-se em semicírculo e, assim, todos possam melhor visualizar 

as histórias contadas pelo professor. 

Também, o canto das invenções, onde podemos encontrar legos, 

massinha de modelar, papel colorido, e outros materiais para as crianças e os 

professores criarem suas invenções, ou até mesmo montarem personagens ou 

pequenas maquetes com materiais de sucata e outros. E, por fim, o canto do 

teatro, com algumas histórias criadas em fantoches, dedoches ou mesmo 

contadas pelas próprias crianças, com a vasta imaginação que estas possuem, 

estantes com brinquedos e jogos, para que as crianças possam manuseá-los de 

forma livre e espontânea, mesa de atividades, para montar jogos ou elaborar 

outras atividades, dentre muitas outras opções que podem ser exploradas dentro 

e fora da sala de aula.  

 

4.2 O BRINCAR E O PAPEL MEDIADOR DO PROFESSOR  

 

Humanizar-se é aprender a ser humano, requerendo um processo de 

educação e aprendizagem. A partir da compreensão dessa relação aprendizagem e 

desenvolvimento, anteriormente defendida, podemos afirmar que há implicações 

diretas sobre o papel da escola e do professor.  

Segundo Mello (2013), o professor é o primeiro responsável em organizar e 

mediar o processo de apropriação e de objetivação que ocorre nos âmbitos 

escolares, para que, deste modo, possa promover a formação da personalidade e da 
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inteligência humana, estando estas capacidades, interligadas às diferentes 

experiências que cada criança vive neste ambiente. 

 Assim, o professor tem um papel essencial na humanização das crianças 

quando atua de forma explícita e intencional, provocando avanços desse 

desenvolvimento do aprendizado que, certamente, não ocorreria 

espontaneamente pelas crianças. Portanto, não se trata apenas de uma vivência 

na qual as crianças se apropriam dos objetos materiais e não materiais, mas das 

qualidades humanas encontradas em seus mediadores. Consequentemente, 

cabe ao professor considerar que a atividade humana não se desenvolve 

sempre de mesmo modo, nem se considerar que o princípio orientado seja o 

mesmo a todos. Dessa forma, ao longo da infância, a criança desenvolve 

diferentes formas de linguagem pela qual é capaz de estabelecer relações com 

o mundo e atribuir um sentido aquilo que vive, aprende e desenvolve. 

Para tanto, segundo Castro (2012), é preciso que o professor se constitua 

como mediador, que esteja totalmente responsabilizado em criar condições e 

situações favoráveis à aprendizagem das diferentes formas de linguagem, 

originalmente humanas para que, por conseguinte, possa constituir um bom 

ensino, promotor das máximas qualidades humanas nas crianças. 

Contudo, segundo Mello (2013) existe um real distanciamento entre 

teorias anunciadas e práticas educativas investigadas e concretizadas na 

escola, o que caracteriza uma ausência dessa atividade mediadora do professor, 

pois é um dos principais agentes promotores de situações favoráveis para o 

desenvolvimento das funções psíquicas sofisticadas como a fala, o pensamento, 

o controle da conduta, a memória e a atenção voluntárias, além das aptidões, 

capacidades e habilidades que, diferente do que aprendemos a pensar com as 

velhas teorias, precisam ser aprendidas pelas crianças nas suas vivências . 

 Diante da formação das marcas de tudo aquilo que se caracteriza 

humano nas pessoas, segundo Vygotsky (1988 apud CASTRO, 2012), o papel 

da educação é substancial como formadora e orientadora de saltos qualitativos 

na construção humana. Para tanto, é preciso que a escola possa constituir 

relações educativas, tradutoras de um ensino eficaz, capazes de revolucionar 

uma formação com o aperfeiçoamento das capacidades tipicamente humanas, 

de um modo geral, envolvendo todos os sujeitos que participam do processo de 

educação, crianças e professores (BARROCO, 2008 apud CASTRO, 2012). 
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As capacidades humanas, em todo o seu desenvolvimento, não são 

originárias dos indivíduos, tampouco construções genéticas, mas se 

desenvolvem por meio da convivência desse indivíduo com outro. Desse modo, 

essa ideia possibilita, aos professores e a toda a equipe que desenvolve 

trabalhos no âmbito educacional, inúmeras implicações pedagógicas, 

considerando o intenso processo de humanização nos primeiros anos de vida. 

Mukhina (1996) destaca que esses anos são o marco para o 

desenvolvimento dos aspectos físicos, emocionais, psicológicos e sociais na 

criança, de um modo mais complexo, intenso e acelerado, pois quando a criança 

se vê diante de outro sujeito com total e íntegra experiência em alguns aspectos 

cognitivos para o desenvolvimento, novas necessidades de comunicação são 

aprendidas, tais como a fala, capaz de provocar uma intensa revolução no 

sistema psíquico da criança.  

Nesse meio, a escola da infância pode desempenhar um papel único na 

formação das crianças quando proporcionam aprendizagens, vivências 

impulsionadoras do desenvolvimento infantil, explica Castro (2012). Vivências 

capazes de criar novas necessidades nas crianças, que sejam intencionalmente 

preparadas, que tenham referências de qualidade, que favoreçam a exploração, 

a expressão, a criação. Um tempo-espaço relacional de experiências ricas de 

apropriação e objetivação da herança cultural acumulada. Afinal, é por meio da 

relação e interação com outro que a criança é capaz de estabelecer vínculos, 

provocar diferentes expressões, vontades, desejos, ideias, desenvolvimento de 

capacidades de tomar decisões próprias, sentimentos, entre várias outras funções 

psíquicas pertencentes a todos os seres humanos, conforme o decorrer de sua vida.  

Diante desta reflexão, levantamos hipóteses por meio da questão: quais são 

as atividades promotoras do desenvolvimento infantil? Como promover o brincar no 

espaço da Educação Infantil?  

Assim, segundo Vygotsky (1985), este processo de aquisição dos 

conhecimentos caracteriza-se como a fonte do desenvolvimento social da criança, 

sendo realizado no processo de interação concreta das formas ideais e efetivas. É 

por meio da colaboração, num amplo sentido da palavra, com as outras pessoas, 

que a criança consegue atingir sua origem imediata de personalidade, considerando 

sua zona de desenvolvimento próximo ou eminente, determinante também no 

desenvolvimento intelectual infantil. Segundo Mello (2013, p. 6), 
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[...] a origem imediata do desenvolvimento das propriedades 
internas, individuais da personalidade é a colaboração (...) 
com as outras pessoas, considerando a discussão sobre a 
zona de desenvolvimento próximo ou eminente como 
elemento determinante do desenvolvimento intelectual, que 
leva aos períodos seguintes do desenvolvimento.  

 

Assim sendo, o professor deve manter-se preocupado com esta relação 

entre a criança e o brincar, este é um processo que deve ser considerado no 

currículo escolar, atesta Lima (2016). Todavia, ressalvamos que o brincar não é 

valorizado conforme deveria dentro do ambiente escolar e, para tanto, é preciso 

que haja mudanças significativas no que diz respeito ao currículo escolar e ao 

Projeto Político Pedagógico, a fim de aprimorar estes avanços significativos de 

aprendizado nas crianças, com propostas lúdicas de ensino.  

No ambiente escolar, o brincar cria a motivação da aprendizagem nas 

crianças. Isso não significa dizer que fora do ambiente escolar as crianças não 

sejam motivadas. Segundo o Referencial Curricular Nacional Educação Infantil 

(BRASIL, 1998, v.3, p.15), “ao movimentar-se, as crianças expressam 

sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando as possibilidades do uso 

significativo de gestos e posturas corporais”. 

Para Moyles (2002) é preciso que os professores, tentem reproduzir a 

atividade brincante de situações fora do ambiente escolar, como iguais as do 

ambiente escolar, entretanto, de uma forma a criar vínculos com o ensino a ser 

ofertado, uma vez que muitas dessas atividades não são oferecidas em casa, 

pelos pais ou responsáveis. Isso significa que se em casa a criança pode brincar 

livremente com blocos de montar, na escola ela também pode, todavia, será 

uma brincadeira dirigida pelos professores com um intuito pedagógico de 

aprendizagem, o qual poderá trabalhar diferentes disciplinas voltadas aos 

blocos, como cores, formas, tamanhos, construções, pesos, entre outros. 

De acordo com Ribeiro (2012), nas Escolas de Educação Infantil, deve 

manter-se uma organização intencional do trabalho pedagógico, que exige, para 

um processo de estruturação do desenvolvimento infantil, situações, tempos e 

lugares, onde haja materiais, brinquedos, livros e outros objetos, que 

possibilitem às crianças a ativação de suas qualidades humanas, tais como o 
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pensamento e a linguagem e, para tanto, não devem estar limitados somente ao 

espaço da sala de aula. Para Moyles (2002, p.100), 

 

A maioria dos professores diz que considera valioso o 
brincar e que ele tem um lugar na sala de aula, mas a 
maioria também indica implicitamente, por suas atitudes, 
que este lugar não é tão importante, sendo secundário as 
atividades que eles dirigem e supervisionam.  

 

 Posto isso, fica claro que os professores não se sentem preparados para 

proporem, às crianças, situações de aprendizagem lúdicas que envolvam além 

do âmbito educacional da sala de aula, ou seja, o espaço brincante muitas vezes 

não é valorizado nas escolas devido ao fato de que, muitas vezes, as crianças 

só possuem um tempo e espaço para brincarem na hora do recreio quando, 

muitos professores, é um momento de “alívio”.  

   De acordo com Kishimoto (2001), não é possível considerarmos que a 

sala de aula é um ambiente único de aprendizado e que o pátio serve apenas 

para recrear, uma vez que 

  
A fragmentação e compartimentalização de aspectos do 
desenvolvimento infantil (...) espelham-se nas 
concepções dos profissionais, na organização do espaço 
físico, materiais e práticas pedagógicas. Na sala de aula 
ocorre o desenvolvimento intelectual e psicológico, no 
pátio, o físico e social (KISHIMOTO, 2001, p.7). 

 
 Para Kishimoto (2001), não existem possíveis relações para classificar o 

controle do corpo, onde não há espaço suficiente para as ações autônomas das 

crianças. As salas de aula, normalmente, oferecem inúmeros gráficos e livros 

que não favorecem o corpo e o movimento.  Assim, compreendemos que, em 

sala de aula, as práticas pedagógicas de intenção lúdicas não são ministradas, 

apenas descritas, como normas de ensino, mas apenas momentos em que as 

atividades atribuem um maior tempo em aquisição de letras e números, 

enquanto o brincar acaba sendo apenas um momento livre na hora do lanche. 

O espaço e o tempo para brincar vão muito além do simples ato de 

deixar as crianças correrem pelo pátio e voltarem exaustas para as salas de 

aula, mas envolve liberdade de ações, materiais diversificados e 

potencializadores da imaginação, um adulto incentivador do brincar, além de 

espaços temáticos para que este brincar se desenvolva, tendo como princípio 
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um projeto educativo da importância da ação lúdica, tanto dentro, quanto fora da 

sala de aula. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fundamentado nas ideias de vários autores que atestam a importância 

do brincar para o desenvolvimento infantil, bem como a interação e participação 

ativa dos adultos diante deste processo, compreendemos que o brincar permeia 

a interação da criança com o seu meio social, além de agir na solução de 

conflitos.  

A partir da apresentação de alguns documentos oficiais que regem os 

direitos das crianças, verificamos como a criança era tratada anteriormente e 

como isto foi se desenvolvendo com o passar dos tempos, garantindo o direito à 

infância e à educação.  

Diante de alguns dados teóricos acerca do desenvolvimento, 

observamos, que desde o nascimento, a criança já é capaz de descobrir-se, de 

interagir com o adulto e ir, aos poucos, percebendo e criando adaptações desde 

o uso dos primeiros objetos, até os jogos mais complexos, devidamente 

adequados e estabelecidos em cada faixa etária. 

Ainda, foi possível uma análise acerca do faz-de-conta, mecanismo de 

extrema importância no desenvolvimento infantil por possibilitar o brincar 

simbólico, expresso por meio da imaginação infantil, proporcionando a imitação 

cotidiana da vida adulta. 

Foi-nos possível, ainda, a compreensão da importância que se deve à 

ludicidade frente à educação infantil, de modo a atribuir significados de 

aprendizados lúdicos no contexto escolar, bem como a importância da 

participação ativa do adulto, sendo o professor, como mediador do 

conhecimento aplicado em sala de aula de forma diferenciada, a fim de 

proporcionar melhores rendimentos de ensino por meio do brincar. 

Neste sentido, compreendemos que esta mediação dos adultos com as 

crianças podem estimular o desenvolvimento de forma universal nas crianças, 

alcançando diferentes competências cognitivas, como a linguagem, o 

desenvolvimento psíquico, físico, emocional e social. 

Estas compreensões, embasadas nos estudos da teoria Histórico-

Cultural, permitem compreender as diferentes atuações pedagógicas 

intencionais quando dirigidas aos espaços e metodologias adequados dentro do 

âmbito educacional, como sendo atuações pedagógicas humanizadoras, 
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conhecendo a criança como sujeito ativo em sua relação proximal com o adulto 

por meio da ludicidade. 

Assim, cabe a nós, como futuros profissionais, ou mesmo já atuantes da 

educação, a reflexão sobre a necessidade de melhor conhecermos as crianças, 

em suas maiores totalidades e firmarmos um projeto-político-pedagógico capaz 

de atribuir uma formação continuada dos professores a fim de que haja 

mudanças significativas quanto às metodologias de ensino aplicadas em sala de 

aula, as quais são capazes de aprimorar o desenvolvimento e o aprendizado de 

forma lúdica, prazerosa e contínua, respeitando sempre os interesses e os 

conhecimentos já advindos das crianças e, ainda, mostrando-lhes um mundo 

cheio de inovações, explorando a criatividade e imaginação para dar um sentido 

lúdico ao aprendizado, explorando não somente a sala de aula, mas todo o 

ambiente e materiais escolares. 

Destacamos, por fim, que por meio do brincar, a criança aprimora seus 

conhecimentos e saberes, explora o mundo imaginário e o real, desenvolve suas 

maiores capacidades inatas e aprimora o seu desenvolvimento em diversos 

aspectos. O brincar não é apenas um passatempo, mas um momento provedor 

de ricas experiências, promotor do desenvolvimento humano das crianças nas 

suas máximas possibilidades. 
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