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RESUMO 

 
 

Este trabalho traz uma análise sobre a importância do brincar no desenvolvimento e 
aprendizagem da criança e o papel do professor como mediador dessa prática na 
Educação Infantil. Considerando que as brincadeiras, os brinquedos e o modo de 
brincar são instáveis,buscamos apresentar as diferenças do brincar desde a 
antiguidade até os tempos atuais, mostrando a influência da sociedade nessas 
ações, analisando e discutindo como se dá a mediação do professor nas atividades 
lúdica e como essa mediação pode auxiliar no desenvolvimento e aprendizagem da 
criança, observando os meios sociais. A metodologia utilizada para desenvolver este 
trabalho é de cunho qualitativo com estudo teórico e pesquisa de campo. O 
levantamento bibliográfico que embasa este estudo tem como teóricos, entre outros, 
Ariés (1981); Benjamin (1984); Kishimoto (2002); Moyles (2002); Pachoal (2007) e 
Silva (2012). Com o desenvolvimento deste trabalho, entendemos que a mediação 
do professor na Educação Infantil permite compreender que a brincadeira e o modo 
de brincar dizem muito sobre a criança, seu desenvolvimento e aprendizagem e por 
isso deve ser refletida e vista não só como uma atividade prazerosa, mas também 
enriquecedora das suas relações sociais e que o professor deve ser uma ponte 
entre a criança e o brincar para que haja o desenvolvimento e aprendizagem 
satisfatórios e significativos. 

 
Palavras-chave: Brincar e brinquedo. Desenvolvimento e aprendizagem. Mediação 

do professor. 
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ABASTRACT 

 
 
This study brought an analysis about importance of  play in childhood development 
and learning and the teacher's role as a mediator of this practice in early childhood 
education. Whereas the games, toys and play mode are unstable, we seek to present 
the differences of playing from antiquity to the present day, showing the influence of 
society in these actions. The literature that supports this study is theoretical, among 
others, Ariès (1981); Benjamin (1984); Kishimoto (2002); Moyle (2002); Pachoal 
(2007) and Silva (2012). The main objective is to discuss and analyze how is the 
mediation of the teacher in recreational activities in kindergarten with specificity in 
play, and how this mediation can assist in the development and learning of children, 
watching social media. We believe that the mediation of the teacher in kindergarten 
allows us to understand the game and how to play say a lot about child development 
and learning and this must be reflected and seen not only as a pleasurable activity, 
but also enriching its relations social. 
 
Keywords:  Play and toys. Development and learning. Teacher mediation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O brincar está presente na vida da criança desde seus primeiros 

meses através do contato com a mãe, com o próprio corpo, a observação, 

manipulação dos objetos, e esse ato evolui conforme a idade da criança, 

contribuindo para seu desenvolvimento. 

No decorrer do crescimento, a criança passa por várias fases que 

caracteriza cada período vivido por ela. Cada estágio é único, apresentando 

características, finalidades e objetivos próprios necessários para que a criança 

avance nessa fase do desenvolvimento, onde constrói conhecimentos afetivos e 

cognitivos. Através do brincar a criança se desenvolve tanto corporalmente, quanto 

socialmente, e é a partir da sua entrada na escola, na educação infantil, que se 

intensifica este contato social mais amplo, saindo da zona de conforto da sua casa 

para lidar com a diversidade e interação com outras crianças e meios sociais. 

O presente trabalho irá analisar e discutir a importância do brincar no 

desenvolvimento de crianças entre 2 e 3 anos de idade e a mediação do professor 

dentro desta atividade lúdica. Neste sentido iniciaremos apresentando a concepção 

de infância em diferentes momentos da civilização para melhor compreender o 

desenvolvimento da criança e do brincar no decorrer da história, além das 

transformações nas formas do brincar, do brinquedo e seu papel no 

desenvolvimento e aprendizagem da criança contemporânea. 

A continuação, apresentamos as formas de brincar e do brinquedo 

existentes na contemporaneidade e na era tecnológica. Neste capítulo é possível 

notar as diferenças nas formas de brincar em um mundo completamente 

globalizado, regido pela economia e pela tecnologia, sofrendo forte influência da 

indústria cultural, e a importância de possuir um olhar mais cuidadoso com a infância 

e a criança, para que esses fatores não afetem de forma negativa seu 

desenvolvimento e aprendizagem.  

Para concluir o trabalho apresentamos a importância do brincar no 

desenvolvimento e aprendizagem da criança como construção da sua cultura e seu 

conhecimento sobre o mundo e relação com o mesmo, considerando a contribuição 

do professor nesse processo como mediador do brincar. Para analisarmos como o 

professor se coloca no papel de mediador do brincar, observamos indiretamente 

uma sala com 20 crianças de 2 e 3 anos de idade, onde o foco da observação foi 
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diagnosticar como se dá a intervenção do professor no brincar. Para complementar 

nossa metodologia de pesquisa, aplicamos um questionário aos professores da 

referida turma e coordenador da escola, tendo como objetivo lançar um olhar para a 

prática lúdica do professor em relação ao brincar. 

Tendo em vista os diferentes momentos abordados neste trabalho e 

a transformação da concepção do brincar e da infância é possível entender que a 

cultura lúdica sempre esteve presente na vida do homem, mas a história nos mostra 

que em certos momentos a vida da criança não se diferenciava da vida adulta sendo 

necessárias muitas modificações na concepção de infância, até a idade moderna 

para que pudéssemos usufruir desta nova forma de se pensar a infância, plena e 

separada do universo adulto, porém o que podemos perceber é que atualmente a 

criança continua sendo inserida precocemente no mundo adulto, já que muitas 

vezes as crianças acompanham os adultos em diversas atividades que não são 

adequadas para a sua faixa etária. 

Com isso, a escola começa a ter um papel primordial no 

desenvolvimento desta criança, preparando-a para a sociedade e suas relações 

sociais, econômicas e políticas. E hoje, este cenário se intensifica de maneira a 

exigir que o professor seja um mediador da aprendizagem da criança e começa a 

ser cobrado dele uma compreensão sobre o brincar como algo indispensável para o 

desenvolvimento de seus alunos, valorizando-o pedagogicamente, de forma com 

que a criança participe de todo processo desde a escolha diversificada das 

brincadeiras até a escolha de objetos, materiais e participantes das mesmas. Cabe 

ao professor usar diferentes metodologias nessa forma de aprendizagem, pois com 

isso ele formará um aluno reflexivo, crítico, autônomo, capaz de enfrentar desafios e 

seguir regras formadas pelo grupo. 

 O presente trabalho auxiliará o professor da Educação Infantil a 

compreender que a brincadeira e o modo de brincar dizem muito sobre a criança e 

sobre seu desenvolvimento e aprendizagem e por isso deve ser conceituado e visto 

não só como uma atividade prazerosa, mas também enriquecedora das suas 

relações sociais. Sendo assim, o papel de mediador que  posiciona o professor entre 

o brincar e a aprendizagem servirá de estímulo para que a criança aprenda, através 

de ações e pensamentos, colaborando assim para a construção da sua autonomia.  
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2 O BRINCAR NOS DIFERENTES CONTEXTOS HISTÓRICOS-SOCIAIS 

 

2.1 O BRINCAR E O BRINQUEDO NA HISTÓRIA 

 

Brincar é uma atividade que sempre esteve presente na vida humana. 

Está relacionada com a infância por ser nela onde o homem começa a se relacionar 

com seu mundo. Os objetos com que as crianças constroem esta relação, que 

chamamos de brinquedos, também acompanharam esta evolução desde os tempos 

mais primórdios da civilização. Lançar um olhar mais atento para o brincar e seus 

instrumentos nos possibilita compreender melhor o que nos dizem sobre a nossa 

própria história. 

Se buscarmos registros dos séculos passados veremos que desde os 

tempos mais antigos faz-se presente miniaturas esculpidas em barro pelos homens 

primitivos, mesmo com esses registros não se pode analisar qual era sua 

apropriação acerca do objeto, mas podemos inferir que estes poderiam ser os 

primeiros registros de brinquedos da humanidade. 

Até o século XI a infância não era vista como uma fase importante na vida 

do sujeito, mas sim como uma fase de transição de um sujeito dependente para um 

sujeito independente fisicamente e, portanto, já considerado um adulto, e essa fase 

de transição era muito curta e rapidamente esquecida. O objetivo social era 

preparar, o mais rápido possível, a criança para o mundo adulto e contribuir para a 

produção da sobrevivência dele e da família. Segundo AIRÉS (1981),  

[...] Os homens dos séculos X – XI não se detinham diante da 
imagem da infância, que esta não tinha para eles interesse, nem 
mesmo realidade. Isso faz pensar também que no domínio da vida 
real, e não mais apenas no de uma transposição estética, a infância 
era um período de transição, logo ultrapassado, e cuja lembrança 
também era logo perdida. (p.52) 

Assim, não havia jogos de adultos e jogos de crianças. A diferenciação 

dessas atividades só acontecia com crianças até os quatro anos, a partir disso não 

se tinha a preocupação em fazer essa separação, já que o jogo era entendido como 

“um só” e era visto como nada sério por ser muito associado ao jogo de azar, que 

era para adultos, e não possuía uma desvinculação. As crianças acabam por imitar o 

adulto, preparando-se assim para sua inserção na sociedade e nas atividades de 

sua comunidade. 
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NOVAES (2004) descreve que, 

Durante o século XVII existiam brincadeiras exclusivas das crianças 
até somente os três, quatro anos. Depois as brincadeiras infantis 
eram a expressão da imitação das atividades dos adultos. As 
crianças brincavam com ou sem os adultos, mas com os mesmos 
tipos de divertimentos, de jogos; não havia separações, não havia 
sentimentos, ou julgamentos de infantilidade quanto a determinados 
jogos desempenhados por adultos. As atividades pertenciam a 
ambos, sendo que a criança, por ser menor, tomava emprestado do 
adulto o divertimento, o jogo. (P. 04) 

Segundo Airés (1981), a criança vista como adulto em miniatura esteve 

presente na sociedade nos séculos XIV e XV. As obras de arte da idade média são 

materiais históricos que podem comprovar esse fato, já que nelas as crianças eram 

retratadas com traços muito adultos, mas em um tamanho reduzido. Assim, toda a 

pintura da época que retratava o adulto de uma forma reduzida era interpretada 

como uma criança. 

Isso acontecia porque a infância na idade média era facilmente ignorada, 

pois não se tinha a consciência da particularidade desta fase, e o motivo disso era 

que nasciam muitas crianças, mas também morriam muitas crianças, e as que não 

morriam, assim que alcançavam um certo grau de independência eram logo 

inseridas na vida adulta, pois o que importava era que a criança crescesse rápido 

para que assim pudesse auxiliar no trabalho e desenvolver as mesmas atividades 

que os adultos, como traz AIRÉS (1981) onde,  

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

A criança, independente de sua classe social, era tirada da casa dos pais 

muito cedo e levada para conviver com famílias desconhecidas para que pudessem 

aprender as atividades domésticas. Nessas famílias a criança teria um mestre e ela 

seria a aprendiz, que lhe passaria experiências e lhe faria aprender através da 

prática. De acordo com Airés (1981, p. 156), “[...]era através do serviço que o mestre 

transmitia a uma criança não a seu filho, mas ao filho de outro homem, a bagagem 

de conhecimentos, a experiência prática e o valor humano que pudesse possuir” . 

Naquele período o trabalho doméstico não era visto de forma degradante, mas sim 
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como um modo de educação tanto para as crianças ricas quanto para as pobres. Até 

então não se tinham registros de atendimento à infância. 

Se olharmos um pouco mais adiante, à medida que a história e a 

sociedade começam a avançar, temos os primeiros registros de brinquedos 

confeccionados por artesãos que serviam como decoração para comércios e casas, 

e eram peças muito raras já que eram produzidas manualmente e em pequenas 

quantidades. De acordo com Benjamin (1984), 

[...] tais brinquedos não foram em seus primórdios invenções de 
fabricantes especializados; eles nasceram sobretudo nas oficinas de 
entalhadores em madeira, fundidores de estanho etc. Antes do 
século XIX a produção de brinquedos não era função de uma única 
indústria. O estilo e a beleza das peças mais antigas explicam-se 
pela circunstância de que o brinquedo representava antigamente um 
produto secundário das diversas indústrias manufatureiras, as quais, 
restringidas pelos estatutos corporativos, só podiam fabricar aquilo 
que competia a seu ramo (p.67). 

As crianças que tinham acesso a esses objetos artesanais eram as 

burguesas. As demais crianças das famílias camponesas se utilizavam das 

situações da vida cotidiana e da sua realidade essencialmente rural para 

confeccionar seus próprios brinquedos, ou até mesmo criar brincadeiras. 

Para termos uma visão mais clara sobre esse fato, utilizaremos como 

referência uma das obras do pintor Pieter Brueghel: Jogos Infantis. Considerado um 

dos artistas flamengos mais importantes da época. Pieter Brueghel viveu na Holanda 

no período do século XVI e buscava retratar em suas obras os acontecimentos de 

diferentes épocas de uma maneira artística, sendo influenciado fortemente por 

Heironymus Bosh. 
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Figura 1: Jogos Infantis – Pieter Brueghel. Kunsthistorisches Museum, Viena. 

 

Nesta obra, a intenção de Brueghel não era apenas mostrar o que 

acontecia na sociedade em um determinado período, mas sim fazer com que os 

leitores de suas obras percebessem e conseguissem se contextualizar através 

dessa obra que é um pequeno fragmento da realidade existente na época, como 

descrevem BITTENCOURT, SILVA e OLIVEIRA (2014) 

O cenário é constituído por elementos paradoxais: aldeias rurais 
presumivelmente existentes na época, assim como pela presença de 
seres humanos e objetos que podem ser identificados por qualquer 
um. Porém, a forma como tudo isso é retratado transcende qualquer 
possibilidade de uma leitura acomodada do real. É impressionante 
observar o potencial de criação do artista, e que se abre enquanto 
potencial para quem o olha. (p. 03; 04) 

Essa obra nos ajuda a compreender e identificar as brincadeiras que o 

artista gostaria que os leitores de sua obra voltassem sua atenção, e são retratadas 

de forma com que o leitor tenha facilidade em identificá-las. A forma com que o 

artista apresenta essas brincadeiras para mexe com a imaginação do leitor de sua 

obra, já que são fragmentos da história da humanidade.  

A obra Jogos infantis nos mostra como era a vida e como se dava o 

brincar da criança na época do Renascimento, buscando retratar as diferentes 

formas de brincar existentes no século XVI. Nesse quadro podem ser encontradas 

cerca de 84 brincadeiras, sendo algumas delas bolinha de gude, cinco marias, cabra 
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cega, boca de forno, cabo de guerra, entre outras. Essas brincadeiras eram 

realizadas tanto por crianças quanto por adultos em um mesmo contexto, pois não 

existia o sentimento de infância e as crianças eram vista como mini adultos. 

Podemos dizer que essa foi a primeira demonstração do início da infância.  

Conforme as palavras de BITTENCOURT, SILVA e OLIVEIRA (2014), podemos 

identificar que, 

Talvez Brueghel com essa obra tenha demonstrado um início de 
interesse pela infância, pois, até então, as crianças não pareciam ser 
importantes para a arte e para o pensamento ocidental, sendo que a 
arte medieval até o século XII desconhecia a infância e suas 
particularidades retratando as crianças como adultos em miniatura. 
(p. 05) 

De acordo com Azevedo e Silva (1999), a sociedade só começa a pensar 

em uma forma de construir o lugar da criança no decorrer da era moderna “num 

movimento que toma muita força a partir do século XVIII. Começa-se a trabalhar e 

defender a noção de inocência infantil” (p. 35). A partir do momento em que a 

criança deixa de ser vista como um adulto em miniatura ela consegue assumir seu 

papel na sociedade como criança. 

Ao final do século XVIII, com a revolução industrial, a criança passa a ter 

um reconhecimento e um cuidado maior perante a sociedade e é a partir de então 

que as industrializações de brinquedos começam a se expandir. As madeiras 

utilizadas pelos artesãos nas confecções dos brinquedos dão lugar a outros diversos 

materiais, e o brinquedo passa a ser o mediador entre a criança e a sociedade, pois 

conforme RODRIGUES (2009)  

Com o início do Renascimento, as brincadeiras que antes 
englobavam adultos e crianças, paulatinamente, foram se 
transformando numa especialidade das crianças. O brinquedo então 
passou a se tornar um mediador entre a criança e o mundo. (p. 18). 

Com isso é possível perceber que a criança e o significado de infância 

ganha maior destaque perante a sociedade. Antes a criança era vista como adulto 

em miniatura, e hoje o mundo é visto como uma miniatura para o universo da criança 

e o brinquedo passa  a ser uma representação do mundo que vai ser apresentado à 

ela. 

Na atualidade, o brincar tornou-se algo fundamental para que aconteça as 

interações entre a criança e o adulto, seja para a obtenção de prazer ou no 
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estabelecimento de relações para suas realizações culturais e sociais, pois ao 

mesmo tempo em que o brincar é tido como uma atividade prazerosa ele também é 

uma via pela qual cada sociedade transmite às crianças seus costumes e valores, 

sendo assim uma forma de educar e ensinar a criança. 

 

2.2 INDÚSTRIA CULTURAL, O BRINCAR NA COMTEMPORANEIDADE E O BRINCAR NA ERA 

TECNOLÓGICA 

 

Vimos anteriormente que a atual concepção de infância era praticamente 

ausente na sociedade e as crianças eram consideradas seres de menor importância. 

Nesta mesma direção, também a concepção de brincar ou as brincadeiras, era uma 

ação ausente de intencionalidade; porém, na contemporaneidade, as atividades 

lúdicas infantis ganham mais ênfase perante a sociedade. O que vemos é uma 

ligação mais evidente entre a criança, o brinquedo e o brincar. Com o 

desenvolvimento social, percebe-se que também houve uma grande transformação 

no conceito de infância que se traz em diferentes contextos históricos desde a 

antiguidade até a contemporaneidade.  

Se antigamente a criança era inserida desde muito cedo no mundo adulto 

e a infância passava despercebida, o que podemos notar hoje é que em nossa 

sociedade globalizada a criança continua sendo inserida precocemente no mundo 

adulto. Não que o conceito de infância tenha se desfeito, mas o que se percebe é 

uma mudança significativa na qualidade da infância, como questiona PASCHOAL e 

MACHADO (2002), 

Quando pensamos nas crianças do século XXI, deparamo-nos com 
diferentes tipos de infância, vivenciados por diferentes tipos de 
crianças. Afinal, o que é ser criança na sociedade globalizada? Como 
pensar a infância da criança diante das rápidas transformações do 
mundo contemporâneo? (p. 20). 

A resposta para esta questão é um tanto difícil de se encontrar. Sabemos 

que a realidade da infância se constitui conforme o espaço e o período em que ela 

ocorre. O que acontece hoje é que pouco se vê crianças brincando nas ruas como 

nas gerações passadas. A forma de brincar mudou, porque a sociedade também 

mudou. É comum ver crianças enclausuradas e brincando em casa, talvez pela 

sensação de segurança que os pais têm de que estão protegendo seus filhos. 
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É claramente perceptível que as crianças, os brinquedos e o modo de 

brincar atuais são completamente diferentes dos de antigamente. Isso ocorre devido 

as várias mudanças culturais, econômicas e tecnológicas que a sociedade vem 

sofrendo, pois, todos esses fatores influenciam, direta ou indiretamente, no modo de 

brincar da criança. 

A sociedade atual está cada vez mais inserida em um mundo globalizado 

e capitalista, que possui como um de seus objetivos principais a necessidade de 

fazer com que os sujeitos pertencentes à ela consumam cada vez mais, alimentando 

o crescimento do capital, e este mercado vê nas crianças uma forma satisfatória de 

consumismo e geração de lucros. Segundo SILVA e SILVA (2015) 

Ao consumir as pessoas satisfazem suas necessidades que foram 
inseridas culturalmente, o consumo configura a sociedade limitando a 
forma de pensar, e o mesmo ocorre quando a Industria cultural tem 
como alvo o consumo infantil. As crianças se tornam consumidoras 
em potencial, sendo estimuladas pela família e a indústria, de todas 
as formas possíveis [...] (p. 03) 

O que pretendemos aqui não é criticar a evolução que a infância vem 

sofrendo, pois ela não deve se estagnar como se a sociedade continuasse a mesma 

em todos os contextos históricos, porém fazer uma análise a respeito da influência 

da Indústria Cultural no papel do brincar e do brinquedo no desenvolvimento da 

criança.  

A Indústria Cultural é um produto e uma ferramenta do sistema capitalista 

proveniente da sociedade contemporânea. Ela se materializa quando as relações 

sociais passam a ser reduzida a troca de mercadorias, onde a cultura perde a sua 

essência, já que o objeto cultural, que deveria ser utilizado como processo criativo, 

passa a ser utilizado como processo produtivo. SILVA (2016) ao analisar a 

sociedade imersa na Indústria Cultural, constata que: 

A partir do desenvolvimento das sociedades industriais ou do 
desdobramento social que se chamou de Revolução Industrial, 
assistimos a reinvenção dos modos de subjeção, que modelam o 
cotidiano e influenciam a esfera cultural. O que se percebe é que a 
partir desse momento, passamos a viver e conviver com uma 
sociedade conduzida não por um projeto político e ideológico, mas 
diante de uma sociedade totalmente conduzida pela técnica. (p.03) 

A partir do momento em que a indústria passa a influenciar a esfera 

cultural por meio da produção, utilizando-se das tecnologias para obter uma cultura 
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de massa, todo o produto produzido por ela passa a compor a indústria cultural, já 

que a cultura passa a ser vista como mercadoria que gera o consumo de massas. 

Segundo Silva (2016), as dimensões culturais passam de um aspecto estético e 

cultural sem nenhum sentido para um aspecto cultura fragmentado, onde é 

destinado a diversão e o lucro seguindo a lógica do mercado em que a sociedade 

está organizada.  

Cultura e arte que tinham uma concepção como via de expressão e 
contestação transforma-se em mercadorias reproduzidas em série e 
designadas de acordo com os interesses do sistema econômico 
capitalista e que passam a ser absorvida pelos consumidores que se 
tornam, não o sujeito, mas o objeto dessa indústria. (p. 05) 

E essas características da Indústria Cultural também englobam a indústria 

do brinquedo e as ações ligadas ao brincar. O ato de brincar acaba ficando 

comprometido a partir do momento em que a ação lúdica natural da criança é 

deixada em segundo plano, dando lugar a uma ludicidade vinculada ao desejo de 

consumir e ter um determinado objeto criando uma relação sedutora entre infância, 

consumo e Indústria Cultural. A indústria vem criando a cada dia brinquedos com 

características que chamam a atenção não só das crianças, mas também dos pais, 

que envolvidos na lógica consumista acabam cedendo aos encantos da Indústria 

Cultural. O que não seria algo tão ruim se acima do pensamento do consumo e do 

lucro fossem pensados no desenvolvimento da criança, pois às vezes esses 

brinquedos só satisfazem um desejo momentâneo. Conforme os estudos de SILVA 

(2012) 

A sociedade capitalista está organizada para a produção e geração 
de lucro, a indústria do brinquedo e produtos voltados para o 
universo infantil não fogem a regra. Todavia, não se trata de negar os 
brinquedos industrializados, mas compreender como os mesmos 
retiram das crianças a dimensão criatividade, coletividade, do lúdico 
e da educação, predispondo a um adestramento do seu imaginário à 
constituição de subjetividades adaptadas à reprodução desse modelo 
de organização social. (p. 18). 

Não cabe aqui criticar ou defender a forma com que a indústria vem 

produzindo os brinquedos, mas sim analisar até que ponto as crianças conseguem 

desenvolver sua cognição e serem autônomas no seu processo criativo com esses 

brinquedos.  
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É comum encontrarmos no mercado de brinquedos, onde a tecnologia 

fala por si e limita a imaginação, reflexão e criticidade, e por conta disso, aquele 

primeiro impacto que atrai o interesse da criança é facilmente descartável. Tomemos 

como exemplo as bonecas que falam e se movimentam sozinhas ou os carrinhos de 

controle remoto. A criança fica refém do adulto, exigindo dela um cuidado ao brincar 

pelo valor pago, impedindo que ela possa manusear livremente seu objeto de 

brincar, assim como a própria tecnologia inserida nos brinquedos que, quando 

pararem de funcionar a criança simplesmente descarta, pois não vê mais utilidade 

na mesma e não consegue criar outra forma de brincar senão aquela proposta no 

manual de instruções.  

O que está ocorrendo é uma aceleração do consumo, que 

consequentemente o transforma como o foco do desejo, fazendo com que tudo seja 

descartável e desejável, e o ato de brincar, que deveria auxiliar no desenvolvimento 

físico, social e intelectual da criança, acaba dando lugar a brinquedos materializados 

em tecnologia com vida própria, não deixando muito espaço para a descoberta e a 

exploração do mundo pela criança, como enfatizam Silva e Silva (2015); 

O brincar hoje está associado à sociedade consumista onde o 
brinquedo é materializado e retira da criança a possibilidade de 
exercitar o pensamento e a criação para manusear um brinquedo. 
Estes produtos comprometem a autonomia social, pois levam a 
perda de reflexão desde a mais tenra idade (p. 04). 

Em decorrência disso, alguns aspectos do lúdico vêm sendo deixado para 

trás e tomando novos rumos, e o que se nota são crianças cada vez mais envolvidas 

com brinquedos tomados pela tecnologia, e que em sua grande maioria fazem com 

que elas passem muito tempo concentradas em atividades individualizadas, 

perdendo a essência criativa do brincar. SILVA (2012) nos traz também que  

Embora os jogos e brincadeiras tenham sobrevivido ao avanço 
tecnológico tornaram-se mais individualizados, ameaçando as 
interações sociais. Hoje existem crianças, principalmente das classes 
sociais mais elevadas, que passam horas em atividades individuais, 
interagindo somente com máquinas. (p.17). 

O brincar hoje, vinculado ao consumismo, substitui as atividades lúdicas 

por horas em frente à televisão, vídeo games, computadores e tantas outras 

tecnologias que a criança tem acesso sem restrições, afetando seu 

desenvolvimento, pois dessa forma suas interações sociais tornam-se limitadas, e 
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ela passa a ser fortemente influenciada pela cultura de massas, onde ter um 

determinado brinquedo não faz-se pela necessidade do brincar mas sim pela 

necessidade de status, de ser aceito em um determinado grupo, de seguir um 

padrão imposto pela sociedade consumista.   

A industrialização de brinquedos vem crescendo a cada dia, e vem 

fazendo com que a criança se torne consumista desde muito cedo, e uma das armas 

utilizadas pela Indústria Cultural para atingir o público infantil é a publicidade e a 

propaganda. As propagandas são chamativas, voltadas para a própria criança, 

induzindo-a a sentir necessidade de ter um determinado objeto, criando um ciclo 

sem fim, já que o brinquedo adquirido pela criança será descartado assim que for 

lançado um brinquedo mais legal. De acordo com SILVA (2012)  

Os produtos industrializados se utilizam de diferentes recursos 
tecnológicos para atrair e seduzir as crianças. Tais produtos culturais 
atuam no imaginário infantil e incentivam o consumismo, com 
produtos novos a cada dia no mercado. Assim, as crianças ganham o 
brinquedo desejado que logo em seguida é substituído por outro que 
veem na propaganda. Desta forma, são seduzidos para querer 
sempre a novidade e para o consumo imediato, o que compromete a 
autonomia humana. (p. 19). 

Se fizermos uma análise minuciosa perceberemos que vários brinquedos 

industrializados, tanto que vem de décadas passadas quanto os mais atuais, ditam 

padrões de como as crianças devem ser e como deve se portam perante a 

sociedade, como é o caso da boneca Barbie. Se no início do século XX, o padrão 

que se apresentava refletia a própria sociedade, onde ser bela para a mulher era ser 

mais “cheinha”, recatada e do lar. As bonecas representavam o instinto materno e, 

portanto, sempre como bebês assexuados. Hoje, a Barbie e outras bonecas 

representam a mulher independente economicamente, magra e esguia como Gisele 

Bündchen. 

A história da boneca Barbie teve início na Alemanha no ano de 1952. No 

início de 1950 eram publicadas pelo jornal Bild pequenas histórias que tinham como 

protagonista uma personagem feminina chamada Lilli. As histórias de Lilli fizeram 

tanto sucesso que a personagem ganhou sua versão em boneca fabricada pela 

O&M Hausser. A boneca Lilli era destinada ao público adulto e tinha uma estrutura 

impecável.  
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Figura 2: Bonecas Bild Lilli. O&M Hausser, 1952. 

 

Os fundadores da empresa de brinquedos Mattel, Ruth Handler e Elliot 

Handler em uma viajem pela Europa ficaram encantados pela boneca e resolveram 

comprar duas bonecas para Bárbara, a filha do casal. O casal Handler viu em Lilli 

uma oportunidade de crescimento no mercado infantil, e em 1959 lançaram a 

boneca Barbie, inspirada na boneca Lilli, que foi batizada com esse nome em 

homenagem à sua filha Bárbara. 

 

Figura 3: Boneca Barbie. Mattel, 1959.                 Figura 4: Barbie e Ken, Mattel, 1961. 
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A boneca que apresenta uma característica jovial, bem vestida e 

maquiada estourou no mercado consumista, e desde a sua criação foram vendidas 

cerca de um milhão de bonecas em mais de 150 países. Vinculada sempre a um 

padrão de beleza, com o passar dos anos a boneca Barbie passa a adotar vários 

estilos. desde os mais clássicos aos mais radicais, mas sempre acompanhando os 

padrões da moda, e em 1961 ela ganha um companheiro, seu namorado Ken. 

SILVA e SILVA (2015), nos mostra a partir de seus estudos que 

Ao decorrer dos anos a Barbie foi ficando ainda mais linda, 
acompanhando os padrões de moda, sempre com roupas e 
acessórios luxuosos, em 1961 Barbie ganha seu namorado Ken, que 
é uma homenagem ao outro filho de Ruth. Na década de 80 surgem 
as primeiras Barbies negras, o que faz com que ao longo dos anos a 
boneca ganhe amigos, casas, carro. (p. 08). 

A boneca Barbie é um exemplo muito forte de como a Indústria Cultural 

pode inserir personalidades e padrões no meio infantil, ditando regras de como ser e 

de como se comportar. A boneca que sempre traz consigo a ideia de um mundo 

glamoroso, onde precisa ter para ser intervindo na forma de pensar e de agir da 

criança, ensinando que a felicidade e o bem-estar são encontrados em bens 

materiais. 

    

Figura 5: Bonecas Barbie. Mattel, 2015. 

 

A boneca Barbie é só um exemplo entre tantos outros. O fato é que em 

uma era completamente globalizada e tecnológica o ideal que se tinha na 

modernidade, de que a infância era uma etapa de inocência, imaturidade e um 

caminho a ser seguido até que a criança fosse inserida na fase adulta, acaba se 

perdendo, pois com todos esses meios tecnológicos que rodeiam o meio social e 
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cultural da criança, ela tende a participar cada vez mais do mundo adulto.  MARTINS 

e CASTRO (2011) nos apresentam que 

Essa potencialidade que agora surge se contrapõe a um ideal 
construído historicamente para essa fase inicial da vida – ideal 
moderno que entendia a infância como etapa de imaturidade, de 
inocência, de preparação, e que padronizava um caminho de 
desenvolvimento até a idade adulta, no sentido de que haveria uma 
evolução até chegar a um ponto ideal de maturidade e de 
responsabilidade social. (p. 620). 

Diante disso, é necessário pensar na infância partindo de um olhar 

cuidadoso para a criança. É claro que seria impossível deixar de lado a influência da 

Indústria Cultural e do consumo, mas não devemos deixar que a lógica do consumo 

conduza as ações humanas e degrade o pensamento infantil, pois dessa forma o 

brincar acaba sendo uma ação manipulada, impedindo que a criança desenvolva 

sua autonomia e criticidade. A contemporaneidade nos apresenta uma nova forma 

de pensar a infância, assim como o papel da escola e do professor no processo de 

desenvolvimento infantil. Se hoje, a realidade das crianças pequenas é permanecer 

parte do seu dia na escola, esta precisa assumir sua responsabilidade diante da 

formação da criança que queremos para esta nova sociedade. 

 

 



24 

 

3 O PAPEL DO BRINCAR NA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA 

 

3.1 O BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Toda criança tem o direito e a necessidade de brincar, pois essa prática é 

uma das caracteristicas fundamentais para o desenvolvimento da infância. É através 

do brincar e do espaço lúdico que a criança tem a possibilidade de criar e 

estabelecer uma relação positiva com a sua cultura. 

Brincando a criança mantém um vínculo essencial com as atividades que 

não são consideradas como brincar. O brincar é uma ação que ocorre no imaginário 

da criança, sendo assim podemos dizer que a criança que brinca possui o domínio 

da linguagem simbólica, tendo assim consciência da diferença existente entre o 

brincar e a realidade que lhe forneceu conteúdo para essa atividade, como postula o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998):  

Nesse sentido, para brincar é preciso apropriar-se de elementos da 
realidade imediata de tal forma a atribuir-lhes novos significados. 
Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação 
entre a imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é 
uma imitação transformada , no plano das emoções e das ideias, de 
uma realidade anteriormente vivenciada ( p. 27). 

Segundo Brougére (1998), o brincar é visto como uma ação onde o 

sujeito consegue, através de métodos psicológicos, manter uma certa distância do 

real, pois o brincar, diferente do princípio de realidade, segue o modelo do princípio 

do prazer, e essas ações farão com que o sujeito enriqueça sua vivência cultural 

livre de qualquer restrição. 

Podemos então dizer que o brincar, através de uma cultura lúdica, 

contribui para a aprendizagem da criança de forma significativa, pois é através dela 

que a criança consegue desenvolver suas competências em perceber o que 

acontece ao seu redor, e assim ela irá se apropriar dessa capacidade de percepção 

para ingressar na cultura lúdica, ou seja, tranformar o que ela captou do meio social 

em algo prazeroso, no brincar, como traz Brougére (1998, p. 20) “brincar não é uma 

dinâmica interna do indivíduo, mas uma atividade dotada de uma significação social 

precisa que, como outras, necessita de aprendizagem”. 

O brincar está presente na vida da criança desde muito cedo, seja em 

ações intencionalizadas ou não. Quando ainda é um bebê a criança já está inserida 
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no ato de brincar, não como um sujeito ativo nessa ação, mas sim como um 

“brinquedo” para a mãe, e as ações da mãe fará com que a criança aprenda a 

brincar e torne-se um parceiro ativo, pois logo ela será capaz de reconhecer 

algumas características essenciais do brincar, assumindo o papel da mãe mesmo 

que de forma desajeitada, e todo esse processo é essencial nessa aprendizagem, 

como resalta Brougére (1998): 

Parece que a criança, longe de saber brincar, deve aprender a 
brincar, e que as brincadeiras chamadas de brincadeiras de bebês 
entre a mãe e a criança são indiscutivelmente um dos lugares 
essencias dessa aprendizagem (p. 22) 

Ao aprender a brincar, a criança compreende uma série de esquemas que 

farão com que ela compreenda esta ação antes de utilizá-las em contextos novos, 

seja sozinha ou com outras crianças. Ela só poderá construir uma cultura lúdica a 

partir do brincar e é através das experiências acumuladas desde as primeiras 

brincadeiras que ela constituirá sua cultura lúdica.  

Devemos pensar que a cultura lúdica não se constitui separada da cultura 

geral, mas é influênciada por ela sendo essa influência um processo indireto que irá 

gerar na criança a interpretação indireta de elementos, como postula Brougére 

(1998), 

Mas o processo é indireto, já que aí também se trata de uma 
interação simbólica, pois, ao brincar, a criança interpreta os 
elementos que serão inseridos, de acordo com sua interpretação e 
não diretamente ( p. 28). 

Ao brincar, a criança tem uma percepção sobre o que acontece a sua 

volta e no mundo adulto, e ao tentar repetir as ações dos adultos a criança irá 

descobrir as regras que compõem a ação do brincar, e compreendendo essas regras 

ela terá a capacidade de alterá-las conforme as suas necessídades e isso fará com 

que ela use sua criatividade. Essas ações de interação entre a criança e a cultura 

que a cerca contribuem significativamente para seu desenvolvimento cognitivo.  

Desse modo, devemos entender o brincar para além de uma ação 

prazerosa e livre, mas sim como um ato que contribue no desenvolvimento e 

aprendizagem da criança, já que esse ato a leva a criar, estruturar, explorar, entre 

tantas outras ações. Segundo Kishimoto ( 1998),  

Pela brincadeira a criança aprende a se movimentar, falar e 
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desenvolver estratégias para solucionar problemas. A brincadeira 
tem papel preponderante na perspectiva de uma aprendizagem 
exploratória, ao favorecer a conduta divergente, a busca de 
alternativas não usuais, integrando o pensamento intuitivo ( p. 151). 

Brincando a criança compreende como acontecem e como funcionam as 

coisas ao seu redor e ao fazer essa apreensão ela passa a perceber e a separar, 

através do brincar, o que pode e o que não pode ser feito, já que brincando ela irá 

aprender e assimilar as regras sociais existentes. Essa ação irá gerar na criança 

uma necessidade de organizar seus pensamentos, conquistando assim mudanças 

significativas e qualitativas em sua personalidade. 

Através do brincar a criança consegue viver a ludicidade e descobrir a si 

mesma dentro da sociedade, aprendendo sobre a realidade e desenvolvendo sua 

criatividade, sua forma de expressão, pensamento, interação e comunicação com 

outras crianças.  

Para que a criança alcance a capacidade de criar, a riqueza e a 

diversidade das experiências que são oferecidas através do bincar para elas na 

escola, são fundamentais para que consigam desenvolver e ter o domínio da sua 

linguagem simbólica que fará com que ela se aproprie de elementos da realidade 

que irão auxiliar no seu desenvolvimento social, conforme nos traz o RCNEI (1998) 

onde diz que,  

Para brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade 
imediata de tal forma a atribuir-lhes novos significados. Essa 
peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma 
imitação transformada, no plano das emoções e das idéias, de uma 
realidade anteriormente vivenciada. (p. 27).   

 Sendo assim, o ambiente escolar deve proporcionar para as 

crianças uma aprendizagem significativa, partindo de uma das suas atividades 

principais na educação infantil, que é o ato de brincar. Dentro da escola será a figura 

do professor que irá mediar a criança nesse processo, fazendo com que ela tenha 

capacidade de interação e percepção com o mundo a sua volta e conquiste sua 

própria autonomia.   

 

3.2 O PROFESSOR COMO MEDIADOR DO BRINCAR NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

Atualmente, é comum que as crianças passem oito horas dentro de uma 
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instituição de ensino, devido ao fato de que os pais precisam trabalham para manter 

o lar. Fora desse ambiente familiar, a criança precisa de alguém que tenha a 

capacidade de cuidar dela e a educar no decorrer desse período. E é então que 

entra a figura da instituição escolar e diretamente o papel do professor no 

desenvolvimento da criança. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI, 1998), o adulto presente na educação infantil que irá auxiliar a criança a 

estruturar o campo do brincar na sua vida é o professor. Em consequência disso, 

será o professor que organizará a base estrutural do brincar através de ofertas de 

determinados objetos, brinquedos, espaços e tempo. 

A atividade lúdica, e dentre ela o brincar, possibilta ao professor conhecer 

muito sobre o desenvolvimento das crianças tanto em conjunto quanto em particular, 

na linguagem e na sua capacidade de se socializar com o meio. Por isso o professor 

deve olhar para o brincar como uma ação de extrema importância no 

desenvolvimento da criança e buscar fazer uma intervenção intencionalizada 

oferecendo-lhes materiais que irão enriquecer esse momento de aprendizagem, e 

assim a criança terá a capacidade de explorar de forma mais ampla sua imaginação 

e criatividade, como coloca o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (1998, p. 29) “é preciso que o professor tenha conciência que na brincadeira 

as crianças recriam e estabilizam aquilo que sabem sobre as mais diversas esferas 

do conhecimento em uma atividade espontânea e imaginativa”.  

Segundo Guimarães e Lopes (2012), a mediação do professor se baseia 

na linguagem para permitir que as crianças criem ou recriem relações entre si. Essa 

atitude e o comportamento do professor que se coloca no lugar de motivador, 

facilitador e estimulador da aprendizagem, irá colaborar para que a criança alcance 

os objetivos desejados, nesse caso com a ação do brincar. 

O professor deve mediar o brincar procurando despertar o interesse da 

criança, utilizando a brincadeira como ferramenta auxiliadora do processo de ensino 

e aprendizagem, pois conforme nos traz Guimarães e Lopes (2012), 

[...] usar a brincadeira em sala de aula como ferramenta de 
aprendizagem requer do professor mediação para que a mesma não 
seja vista como mera diversão, mas que promova a aprendizagem de 
maneira atraente que certamente terá resultado positivo (p. 52). 

O professor deve atentar-se a todos os benefícios que a brincadeira pode 
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trazer, e as inúmeras opções que ela possibilita trabalhando diversos conhecimentos 

e conteúdos de forma lúdica, e essas brincadeiras devem ser aceitas por todos, 

tornando assim o ato de aprender mais prazeroso, atrativo e flexível. 

Nos ambientes e nos momentos que o brincar ocorre fora da escola, a 

criança tem maior probabilidade de usa-lo livremente ou de forma exploratória, que 

também auxilia em seu desenvolvimento e no processo de aprendizagem, mas não 

lhe oferece uma dimensão ampla e uma variedade de possibilidades oferecidas pelo 

brincar dirigido. Isso faz com que a criança, ao chegar na escola, apresente 

dificuldades de fazer uso de forma variada de materiais e brinquedos, como nos diz 

Moyles (2002) 

Qualquer pessoa que já tenha observado ou participado do brincar 
infantil por um certo período de tempo perceberá imediatamente que 
as crianças nem sempre utilizam uma variedade tão grande de 
materiais e atividades como frequentemente se sugere. As vezes 
elas restringem bastante os recursos, manipulando-os dentro de um 
estreito intervalo de possibilidades potenciais, e precisam ser 
estimuladas e usá-los de outras maneiras e para outros propósitos. 
(p. 35) 

Cabe ao professor oferecer para as crianças a possibilidade de vivenciar 

situações que utilizem o brincar livre e o brincar dirigido, estimulando sua criatividade 

e imaginação, atendendo assim as necessidades de aprendizagem e o 

desenvolvimento integral dessas crianças, e o professor, além de mediar a 

aprendizagem, deve colocar-se no lugar de observador e avaliador, diagnosticando 

o que a criança aprendeu com essas práticas. 

Segundo Moyle (2002), os atuais modelos do brincar e de aprendizagem 

nos permitem perceber sua influência na criatividade das crianças, onde ao explorar 

os meios e ter contato com essas experiências através de atividades dirigidas, a 

criança consegue se apropriar da aprendizagem através de diferentes 

procedimentos, sentindo-se livre para brincar e recriar com maior conhecimento, 

habilidade e entendimento. 

Diante disso, é necessário que no momento do brincar o professor esteja 

completamente envolvido com a criança, auxiliando e permitindo que ela tenha 

contato direto com a ludicidade em diferentes espaços, com diferentes objetos e isso 

levará a criança a construir e aumentar seu repertório de aprendizagens. O 

professor, ao dar a oportunidade para que esses alunos explorem o mundo ao seu 

redor,  estará fazendo com que ele, através da criatividade, faça novas descobertas 
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que irão auxiliar no seu desenvolvimento e aprendizagem. Segundo o RCNEI (1998) 

Na instituição de educação infantil, pode-se oferecer as crianças 
condição para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e 
aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais ou 
aprendizagens orientadas pelos adultos. É importante ressaltar, 
porém, que essas aprendizagens, de natureza diversa, ocorrem de 
maneira integrada no processo de desenvolvimento infantil (p. 23). 

Com isso, os professores da educação infantil precisam compreender a 

importância do brincar no ambiente escolar, selecionando assim suas modalidades 

de brincadeiras que proporcionará as crianças materiais e situações que contribuirão 

para o brincar, tanto no brincar dirigido quanto no brincar exploratório, e tomando 

conhecimento da importância do brincar e de seu papel como mediador da 

aprendizagem, o professor passará a ver o brincar para além de uma ação 

prazerosa, de um passatempo, mas sim como atividade fundamental no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança.  
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4 OBSERVAÇÕES NA SALA DE AULA E DIÁLOGO COM SEUS PROFESSORES 

– ATITUDES PEDAGÓGICAS 

 

Na trajetória de analisar e discutir a importância do brincar no 

desenvolvimento da criança de 2 a 3 anos e a mediação do professor dentro desta 

atividade lúdica, sentimos a necessidade, no desenvolvimento da nossa pesquisa,  

de  ir a campo e observar para descobrir como o professor faz a mediação das 

atividades lúdicas com crianças desta faixa etária  num Centro de Educação Infantil 

público de Londrina. A escola comporta 6 salas que atendem crianças do E.I.1 ao 

E.I.6. O interior das salas não é grande, mas é compensado pela  área externa que, 

junto ao solário, torna-se uma extensão da sala de aula bastante utilizado pelas 

professoras. O parque da escola é uma área ampla e muito rica em vegetação 

contendo várias árvores, flores, grama, areia e uma grande diversidade de 

brinquedos como, carrossel, escorregador, labirinto, balanço, pontes e casas de 

bonecas.    

As observações deram-se no período de uma semana, em uma sala 

composta por 20 alunos, e por questionário respondido pelas duas professoras 

responsáveis e coordenadora, dando ênfase na importância da mediação do 

professor no desenvolvimentos das atividades rotineiras e pedagógicas com as 

crianças de educação infantil, tendo como ferramenta o brincar. 

A realização dessa observação deu suporte à produção teórica deste 

trabalho, proporcionando um melhor entendimento a respeito do papel do professor 

na aprendizagem das crianças, e a partir dos resultados obtidos durante este 

período de observação, pudemos perceber a valorização dada ao lúdico na turma 

em questão, e como se dava esta mediação pelo professor no ato de brincar em sala 

de aula. Ela se deu em momentos de rotina: acolhimento e o  café da manhã; e nas 

atividades pedagógicas: na sala de aula e no pátio ou externas å escola, durante os 

momentos de passeios. 

A rotina das crianças é dividida em vários momentos. Ao chegaram na 

escola são normalmente direcionadas para o pátio onde uma das professoras e a 

estágiaria recebem as crianças. Nesse momento é comum ficarem mais de uma 

turma juntas no mesmo espaço já que é o momento de limpeza das salas. As 

professoras distribuem pelo chão brinquedos diversos e deixam as crianças livres 
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para escolherem quais querem e as atividades de brincar. Neste momento de 

acolhimento não se percebeu nenhuma mediação dirigida para qualquer atividade 

lúdica. As professora ficavam sentadas próximas as crianças observando e 

conversando entre si. Em momento algum elas interviram ou propuseram qualquer 

brincadeira, nem instigaram as crianças nas brincadeiras livres com alguma 

intencionalidade. As crianças continuavam com os brinquedos que estavam a sua 

disposição livremente de 45 minutos a uma hora, até o horário de irem ao refeitório 

tomar o café da manhã. 

Esse momento, entre a acolhida das crianças e o café da manhã, é um 

período que fica muito vago, por não ter atividades intencionais nem mesmo 

mediações sobre as brincadeiras realizadas pelas crianças por parte dos 

professores. Este momento poderia ser melhor aproveitado para o desenvolvimento 

das crianças se os professores pensassem e propusessem uma atividade em 

conjunto, já que as turmas estão juntas, como forma de mediar e enriquecer o 

brincar e propiciar a interação entre as turmas. 

Após o café da manhã as turmas se dividiam e as professoras reuniam 

suas turmas. A turma que estava sendo observada para esta análise sempre fazia 

um passeio, seja na própria escola ou nos arredores dela. Esses passeios duravam 

cerca de 20 minutos e depois se direcionavam à sala para as atividades 

pedagógicas. 

Esses passeios aconteciam, geralmente, na área externa ao ambiente 

escolar, numa praça e entre os departamentos de estudos da Universidade. As 

crianças ficavam em fila, andando pelos espaços sem nenhuma atividade proposta. 

Muitas vezes, testemunhamos crianças sendo repreendidas ao recolher algum 

graveto, flores, folhas secas pelo caminho ou mesmo saindo da formação de fila. Ao 

nosso ver, este seria um momento precioso para o professor oferecer atividades 

lúdicas, onde a criança pode observar o meio ambiente, o trajeto do passeio, 

quantidade, paisagens, sons da natureza e da cidade etc., pois como propõe o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), o meio ambiente é 

um espaço de aprendizado significativo para as crianças, pois através dele ela pode: 

observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, 
percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente 
transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que 
contribuam  para a sua conservação ( p. 63) . 
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As professoras poderiam propiciar aos alunos uma aprendizagem 

significativa, se fizessem o uso do lúdico para chamar a atenção das crianças e 

induzi-las a olhar ao redor, já que é uma área muito grande, com várias árvores, com 

fluxo de pessoas. Queremos ressaltar, no entanto, que estamos analisando apenas 

um período restrito de uma semana das atividades destas professoras e por isso  

não podemos assegurar que elas não façam atividades lúdicas atendendo às 

propostas pelo Referencial como citamos acima. Queremos apenas alertar para 

estes momentos específicos da nossa observação.  

Durante este período, percebemos que a rotina de acolhimento das 

crianças era a mesma até no momento da atividade pedagógica em sala. Não 

queremos com isto afirmar que  este momento  deva ser visto como maus olhos, já 

que a rotina do acolhimento se torna muito importante no dia a dia da criança, mas 

deve ser uma atividade que merece uma mediação maior, organizada e dotada de 

intencionalidade para que possa permitir que a criança explore mais o mundo ao seu 

redor.  

Ao retornarem para a sala, todos os dias, as professoras sugeriam 

atividades pedagógicas com as crianças, que geralmente eram feitas 

individualmente. No período de observação, nos chamou a atenção uma das 

atividades propostas em três etapas, uma a cada dia. As professoras separaram 

duas mesas, uma em cada canto da sala. onde cada uma ficava em uma mesa 

auxiliando uma criança fazendo as atividades. Nesta atividade especificamente, foi a 

apresentação da letra “M”. Para fixação da aprendizagem da letra propruseram colar 

no papel, lantejolas na letra; noutro dia, pintava o respectivo desenho e em outro dia, 

atendia aqueles que não haviam conseguido terminar. Uma atividade que, segundo 

as professoras, não seria possível realizar com qualidade com toda a turma de uma 

só vez.  Enquanto as professoras chamavam um por um para fazer a atividade as 

demais crianças ficavam dispersas, brincando nas mesinhas com um brinquedo 

oferecido por elas.  

Percebe-se, nesta atividade, que a criança foi cerceada da sua 

autonomia, a medida em que não lhe foi permitido construir sua própria 

aprendizagem. Esta atividade poderia sim ser realizada de forma coletiva, 

respeitando o desenvolvimento individual da aprendizagem e a necessidade que as 

crianças têm de conversar com um adulto sobre o que ela está fazendo, como nos 

mostra o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 73) 



33 

 

“Quando as crianças adquirem maior autonomia em relação aos cuidados e 

interagem de forma mais independente com seus pares”. 

Durante a segunda etapa da atividade anterior, realizada em outro dia, as 

professoras, enquanto atendiam individualmente as crianças,  ofereceram lego para 

as crianças brincarem nas mesinhas. Este momento foi propício para observar que 

as crianças manipulavam as peças de lego com criatividade e imaginação. 

Construíram carros, pontes, torres, animais entre outros. Uma atividade carregada 

de ludicidade e que as crianças responderam a este estímulo e, por isso, tinham a 

necessidade de compartilhar com alguém que não fosse os colegas. Como as 

professoras estavam ocupadas com as atividades individuais, eles me chamavam a 

todo momento para contar e mostrar o que tinham feito. Este momento aponta a 

importância da mediação do professor, pois seria importante que as professoras, 

mesmo que durante as atividades, pudessem fazer uma pausa e atentar-se para o 

que as crianças estavam fazendo e como estavam brincando, fazendo perguntas 

que instigassem a sua imaginação auxiliando assim no processo da criatividade. 

O mesmo podemos dizer sobre atividades em que foram distribuídos 

brinquedos emprestados do “berçário”, como carrinho e animais de borracha. Sem 

intencionalidade e objetivos claros aparentes, senão a de esperar a próxima 

atividade, as crianças se dispersavam e começavam a ficar inquietos e as 

professoras se irritavam com eles pelo fato de não estarem manipulando os 

brinquedos dados. Percebe-se uma carência na proposição  de atividades lúdicas 

com objetivos claros para contribuir no desenvolvimento destas crianças e mediação 

do professor no momento do brincar, trazendo para as crianças um brincar dirigido.  

Acreditamos que, mesmo a atividade tendo como função de “tapa 

buraco”, o professor deve  estar atento para aproveitar qualquer oportunidade para 

mediar a aprendizagem lúdica.  É necessário que o professor olhe o brincar como 

atividade principal que requer o mesmo nível de atenção que qualquer outra 

atividade desenvolvida em sala de aula, pois o mesmo pode nos dizer muito sobre o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças.  

Em alguns dias durante o período entre o horário em que haviam 

terminado as atividades e o horário do almoço, as professoras levaram as crianças 

para brincar no solário. Lá eles fizeram uso dos brinquedos que já estavam nesse 

espaço, como escorregador e balanços em formato de peixes e cavalos. As crianças 

brincavam livremente enquanto as professoras apenas observavam e interviam 



34 

 

quando as crianças brigavam por causa de algum brinquedo ou faziam uso indevido 

dos mesmos. Observamos que durante esse período acontece o mesmo que no 

momento da acolhida, onde são disponibilizados brinquedos para as crianças mas 

não existe uma intervenção da professora no ato de brincar. 

Para que pudéssemos compreender as concepções sobre o brincar e o 

processo da mediação através da ludicidade dessas professoras, fazendo um 

contraponto com as nossas observações, pedimos para que elas respondessem um 

pequeno questionário. Nossa intenção foi entender como estas professoras 

constroem sua prática e se esta prática está coerente com suas concepções sobre a 

importância do brincar para o desenvolvimento da aprendizagem das crianças. Os 

questionários foram respondidos pelas duas professoras responsáveis pela turma e 

pela coordenadora da escola.  

Na nossa primeira questão, pedimos para que as professoras 

especificassem o suas concepções sobre o brincar como uma ação importante para 

o desenvolvimento da criança. Em seguida, pedimos para que nos falassem como 

compreendem a importância do  brincar nas atividades propostas para as crianças e 

uma questão específica para a coordenadora para compreender como orienta as 

professoras neste sentido. A terceira questão, foi dividida em três momentos para 

que as professoras descrevessem sobre como utilizam o brincar nas atividades 

durante o ”acolhimento das crianças”; durante as “atividades pedagógicas em sala 

de aula”; e nos  “momentos de atividades externas”.  

Nas repostas dada pelas professoras sobre sua compreensão da 

importância do brincar para o desenvolvimento da criança, a professora 1 respondeu 

que “através da brincadeira, da utilização de brinquedos diferentes e de jogos, as 

crianças podem aprender diversos conteúdos como português, matemática e 

ciências.” A professora 2 respondeu que “brincando a criança se desenvolve 

corporalmente além do brincar facilitar o entendimento da criança nos conteúdos que 

estão sendo trabalhados”.  

Na segunda questão, onde foi perguntado como elas utilizam o brincar  

nas atividades propostas para as crianças a professora 1 nos respondeu que ela 

utiliza o brincar através de” jogos, brincadeiras com regras, com música, cincuitos, 

atividades motoras”. A professora 2 respondeu que procura “utilizar o brincar de 

maneira lúdica e criativa tornando assim o dia a dia mais alegre e as atividades mais 

atraentes para as crianças”. Já a coordenadora respondeu que “o brincar está 



35 

 

presente nas propostas que envolvem a manipulação pela criança de algum 

brinquedo, conhecendo a função do mesmo e explorando nas diversas 

possibilidades. As brincadeiras de faz de conta na qual as crianças reproduzem as 

funções sociais também são primordiais, assim como os jogos”.  

Diante das respostas obtidas, podemos perceber que nas duas primeiras 

questões as professoras tem uma concepção clara da importância do brincar no 

desenvolvimento e aprendizagem da criança e da importância de utilizar diferentes 

formas de brincar nas atividades propostas, e que a utilização correta de diferentes 

objetos e meios farão com que a função do brincar enriqueça o momento da 

aprendizagem. Contudo, não foi o que presenciamos durante as observações, onde 

o brincar ficou em segundo plano durante as atividades propostas. 

Na questão 3 pedimos para que as professoras fizessem um relato sobre 

como elas utilizam o brincar em três momentos diferentes durante o dia. Sobre o uso 

do brincar no momento da acolhida das crianças a professora 1 respondeu que 

recebe as crianças “com jogos de montar e de construção”. A professora 2 

respondeu que “utiliza brincadeiras com músicas e brincadeiras de roda”. A resposta 

da coordenadora foi que no momento da acolhida são utilizados “brinquedos de 

manipulação sobre a mesa (peças de encaixe, legos, dominós, quebra cabeça, 

bichinhos, entre outros), e brincadeiras cantadas e de roda”. Aqui também podemos 

perceber que a concepção de brincar para esse momento está teoricamente clara 

para as professoras, mas talvez pelo fato de estarem mais voltadas em receber as 

crianças e a ter o olhar mais voltado para o cuidar, esse tempo acabe ficando vago. 

Sobre o brincar na atividade pedagógica em sala de aula, a professora 1 

nos respondeu que procura fazer uso de “jogos com regras e objetos, brinquedos e 

brincadeiras com objetivos a serem alcançados”. A professora 2 respondeu que 

utiliza o brincar nas atividades pedagógicas “através de brincadeiras para contar o 

número de crianças em sala, vai contando e cantando e relando em suas cabeças e 

pede-se para eles abaixarem”. Já a coordenadora respondeu que é importante fazer 

uso de “jogos que envolvam os diferentes conteúdos trabalhados: dominó dos 

nomes, números; jogos de memória das cores, bichos; faz de conta com utilização 

de fantasias, sucatas, computadores e diversos brinquedos”. Diferente do que vimos 

em sala, as professoras disseram fazer uso do brincar na atividade pedagógica em 

sala de aula, e esse brincar descrito por elas está sendo feito de maneira direta onde 

o mesmo irá mostrar muito sobre a aprendizagem das crianças. Talvez o que esteja 
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faltando na prática dessas professoras é olhar o brincar como atividade principal e 

destinar um momento considerável para ele no dia a dia na escola. 

Para os momentos na área externa, a professora 1 respondeu que faz 

uso do “parque, brinquedos e brincadeiras livres ( pega-pega, esconde-esconde)”. A 

professora 2 respondeu que utiliza “brincadeiras que podem trabalhar a 

coordenação motora, agilidade e noção de dentro e fora, como coelho sai da toca, 

lenço atráz, entre outras.” A resposta da coordenadora foi que é preciso “utilizar 

propostas que exploresm a coordenação ampla, equilíbrio, domínio e exploração do 

espaço fazendo uso de brincadeiras como pular corda, lenço atrás, parque e trilha.” 

A área externa da escola é bastante utilizada pelas professoras e isso faz 

com que as crianças não fiquem enclausuradas em sala de aula. Os passeios e os 

momentos nos parques e solários são muito importantes para o desenvolvimento 

das crianças, pois como dito nas respostas das professoras, esses espaços irão 

proporcionar para as crianças melhor agilidade, coordenação motora, entre outros 

aspectos. Mas esses espaços também exigem do professor a interação com a 

criança e a mediação, pois por mais que na maioria das vezes o brincar exploratório 

se sobressaia nesses ambientes, o professor sempre deve estar instigando as 

crianças a direcionar suas ações para determinados aspectos que lhes chamem a 

atenção e que seja significativo no seu processo de aprendizagem.  

Podemos peceber, atráves da analise das respostas do questionário com 

os resultados obtidos nas observações, que as professoras tem dificuldades para 

colocar em prática aquilo que acreditam ser o certo na teoria. Talvez, para elas ainda 

esteja um pouco vago a influência e a importância que tem a mediação do professor 

em sala de aula no que diz respeito ao desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças e que o ato de brincar é parte muito importante desse processo pois 

proporciona o desempenho emocional, cognitivo e social das crianças, assim como 

postula Kishimoto (2002, p. 20): “brincar não é uma dinâmica interna do indivíduo, 

mas uma atividade dotada de uma significação social precisa que, como outras, 

necessita de aprendizagem”. 

Diante disso, é necessário que o professor repense suas práticas em sala 

de aula direcionadas para o brincar, tendo conciência de que o brincar requer um 

nível de atenção e clareza significativos para que possa trabalhar todos os aspectos 

da aprendizagem da criança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos estudos apresentados, podemos compreender como se deu o 

brincar nos diferentes períodos da história e que esta ação tem suas características 

próprias e suas particularidades conforme a sociedade vai se modificando. O brincar 

de antes e o brincar de hoje são completamente diferentes, ainda que vejamos 

algumas brincadeiras antigas que foram trazidas culturalmente e perduram até os 

dias de hoje, a sociedade atual encontra-se inserida em um mundo tomado pelas 

tecnologias que influenciam e interferem fortemente no brincar.  

Dessa forma, não podemos dizer que as crianças de hoje não brincam 

apenas porque as brincadeiras de antigamente, que eram mais voltadas para o ar 

livre ou brincadeiras vindas de culturas anteriores, não são utilizadas, pois o brincar 

se molda conforme a organização da sociedade. 

Hoje, com a sociedade mais avançada e tomada pela tecnologia, as 

crianças tendem a fazer uso de brincadeiras e brinquedos industrializados, o que faz 

com que as brincadeiras tradicionais fiquem cada vez mais extintas, dando lugar a 

esses brinquedos que caso não forem selecionados e utilizados de forma correta 

acabam por comprometer o desenvolvimento da criança. 

Devemos tomar o máximo de cuidado ao ofertar excessivamente 

brinquedos industrializados e tecnológicos que deixem as crianças enclausuradas 

em casa, para que elas não empobreçam sua autonomia nem seu poder de 

criatividade, descoberta, imaginação e ludicidade. A diversidade de atividades 

lúdicas oportuniza a criança uma visão de mundo e conhecimento da sociedade na 

qual está inserida.  

Com isso, o professor tem um papel importante ao mediar o brincar no 

ambiente escolar, pois o brincar exige do professor um olhar crítico, já que é um 

processo estimável no desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Muitas vezes 

os alunos só terão um brincar dirigido e voltado para a aprendizagem no ambiente 

escolar e isso faz com que o professor compreenda a importância do brincar, do 

brinquedo e das brincadeiras em suas práticas educacionais para além de uma 

prática prazerosa, mas sim como uma prática prazerosa dotada de intencionalidade. 

No decorrer das observações das práticas dos professores voltadas para 

o brincar da escola participante de nosso estudo, procuramos nos atentar para a 

forma como o professor faz a mediação do brincar e de como se dá a interação entre 



38 

 

o professor, o brincar e a criança. Percebemos que os professores conhecem que o 

brincar é uma ação considerável para o desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças e compreendem a importância dessa ação estar presente durante as 

atividades desenvolvidas na escola, e que são tão importantes quanto qualquer 

outra atividade, mas talvez pelo fato da rotina acabar exigindo deles uma 

preocupação maior com o cuidado, isso acaba ficando de lado e a criança acaba 

sempre brincando apenas por brincar. 

Portanto, cabe aos professores, além de conhecer e compreender a 

importância do brincar para a educação infantil, se comprometer com suas 

concepções de tal modo a buscar colocar em prática seus conhecimentos para que 

o ambiente escolar seja um ambiente propício para a utilização do brincar como 

instrumento motivador e facilitador de um brincar que possibilite uma aprendizagem 

muito mais satisfatória. 
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