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RESUMO 

 

Neste trabalho monográfico procurei investigar e compreender a importância da 

brincadeira na fase inicial de educação da criança na Educação infantil. Procurando 

enfocar o brincar como uma ferramenta capaz de promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento da criança, esta pesquisa de cunho monográfico teve como 

objetivo compreender o uso da brincadeira nos espaços de educação infantil, 

pesquisando de que forma a brincadeira, os brinquedos e os jogos são utilizados, 

tanto pelas crianças, quanto pelas professoras, buscando compreender de que 

maneira a ludicidade pode contribuir para a formação e desenvolvimento pleno da 

criança. Para fins deste estudo, realizei uma pesquisa com educadoras da educação 

infantil, a fim de averiguar suas concepções e suas práticas quanto às brincadeiras 

em turmas de educação infantil. 

 

Palavras-chave: Educação infantil; Brincadeira; Desenvolvimento infantil; 

Aprendizagem na infância; Ludicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In this monograph tried to investigate and understand the importance of play in the 

early stages of a child's education in early childhood education. Looking focus on 

play as a tool to promote learning and child development, this monographic nature of 

research aimed at understanding the use of play spaces in early childhood 

education, researching how to play, toys and games are used both by children, as 

the teachers, trying to understand how the playfulness can contribute to the formation 

and full development of the child. For this study, I conducted a survey of teachers of 

early childhood education in order to ascertain their views and practices regarding 

play in early childhood classes. 

 

Keywords: Early childhood education; play; Child development; Learning in 

childhood; Playfulness. 
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 -Introdução: 

Este trabalho tem como foco principal investigar a importância da brincadeira 

em turmas de educação infantil através das questões que procuraram investigar 

“como são utilizados os brinquedos no espaço escolar, como se dá a brincadeira 

nesses espaços, como os professores veem a brincadeira na rotina do dia a dia”. 

Essas questões nos levaram a tentar compreender outras questões, tais como: a 

partir da brincadeira há aprendizagem? Como são utilizados os brinquedos nos 

espaços escolares? Como os professores vêem o brincar em sala de aula? O tempo 

para a brincadeira está inserido no planejamento do professor? Como a brincadeira 

é trabalhada na questão pedagógica no ensino da educação infantil? Estas e outras 

questões fizeram despertar em mim a curiosidade por pesquisar a importância da 

brincadeira nas turmas de educação infantil. 

A minha infância foi repleta de brincadeiras. Posso afirmar que tive uma 

infância a qual passava a maior parte do tempo brincando. Brincava de bonecas, de 

Barbie, de casinha, de massinha, de professora, de bailarina, de comidinha, brincava 

com jogos, brincava na rua de queimado, bandeirinha, jogava futebol e bolinha de 

gude. Brincava sozinha, brincava com as amigas, brincava com os amigos e com 

meu irmão. O importante era brincar, explorar o mundo através e pela imaginação. 

A maior parte  das minhas brincadeiras eram em casa ou na rua. Nas escolas 

em que estudei, tanto na educação infantil, quando no ensino fundamental não 

dedicavam um tempo para a brincadeira. Podíamos brincar apenas quando a aula 

terminava, quando já estávamos esperando nossos pais para nos buscar, ou então 

na hora do recreio, se já estivéssemos lanchado e ido ao banheiro; na hora do 

recreio não podíamos correr, tínhamos que brincar sentados e sem falar muito alto, 

para que não tivesse bagunça junto às outras turmas. 

No ano de 2011, ingressei no Curso de pedagogia da UERJ, na Faculdade de 

Formação de Professores, e logo no primeiro período já ouvi falar da importância da 

brincadeira. Isso era algo novo para mim, pois jamais poderia imaginar que a 

brincadeira pudesse interferir na aprendizagem da criança, pois não tive esses 

momentos de brincadeira na escola.  
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No ano seguinte ao ingresso na Faculdade, tive a minha primeira 

oportunidade de emprego em uma escola particular na cidade de São Gonçalo, 

escola a qual basearei o meu trabalho monográfico. Nessa escola trabalhei por dois 

anos e seis meses como ajudante de turma. Devido a minha função tive a 

oportunidade de trabalhar em todas as turmas de educação infantil, desde o 

maternal até o pré-escolar, e com professoras diferentes. No meu primeiro ano de 

trabalho tive o prazer de trabalhar durante todo o ano letivo, no período da tarde, 

com uma turma de maternal, crianças de dois anos. Foi uma experiência 

maravilhosa, pois a professora a qual ajudei era ótima e pude aprender bastante 

coisa com ela.  

Esta professora utilizava brincadeiras em sala de aula, aproveitava a 

ludicidade em suas aulas, e assim pude trazer para a prática aquilo que era falado 

nas aulas da faculdade. A importância de usar da brincadeira para iniciar algum 

conteúdo, fazer a criança refletir sobre alguma situação, praticar a criatividade e o 

imaginário em suas ações, conforme afirma Dallabona e Mendes:  

A infância é a idade das brincadeiras. Acreditamos 
que por meio dela a criança satisfaz, em grande 
parte seus interesses, necessidades e desejos 
particulares, sendo um meio privilegiado de 
inserção da realidade, pois expressa a maneira 
como a criança reflete, ordena, desorganiza, 
destrói e reconstrói o mundo. Destacamos o lúdico 
como uma das maneiras mais eficazes de 
envolver os alunos nas atividades, pois a 
brincadeira é algo inerente a criança, é a sua 
forma de trabalhar, refletir e descobrir o mundo 
que a cerca. (DALLABONA E MENDES, 2004,p. 
1-2.)  

Assim como tive a oportunidade de trabalhar com alguém que utilizava a 

brincadeira em suas aulas, também trabalhei com professoras que faziam da 

brincadeira um simples passa tempo. O Ato de brincar não deve ser visto apenas 

como uma atividade passageira, controladora do tempo ocioso. Assim, Dallabona e 

Mendes (2004, p.107) criticam o brincar como apenas uma atividade para passar a 

hora, sem proposta pedagógica. Para estes autores é necessário fazer a crítica aos 

equipamentos educativos que não entendem que: “As técnicas lúdicas fazem com 

que a criança aprenda com prazer, alegria e entretenimento, sendo relevante 

ressaltar que a educação lúdica está distante da concepção ingênua de 

passatempo, brincadeira vulgar, diversão superficial.” 
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Portanto, propus nesse trabalho dissertativo,  aprofundar uma pesquisa sobre a 

brincadeira no espaço escolar, a fim de analisar como ela influencia no processo 

ensino- aprendizagem, e a sua importância na educação infantil, já que é nessa fase 

que temos mais contato com a brincadeira, a fim de aprimorar os meus 

conhecimentos sobre esta questão, esclarecer possíveis dúvidas de educadores e 

futuros educadores, assim como eu. A realização desse estudo teve por objetivo 

analisar, refletir e dialogar a relevância da brincadeira na fase inicial de socialização 

da criança num ambiente educativo. Procurei enfocar a brincadeira com o intuito 

educativo, proporcionando, no ambiente escolar, dispositivos de aprendizagens, e 

não apenas como uma brincadeira recreativa, com um caráter de diversão, mas 

sobretudo, possibilitar uma contribuição à reflexão sobre a importância do ato de 

brincar. 
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I- (RE) CONHECENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

1.1. O surgimento da Educação Infantil: Contexto Histórico e Legislação 

 
Este estudo tem por objetivo ressaltar a importância do brincar na educação 

infantil, entretanto, torna-se necessário conhecermos um pouco mais sobre este 

segmento: a faixa etária que atende esse segmento, como é realizado o trabalho em 

turmas de educação Infantil, qual a formação dos profissionais dessa área. Para fins 

desse estudo, considero de grande importância conhecermos como se iniciou este 

movimento, considerando o contexto histórico, social, cultural e econômico que 

influenciou o surgimento desta importante ferramenta para a educação. 

Atualmente, tanto no campo legal, quanto institucional, a educação infantil é 

tida como a primeira etapa educativa da criança, marcando a sua entrada na 

Educação Básica. Normalmente este segmento abrange crianças de zero a seis 

anos de idade, sendo subdivididas em creches ( 0 a 3 anos) e pré-escolas ( 4 a 5 

anos). As instituições que ministram este segmento são conhecidas como berçários, 

creches, pré- escolas, jardim de infância, jardim escola, dentre outros. 

A emersão da educação infantil se deu inicialmente na Europa, no período da 

revolução industrial, onde o modo de fabricação doméstico passa a ser substituído 

pelo modelo fabril: a utilização das ferramentas é deixada de lado pelo uso das 

máquinas.  A parir deste momento toda a sociedade passa por mudanças, fazendo 

com que “[...] toda a classe operária se submetesse ao regime da fábrica e das 

máquinas. Desse modo, essa revolução possibilitou a entrada em massa da mulher 

no mercado de trabalho, alterando a forma da família de cuidar e educar seus filhos.” 

(PASCHOAL e MACHADO, 2009, p.79). 

Com a mulher vendendo a sua força de trabalho para as fábricas, as famílias 

tiveram seus costumes e hábitos modificados; Para as crianças lhes restavam dois 

caminhos: serem vigiadas por outras mulheres que ao invés de trabalhar nas 

fábricas, tiravam o seu sustento desse tipo de trabalho, ou trabalhar nas fábricas 

junto aos seus familiares. 
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A maquinaria estabeleceu um meio de diversificar 
os assalariados, colocando, nas fábricas, todos os 
membros da família do trabalhador, independente 
do sexo e da idade de cada um. Se, até então, o 
trabalhador vendia somente sua própria força de 
trabalho, passou a vender a força da mulher e dos 
filhos.( PASCHOAL e MACHADO, 2009, p.80). 

 

Surgiram na Europa e nos Estados Unidos instituições que tinham por 

objetivo cuidar e proteger as crianças, já que havia um grande índice de maus tratos 

contra elas, por parte das mulheres que tomavam conta enquanto os pais 

trabalhavam; Apesar de, inicialmente, essas instituições terem por maior o objetivo 

assistencialista, não era apenas o cuidado que era tido como prioridade, mas a 

educação também. Assim, as creches, jardins de infância e escolas maternais já 

tinham em sua essência a função pedagógica e não apenas a preocupação com o 

cuidar.  

Assim como nos países Europeus, no Brasil, a emersão da educação infantil 

se deu no período do crescimento da industrialização e do capitalismo, porém o que 

diferencia o Brasil dos países Europeus era o caráter assistencialista, inicialmente o 

foco maior era o cuidado com os filhos das mães trabalhadoras. Assim nos afirma as 

autoras ao citarem Didonet: 

 

 

 

 

             

 

 

A partir da inserção da mulher no mercado e outros acontecimentos, como a 

implantação da industrialização no país, os movimentos operários ganharam força, o 

que induziu os trabalhadores a lutarem e reivindicarem por aquilo que lhes era 

importante, dentre essas reivindicações esta a criação de instituições para o cuidado 

das crianças: 

Enquanto para as famílias mais abastadas pagavam 
uma babá, as pobres se viam na contingência de 
deixar os filhos sozinhos ou colocá-los numa 
instituição que deles cuidasse. Para os filhos das 
mulheres trabalhadoras, a creche tinha que ser de 
tempo integral; para os filhos de operárias de baixa 
renda, tinha que ser gratuita ou cobrar muito pouco; 
ou para cuidar da criança enquanto a mãe estava 
trabalhando fora de casa, tinha que zelar pela saúde, 
ensinar hábitos de higiene e alimentar a criança. A 
educação permanecia assunto de família. Essa 
origem determinou a associação creche, criança 
pobre e o caráter assistencial da creche. 

(DIDONET, 2001,apud PASCHOAL E MACHADO,2009) 
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Os donos das fábricas, por seu lado, procurando 
diminuir a força dos movimentos operários, foram 
concedendo certos benefícios sociais e propondo 
novas formas de disciplinar seus trabalhadores. 
Eles buscavam o controle do comportamento dos 
operários, dentro e fora da fábrica. Para tanto, vão 
sendo criadas vilas operárias, clubes esportivos e 
também creches e escolas maternais para os 
filhos dos operários. O fato dos filhos das 
operárias estarem sendo atendidos em creches, 
escolas maternais e jardins de infância, montadas 
pelas fábricas, passou a ser reconhecido por 
alguns empresários como vantajoso, pois mais 
satisfeitas, as mães operárias produziam melhor. 
(OLIVEIRA, 1992, p. 18). 

 

É a partir do movimento feminista, que o numero de instituições que 

atendessem as necessidades das crianças cresceu. Elas defendiam a ideia de 

creches e pré- escolas como um direito de toda mulher, independente da classe 

social. “O resultado deste movimento culminou no aumento no número de 

instituições mantidas e geridas pelo poder público.” (PASCHOAL e MACHADO, 

2009,p. 84). 

Outro aspecto importante diz respeito à presença 
crescente da mulher no mercado de trabalho e ao 
fortalecimento do movimento feminista do 
Brasil.[...], a luta por creches reunia feministas e 
trabalhadoras ligadas aos movimentos sociais, 
exigindo creches de qualidade e com objetivos 
educativos definidos. A falta de atendimento 
público e de condições financeiras, os movimentos 
feministas e trabalhadoras ligadas aos 
movimentos sociais, exigindo creches de 
qualidade e com objetivos educativos definidos. 
(KRAMER, 2009, p.15) 

 
 
 
 Por volta dos séculos XVIII e XIX surgiram os kindergartens (jardim de 

infância). A palavra “kindergartens” foi adotada por Froebel, para designar 

instituições correspondentes ao tipo da escola maternal, abrangendo a educação e a 

assistência e destinando-se, de preferência, à criança pobre. Ele defendia a ideia de 

que os jardins de infância deveriam propiciar o desenvolvimento infantil nos 

aspectos físico, social, emocional, intelectual e moral. Para ele o Jardim era o lugar 

ideal para essas crianças, onde, tal como um jardineiro, o professor cuida da planta 
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(criança), devendo podá-la e regá-la, no jardim de infância, afim de que germinem, 

brotem e floresçam. 

[...] Ele propôs a criação de Kindergartens (jardins 
de infância) onde as crianças – pequenas 
sementes que, adubadas e expostas a condições 
favoráveis em seu meio ambiente, 
desabrochariam em um clima de amor, simpatia e 
encorajamento- estariam livres para aprender 
sobre si mesmas e sobre o mundo. (OLIVEIRA, 
2004, p.14) 

 
 

No Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, no inicio da década de XX, era 

possível encontrar as primeiras instituições de cunho assistencialista, como o intuito 

de dar atenção e cuidado aos filhos de pobres trabalhadores, (Kramer, 2009) como 

por exemplo: o Instituto de proteção e Assistência a Infância do Rio de Janeiro e a 

creche da companhia Fiação e Tecidos Corcovado, que foi a primeira creche 

brasileira voltada para filhos de operários. A consolidação das Leis do Trabalho no 

ano de 1943,  determinou que as empresas com um número mínimo de 30 mulheres 

com mais de 16 anos, teriam que oferecer um espaço para a guarda das crianças 

ainda lactantes, o que gerou uma oferta maior no número das creches, porém o 

atendimento nas pré- escolas continuou precário. Segundo Kramer (2009), nos anos 

de 1940 existiam apenas 4 pré- escolas no Rio de Janeiro. 

No campo educacional, diversas medidas foram tomadas. A Secretaria Geral 

de Educação e Cultura, em 1944, organizou o ensino público pré-primário do Distrito 

Federal, que regulamentou também os jardins de infância de iniciativa privada. A 

pré- escola seguia a concepção pedagógica baseada em Froebel, e foi definido para 

as instituições da rede pública do Rio que as crianças menores de 4 anos não eram 

de responsabilidade da educação. 

Paschoal e Machado citam Kramer (1995), que afirma que nas instituições de 

cunho privado, as propostas pedagógicas eram realizadas em meio turno, onde se 

trabalhava a socialização e o preparo pra o ensino regular. As instituições públicas 

eram destinadas as crianças das camadas populares, portanto o ensino era 

diferenciado nas diferentes classes sociais. Enquanto o trabalho com os mais 

favorecidos era de uma educação que buscava a criatividade e a sociabilidade, com 

crianças das classes menos favorecidas era realizado um trabalho de buscar suprir 

as carências culturais e familiares. 
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Somente na década de oitenta, devido à união de alguns setores da 

sociedade é que a criança teve o direito a uma educação de qualidade reconhecida. 

“foi preciso quase um século para que a criança tivesse garantido seu direito à 

educação na legislação, foi somente com a Carta Constitucional de 1988 que esse 

direito foi efetivamente reconhecido.” (PASCHOAL e MACHADO, 2009. p.85) 

 

1.2 A Educação Infantil e a Legislação no Brasil 

 

A lei de 1988, da Constituição Federal, no artigo 28, inciso IV afirma que “[...] 

O dever do Estado para com a educação será efetivado mediante a garantia de 

ofertas de creches e pré- escolas às crianças de zero a seis anos de idade.” 

(BRASIL, 1998). A partir dessa lei as creches passam de seu caráter 

assistencialista, para responsabilidade com a educação, priorizando desenvolver um 

trabalho educacional. 

Após a Constituição de 1988, em 1990 foi aprovado o ECA -  Estatuto da 

criança e do adolescente, nº 8.069/1990, que determinou os direitos fundamentais 

para que a criança fosse inserida nos direitos humanos, favorecendo o acesso a 

oportunidade e direitos como todo cidadão. 

Em 1996, com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

vem consolidar, em seu art.29 a educação infantil como a primeira etapa da 

educação básica, tendo como finalidade do desenvolvimento integral da criança (de 

até 5 anos) em todos os aspectos, como por exemplo: físico, psicológico, intelectual 

e social,. “complementando a ação da família e da comunidade”. No artigo 30, a LDB 

define as classes para as idades: “I - creches, ou entidades equivalentes, para 

crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis 

anos de idade.” Temos então a LDB como a principal norma de regulamentação da 

educação, pois é ela que define todos os caminhos a qual a educação deve 

percorrer. 

Nota-se um grande avanço na valorização da imagem da criança no que diz 

respeito aos seus direitos, tanto como humano, quanto na educação, pois além da 

educação infantil ser a primeira etapa da educação básica, é um direito da criança 

garantido por lei, que tem por finalidade o desenvolvimento integral do mesmo.  

Segundo Paschoal e Machado (2009), essa nova perspectiva, busca implementar 

três novos objetivos:  
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Objetivo Social: associado à questão da mulher 
enquanto participante da vida social, econômica, 
cultural e política; Objetivo Educativo: organizado 
para promover a construção de novos 
conhecimentos e habilidades da criança; Objetivo 
Político: associado à formação da cidadania 
infantil, em que, por meio deste, a criança tem o 
direito de falar e de ouvir, de colaborar e de 
respeitar e ser respeitada pelos outros (DIDONET, 
2001 apud PASCHOAL E MACHADO, 2009). 

Após a criação da LBD, foi criado o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, mais conhecido como RCNEI, criado “com o objetivo de contribuir 

para a implementação de práticas educativas de qualidade no interior dos Centros 

de Educação Infantil.” (Paschoal e Machado, 2009, p.86). O RCNEI é tido como um 

guia para os profissionais que atuam com as crianças da educação infantil, para 

orientá-los sobre os objetivos, conteúdos e reflexão sobre este segmento. Este 

documento pretende ressaltar que a prática educativa nas instituições de educação 

infantil desenvolvam nas crianças as seguintes capacidades:  

 
 

Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando 
de forma cada vez mais independente, com 
confiança em suas capacidades e percepção de 
suas limitações; descobrir e conhecer 
progressivamente seu próprio corpo, suas 
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e 
valorizando hábitos de cuidado com a própria 
saúde e bem-estar; estabelecer vínculos afetivos e 
de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua 
auto-estima e ampliando gradativamente suas 
possibilidades de comunicação e interação social; 
estabelecer e ampliar cada vez mais as relações 
sociais, aprendendo aos poucos a articular seus 
interesses e pontos de vista com os demais, 
respeitando a diversidade e desenvolvendo 
atitudes de ajuda e colaboração; 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 sua conservação;[...] (BRASIL, 1998a, p. 63, 
v. 1). 

 

Para que esses objetivos possam ser alcançados é necessário uma 

integração entre os conteúdos e práticas educativas; as atividades devem ser interar 

umas com as outras, a brincadeira com as situações pedagógicas necessárias, e 
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vice-versa, fazendo dessa interação um ponto relevante para o profissional da 

educação. 

 

Educar significa, portanto, propiciar situações de 

cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas 

de forma integrada e que possam contribuir para 

o desenvolvimento das capacidades infantis de 

relação interpessoal,de ser e estar com os outros, 

em uma atitude de aceitação, respeito e 

confiança, e o acesso pelas crianças, aos 

conhecimentos mais amplos da realidade social e 

cultural (BRASIL, 1998a, p. 23) 

 

Ainda no ano de 1998 foram criadas das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil que pretendia “direcionar, de modo obrigatório, os 

encaminhamentos de ordem pedagógica para esse nível de ensino aos sistemas 

municipais se estaduais” (PASCHOAL E MACHADO, 2009, p.87) além de ajudar na 

formação dos profissionais da educação infantil e das séries iniciais do ensino 

fundamental, que gerou uma melhora na qualidade desses níveis de ensino, após 

discussão sobre uma formação de qualidade para esses profissionais. 

Pode-se notar a grande importância de uma legislação voltada para a 

educação, principalmente para a educação infantil, pois é a fase introdutória na vida 

da criança. A legislação brasileira no campo educacional vai de encontro a tudo 

aquilo que é primordial a criança, como a necessidade de trabalharmos todos os 

aspectos fundamentais para o desenvolvimento da criança em seus primeiros anos, 

como o desenvolvimento físico, psicológico, e social. É de grande valia que o 

profissional ali presente tenha a consciência de trabalhar de maneira a desenvolver 

na criança todas as suas necessidades. Portanto é importante que o profissional 

tenha uma formação de excelência, para que possa desenvolver um trabalho de 

qualidade junto as turmas com o qual ele trabalha, “Formação entendida como 

qualificação, na melhoria da qualidade do trabalho pedagógico, e de 

profissionalização, garantindo avanço na escolaridade, carreira e salário” (Kramer, 

1999,p.3).   Paschoal e Machado afirmam que: 
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Sobre os profissionais que trabalham com essa 
faixa etária, é importante ressaltar que, em função 
das novas exigências previstas na Lei, faz-se 
necessário uma formação inicial sólida e constante 
atualização em serviço. [...] ao tratar dos avanços 
e retrocessos na formação de profissionais de 
educação infantil, porque um dos problemas 
encontrados na configuração curricular dos cursos 
que formam professores no Brasil refere-se à falta 
de clareza sobre o perfil profissional daqueles que 
vão atuar junto à criança pequena. (PASCHOAL E 
MACHADO, 2009, p. 89-90) 

 

Mesmo após mudanças, inovações e reconhecimento referente ao campo da 

educação  infantil, muitos ainda se questionam quanto a sua necessidade para uma 

criança. Hoje, muitos pais não possuem o conhecimento necessário que os fazem 

refletir sobre a necessidade e importância da criança esta inserida em uma turma de 

educação infantil. Muitos matriculam os filhos por uma questão cultural, pois é 

comum que nessa fase a criança vá para a escola, outros matriculam por uma 

questão de necessidade. Muitas vezes escutei de pais de alunos o quão feliz eles 

estavam, pois seu/sua filho(a) depois que entrou para a pré-escola se desenvolveu 

imensamente, mudou alguns maus hábitos, aprendeu e descobriu diversas coisas, e 

os pais não imaginavam que esse grande desenvolvimento fosse possível em 

crianças tão pequenas.  É necessário os pais, familiares e comunidade perceberem 

que as instituições de educação infantil não existem apenas com um caráter 

assistencialista, mas sim com um caráter educacional, a fim de subsidiar a sua 

formação nos aspectos educativos e formativos. Vale ressaltar que muitos  ainda 

tem a concepção de que as professoras e professores são a segunda mãe da 

criança, que fazem parte da família, desvalorizando o profissional que estudou assim 

como qualquer outro para exercer aquela profissão. Os/as professores/as de 

educação infantil devem ser vistos como Educadores/as. Portanto:  

 
É conveniente ressaltar que a qualidade tem 
muitas leituras e pode ser analisada sob diferentes 
perspectivas. O importante é que a educação de 
qualidade da criança pequena possa ser 
reconhecida não só no plano legislativo e nos 
documentos oficiais, mas pela sociedade como um 
todo. Afinal essa modalidade educacional é de 
responsabilidade pública e, como tal, deve 
prioritariamente ser assumida por todos; esse é o 
nosso maior desafio. (PASCHOAL E MACHADO, 
2009, p. 92) 
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Defendemos que a educação Infantil tem um importante papel na vida 

formativa da criança, ela pode contribuir para a integridade em seu desenvolvimento 

humano e social. Portanto não deve ser vista apenas como um lugar para a criança 

ficar enquanto os pais trabalham, devendo ser vista como um local de 

aprendizagens, onde são ministrados conteúdos específicos para o seu processo 

formativo, no qual  a criança terá os estímulos necessários quanto a linguagem, aos 

conhecimentos dos diferentes campos, a  comunicação através de gestos, 

desenvolvimento físico-motor, brincadeiras, interação com outras crianças e adultos, 

terá uma rotina e cumprimento de regras., dentre tantos outros. 

Para a educação infantil desempenhar seu papel 
no desenvolvimento humano e social é preciso 
que a criança não seja vista como filhote ou 
semente, mas como cidadã criadora de cultura, o 
que tem implicações profundas para o trabalho em 
creches, pré-escolas e outros espaços, de caráter 
científico, artístico ou cultural, já que “as crianças 
se sentem irresistivelmente atraídas pelos 
destroços que surgem da construção, do trabalho 
no jardim ou em casa, da atividade do alfaiate ou 

do marceneiro”. (KRAMER, 1999, p.2).  
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II- A BRINCADEIRA E A EDUCAÇÃO INFANTIL: Algumas questões 

introdutórias 

 

 Há algumas décadas passadas, especialmente nos bairros populares, era 

muito comum vermos as crianças brincando nas ruas com os seus amigos, 

participando de encontros intergeracionais: jogavam bola, amarelinha, queimado, 

bandeirinha,  brincavam de comidinha com as folhas das árvores, de inúmeros tipos 

de pique, de “pega ladrão”, enfim, de inúmeras brincadeiras que misturavam 

destreza, rapidez,  coragem, criatividade e muita emoção. Nos dias de hoje, em 

função de inúmeras mudanças nas formas de vida social, sobretudo nas grandes 

cidades,  esse contexto encontra-se bastante diferente, sobretudo nos bairros das 

periferias urbanas. A precarização da vida coletiva, as alterações nos valores 

comunitários, as alterações nas formas de habitação, com a diminuição de casas 

com quintais e ruas tranqüilas para criançada brincar, tudo isso, somado a cultura 

urbana e a escalada da violência instalada nas cidades, diminuiu o número de 

crianças que brincam nas ruas, nas praças, nos parques, inclusive devido a 

inexistência de poucos nos espaços nos bairros populares destinados às 

brincadeiras infantis. 

 Devido à ausência de espaços destinados a livre brincadeira para as crianças, 

a escola, e principalmente os espaços de educação infantil, foram se tornando 

paulatinamente, os espaços ainda propícios para que a criança pequena vivencie a 

experiência de brincar livremente e sem medo. As instituições de educação infantil 

sensíveis a essa questão, buscam fazer da brincadeira um princípio importante do 

cotidiano da educação infantil. Porém, embora a questão do brincar e da brincadeira 

tenham se tornando um princípio pedagógico na educação das crianças, torna-se 

importante  frisar que ainda é uma questão que provoca muitas dúvidas e incertezas, 

pois ainda é muito comum muitos educadores(as) considerarem a brincadeira 

importante nessa primeira etapa da educação, fazendo do brincar o eixo de suas 

propostas pedagógicas,  e por outro lado, inúmeros(as) educadores(as) ainda de 

forma muita receosa, utilizam a brincadeira apenas como um descanso, um 

passatempo. 
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 Com base em minha pesquisa e em minhas vivências como educadora de 

crianças na educação infantil, defendo  que o brincar seja inserido nas propostas 

pedagógicas da escola, e que os(as) professores(as) estejam cientes da importância 

dessa atividade para o desenvolvimento da criança, utilizando a brincadeira como 

um meio de troca de saberes com suas crianças, na busca por conhecimentos, uma 

troca de aprendizagens, tornando a aprendizagem e o dia-a-dia da criança mais 

prazeroso e significativo dentro da escola de Educação infantil.  

 Defendemos que a educação infantil pode ser um espaço no qual a criança se 

desenvolve por completo, no qual a criança vive e aprende, experimenta coisas 

novas, cria, recria, constrói, reconstrói, desconstrói, conhece o mundo ao seu redor, 

através da interação social com os colegas e professores (as), não apenas a partir 

das propostas curriculares, mas também das interações que ocorrem naturalmente 

durante a sua permanência  naquele local. O RCNEI afirma que: 

 

Nessa perspectiva as crianças constroem o 

conhecimento a partir das interações que 

estabelecem com outras pessoas e com o meio 

em que vivem. O conhecimento não se constitui 

em cópia da realidade, mas sim, fruto de um 

intenso trabalho de criação, significação e 

resignificação. (BRASIL, 1998, p.21-22) 

 

A brincadeira, em contexto escolar, é marcada por duas definições: como 

recreativa e como atividade dirigida. As atividades recreativas têm como 

características trabalhar com o desenvolvimento intelectual, físico, o movimento 

corporal, já as atividades dirigidas possuem objetivos e regras pré determinadas, já 

que o(a) professor(a) ao aplicar a atividade dirigida já espera um determinado 

resultado, muitas vezes de intuito pedagógico. A atividade recreativa pode ter um 

intuito pedagógico também, desde que o(a) professor(a) esteja ativo a aquela 

atividade, mediando os entornos das brincadeiras, conduzindo as crianças na 

criação das regras, sugerindo novas brincadeiras e explicando que sempre há 

vencedores e perdedores, ajudando a criança compreender que o mais importante é 

a participação nas brincadeiras.  
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2.1 A importância do ato de brincar 

 

Como já citado anteriormente, faço este estudo monográfico baseando-me 

em minhas experiências na educação infantil, juntamente com um estudo 

bibliográfico inicial e entrevistas realizada com algumas professoras da educação 

infantil, na qual me aprofundarei no próximo capitulo. 

A escola a qual adquiri minha experiência de trabalho foi fundada no ano de 

1996. Localizada em São Gonçalo, no Bairro Paraíso, a escola possui cerca de 800 

alunos, abrangendo a educação infantil e o ensino fundamental I e II: do maternal ao 

nono ano. A escola possui um prédio para a educação infantil e um prédio para o 

ensino fundamental I e II. No turno da manhã funciona todas as turmas de educação 

infantil, as turmas de ensino fundamental II e apenas uma turma de quinto ano e 

uma turma de primeiro ano do ensino fundamental I. À tarde encontram-se todas as 

turmas de educação infantil e todas as turmas de ensino fundamental I, não havendo 

turmas de fundamental II. A escola dispõe de 11 salas no prédio do ensino 

fundamental, mais a sala da coordenação, oito salas no prédio da educação infantil. 

O ensino fundamental dispõe de laboratório de ciências, laboratório de informática e 

uma quadra.  A educação infantil dispõe de um parquinho, uma brinquedoteca e 

uma sala multimídia, e também fazem uso da quadra de esportes. 

Cada segmento possui a sua própria coordenadora, ou seja, três 

coordenadoras, que orientam o trabalho pedagógico da escola, e apenas uma 

diretora que abrange os três segmentos. As turmas de ensino fundamental I não 

trabalham com professora auxiliar, somente com a professora regente; Atualmente a 

educação infantil trabalha com professora auxiliar em sala até as turmas de maternal 

II, após essa turma, há somente uma auxiliar para 4 turmas: duas turmas de pré 

escolar I e duas de Pré escolar II. No ano em que iniciei meu trabalho, as turmas de 

pré-escolar tinham uma ajudante em cada sala, por isso tive a oportunidade de 

trabalhar em todas as turmas da educação infantil. 

A organização dos tempos e espaços da Educação infantil era desenvolvida 

através da rotina nas turmas de educação infantil, se iniciando  com a rodinha, onde 

falávamos sobre o tempo, sobre o dia da semana, perguntávamos como os amigos 

estavam, sobre as atividades do dia, cantávamos diversas músicas, alguns 
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dançavam, imitavam artistas, cantores, dançarinos. A partir da rodinha iniciávamos o 

nosso dia. Realizavam atividades, brincavam, lanchavam, assistiam DVD, ouviam 

música. A rotina na educação infantil era basicamente assim. 

Para as crianças, qualquer hora era hora para brincadeiras. Não 

necessariamente eles precisavam estar com brinquedos na mão para estarem 

brincando, a brincadeira surgia em qualquer momento, com qualquer objeto que 

estivesse ao alcance deles. A imaginação tomava conta. Conforme afirma Winnicott: 

“ [...] visto que as crianças são capazes de encontrar objetos e inventar brincadeiras 

com muita facilidade, e isso dá-lhes prazer.” (1979, p.161). 

A brincadeira é essencial na rotina da criança, principalmente na escola, pois 

a partir dela é que a criança vivencia sua realidade, descobre a si mesmo, vivencia o 

lúdico de forma prazerosa, desperta e pratica sua criatividade, conforme afirma 

Winnicott:  

A criança adquire experiência brincando. A 

brincadeira é uma parcela importante da sua vida. 

As experiências tanto externas como internas 

podem ser férteis para o adulto, mas para a 

criança essa riqueza encontra-se principalmente 

na brincadeira e na fantasia. [...] A brincadeira é a 

prova evidente e constante da capacidade 

criadora, que quer dizer vivência. (1979, p.163) 

Podemos assim compreender a importância do lúdico, da brincadeira e dos 

jogos nas propostas pedagógicas, as atividades lúdicas, com o objetivo de 

despertar, construir e reformular ideias e concepções nas crianças ali presentes, e 

reforçar ao educador a importância dessas atividades no desenvolvimento da 

aprendizagem das crianças. 

Era comum, em uma turma de maternal II, em que trabalhei no ano de 2014, 

que as crianças brincassem de escola. Elas representavam a rotina do dia: faziam a 

rodinha e depois brincavam de fazer atividade. Nessa brincadeira, a qual eles 

reproduziam aquilo que eles faziam diariamente, eles escolhiam alguém para 

representar a professora, e alguém que me representasse, a partir de suas 

escolhas, muitas vezes através da imposição, as meninas, que sempre ganhavam o 

papel das “tias”, nos imitavam perfeitamente. Todos os gestos, a maneira de falar, 



25 

as formas de expressão, elas interpretavam perfeitamente o papel das tias. Segundo 

Crady e Kaercher (2001) as crianças quando ainda são muito pequenas parecem só 

serem capazes de imitar um modelo que esteja bem próximo a ela, muitas vezes a 

mãe, o pai, os avós, professoras, pessoas com as quais ela tem uma convivência 

diária, pois ela ainda não tem a capacidade de imaginar, somente quando atinge 

uma determinada idade é que a criança consegue imitar modelos ausentes, ela 

possui a capacidade de reproduzir um modelo interiorizado, a partir da imaginação. 

Essa ação da criança em imaginar e reproduzir é chamada de etapa simbólica. 

Assim nos afirma Barbosa: “A criança observa o mundo ao seu redor e o recria nas 

brincadeiras. As crianças podem ser professora, motorista, médico e tudo que a sua 

imaginação mandar.” (2009, p.119). 

O ato de brincar está sempre ligado ao lúdico. As atividades lúdicas em suas 

totalidades têm a capacidade de fazer a criança vivenciar suas emoções, 

demonstrar suas ideias, suas capacidades, como de liderança, de afeto aos outros 

colegas. Mesmo que sejam atividades relacionadas ao lazer, atividades recreativas, 

podem proporcionar o desenvolvimento da criança. Através da brincadeira a criança 

interage com o mundo em que esta inserida, e cria novos significados. Dallabona e 

Mendes (2004) citam Vigotsky (1988) e afirmam que através do ato de brincar a 

criança cria uma zona de desenvolvimento proximal:  

 
A brincadeira cria para as crianças uma “zona de 
desenvolvimento proximal” que não é outra coisa 
senão a distância entre o nível atual de 
desenvolvimento, determinado pela capacidade de 
resolver independentemente um problema, e o 
nível atual de desenvolvimento potencial, 
determinado através da resolução de um problema 
sob a orientação de um adulto ou com a 
colaboração de um companheiro mais capaz. 
(VIGOTSKY1984, apud, DALLABONA E 
MENDES, 2004) 
 
 

A brincadeira, os jogos e os brinquedos favorecem de grande forma no 

desenvolvimento da criança, favorecendo no seu processo de aprendizagem, no 

desenvolvimento físico, motor, psicológico. Em todas as turmas de educação infantil 

que tive contato, as crianças tinham uma grande preferência pelos brinquedos de 

peças, como lego ou bloquinhos de madeiras. Com esses brinquedos as crianças 

construíam diversas coisas. Na maioria das vezes eram prédios enormes, outras 
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vezes, aviões, casas, shopping. Através dessa atividade, podemos perceber que 

além de trabalhar o desenvolvimento motor, o equilíbrio, noções de quantidade, 

peso, tamanho, a criança também trabalha com o seu imaginário. Kishimoto (s/d) 

nos mostra as diferentes áreas que se desenvolvem durante diversas atividades 

relacionadas ao brincar: 

 
Tais jogos, embora recebam a mesma 
denominação, têm suas especificidades. Por 
exemplo, no faz-de-conta, há forte presença da 
situação imaginária, no jogo de xadrez, as regras 
externas padronizadas permitem a movimentação 
das peças. Já a construção de um barquinho exige 
não só a representação mental do objeto a ser 
construído mas também a habilidade manual para 
operacionalizá-lo. (KISHIMOTO, s/d , p.105) 

 
Na sociedade atual encontra-se disponível uma grande oferta e diversos tipos 

de brinquedos. No âmbito educacional, cabe ao professor analisar qual o melhor tipo 

de brinquedo, qual dos brinquedos beneficiará na aprendizagem da criança, qual 

faixa etária ideal para aquele tipo de brinquedo, qual  local aquele brinquedo se 

torna necessário, pois nem todos os brinquedos se adéquam a todos os lugares e 

momentos, orientar a criança como utilizar, manusear aquele brinquedo para que 

haja um bom proveito por parte da criança e seus colegas, e também por parte do 

professor. Kishiomoto define o brinquedo da seguinte maneira:  

 

[...] o brinquedo supõe uma relação com a criança 
e uma abertura, uma indeterminação quanto ao 
uso, ou seja, a ausência de um sistema de regras 
que organizam sua utilização. O brinquedo está 
em relação direta com uma imagem que se evoca 
de um aspecto da realidade e que o jogador pode 
manipular. Admite-se que o brinquedo representa 
certas realidades. Uma representação é algo 
presente no lugar de algo.( s/d, p.108) 

 

A escola na qual trabalhei, a educação infantil tinha uma precariedade quanto 

aos brinquedos. Muitos deles não eram novos, alguns já estavam quebrados, sujos, 

faltando peças. As bonecas descabeladas, faltando alguma parte do corpo, algumas 

sem roupa. No inicio do ano, era comum que chegassem alguns brinquedos novos, 

porém o número não era grande, então não podíamos nos desfazer dos brinquedos 

velhos e quebrados, pois se não teríamos poucos brinquedos na sala. Quanto aos 

brinquedos que chegavam novos, não duravam nem uma semana. Conforme eles 
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brincavam os brinquedos quebravam, porém a falta de brinquedos novos e inteiros 

não os intimidava, eles continuavam a brincadeira, inventavam maneiras diferentes 

de utilizar o brinquedo desmontado. Muitas vezes a brincadeira se tornava mais 

interessante quando o brinquedo se “transformava”. Em relação aos brinquedos, 

Oliveira afirma:  

 

Torna-se importante saber entender o significado 
dos brinquedos quebrados. Nesta quebra, uma 
série de atos significativos para a criança: 
conhecer o seu poder sobre a realidade, saciar 
uma curiosidade natural, exprimir sua 
agressividade e pulsões latentes, encontrar sua 

propriedade e desfazer-se dela. (OLIVEIRA 
,2004, p.83) 
 

 

Através da brincadeira é que a crianças constroem também o imaginário, 

alterando o que chamamos de realidade. Desenvolvem a sua capacidade de 

criação, utilizam de situações da sua realidade e constroem outra realidade. Ela 

desenvolve a afetividade, o coleguismo, aprende a dividir com os outros, desenvolve 

a capacidade de raciocinar, estrutura cada situação, e cria as regras da brincadeira. 

Brincar é exteriorizar fantasias, sonhos e a imaginação, e a criança usa essas 

características na sua forma mais pura, representando inclusive seu cotidiano, então 

ela constrói conhecimentos. É fato que brincar influencia e estrutura a cultura lúdica 

da criança. Brincar permite a liberação das emoções, o extravasamento das 

energias infantis. Segundo Dallabona e Mendes: “ Podemos afirmar realmente que, 

“brincar é viver”, pois a criança aprende a brincar brincando e brinca aprendendo.” 

(DALLABONA E MENDES, 2004, p.108) 

Nas turmas de educação infantil, na realização de atividades, muitas vezes as 

professoras utilizavam um brinquedo para ilustrar algum conteúdo das atividades. 

Nas turmas de maternal, por exemplo, na atividade a qual a professora explica o que 

é grande e pequeno, é utilizado um brinquedo grande e um brinquedo, a partir daí a 

professora explicava qual era o grande e qual era o pequeno, e assim também com 

os conteúdos sobre igual e diferente, redondo, quadrado, fino, grosso. Com a 

utilização dos brinquedos, as crianças concentravam mais sua atenção na hora da 

explicação do conteúdo. Ainda em uma turma de maternal, a professora ia relembrar 

as cores. Ela escolheu uma maneira diferente de revisar o conteúdo. Encapou uma 
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caixa de sapato com papel de presente, e dentro colocou vários objetos de cores 

diferentes, de acordo com o que foi ensinado durante o ano. Fez uma rodinha no 

chão, e explicou que a caixa seria passada de mão em mão, e cada um deveria abrir 

a caixa e sem olhar tirar o objeto de dentro da caixa, após retirar o aluno falava qual 

a cor daquele objeto. As crianças que ainda não sabiam a cor eram ajudados pelos 

outros colegas e pela professora. Essa atividade criou uma enorme expectativa nas 

crianças.  A partir de uma brincadeira simples, a professora conseguiu revisar um 

conteúdo de forma divertida e prazerosa. 

A partir da brincadeira as crianças criam suas próprias regras. Durante a 

brincadeira as crianças criam personagens, e com facilidade saem e voltam aos 

personagens. Muitas vezes quando há algo de errado na brincadeira eles dizem       

“ peraí, para a brincadeira, isso ta errado, não pode !Agora a gente pode voltar pra 

brincadeira!”  Durante muito tempo na escola, as crianças do maternal II brincavam 

de cachorro. Cada hora um era o cachorro, e os outros eram os donos. A  todo o 

momento o candidato agia feito um cachorro, andava de quatro no chão, fingia que 

estava comendo, se coçando, correndo atrás da bola, tudo o que um cachorro fazia. 

Segundo Barbosa, a linguagem desenvolvida durante as brincadeiras é a mediadora 

do dialogo ocorrido durante o ato de brincar. 

Entretanto, sejam os papéis ou os brinquedos, há 
sempre um elemento mediador que é comum em 
todos esses momentos: a linguagem. É por meio 
da linguagem que as crianças vão determinando 
essas regras e fazendo suas distinções e dando 
explicações. Assim, principalmente no jogo 
simbólico, a fala ocupa um lugar de destaque 
nesse processo de compreender e produzir 
significados. (BARBOSA, 2009, p. 120-121) 

 

É comum na educação infantil as crianças brincarem de diversas coisas. 

Muitas crianças pequenas não fazem distinção de brinquedos; meninas brincam com 

brinquedos de meninos e meninos com brinquedos de meninas. Alguns educadores, 

muitas vezes criticam esse costume das crianças, e querem interferir na escolha das 

brincadeiras e dos brinquedos, e aconselham que cada um brinque com o brinquedo 

que corresponda a sua sexualidade, achando que tal escolha possa influenciar em 

seu futuro, assim como acontece quando as crianças brincam com atitudes 

violentas, utilizando armas. Oliveira afirma que não há uma relação da brincadeira 
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da criança com a sua escolha do futuro, pois a criança brinca aquilo que ela vive, 

aquilo que esta inserido na sociedade. Ela afirma assim: 

[...] mas isto se explica pela estrutura da 
sociedade na qual vivemos, não decorre de boa 
ou má influencia das brincadeiras infantis. É só 
pensando a criança como um projeto, como algo 
que ela ainda não é,que procuramos explicar suas 
brincadeiras pelo seu futuro, e não pelo seu 
presente. (OLIVEIRA, 2004, p.91) 

 

Craidy e Kaercherz (2001) afirmam que a criança possui uma imensa 

necessidade e desejo de inserirem em sua brincadeira ações a qual ela não 

consegue, por algum motivo, realizar em seu dia-a-dia, como por exemplo: passar 

roupa, lavar roupa, fazer comida, lavar o carro, dirigir um carro, pilotar uma moto, ou 

seja, atividades relacionadas ao mundo adulto. A impossibilidade de realização 

dessas atividades desperta na criança sua curiosidade, então a criança realiza o seu 

desejo através da brincadeira, portanto: “Jamais devemos discriminar a realização 

de uma atividade como pertencente a um determinado papel sexual. Meninos e 

meninas devem ter oportunidade de experimentação em todas as atividades que 

desejarem.” (CRAIDY E KAERCHER, 2001, p.95) 

As professoras a qual trabalhei, costumavam brincar com as crianças de 

“Senhor caçador” Para essa brincadeira não há uma maneira correta de executá-la, 

mas todas, por força do hábito, sentavam com as crianças no chão, em uma 

rodinha, e um aluno sentava no colo da professora, que vendava os olhos da 

criança, e logo em seguida os outros alunos cantavam a música, batendo palmas:     

“ Senhor caçador preste bem atenção, não vá se enganar quando o gato miar, mia 

gato... assim que as crianças terminavam de cantar a música a professora apontava 

o dedo para alguma criança e a mesma teria que miar, como um gato. A criança que 

estava com os olhos vendados tinha que acertar qual colega que imitou o gato. 

Podemos perceber que nesta atividade além de trabalharmos com o 

desenvolvimento físico através das palmas, a fala, através da música, também  

trabalhamos com atenção da criança, pois ela fica concentrada para adivinhar qual 

colega esta imitando o gato, e também trabalhamos com o desenvolvimento da 

audição, pois a criança utiliza apenas este sentido para descobrir quem miou. 
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Com as crianças de 4, 5 anos era comum que em suas brincadeiras eles 

utilizassem personagens de desenhos animados para incorporar um personagem 

próprio, geralmente os meninos. Eles adotavam personagens como Bem 10, 

Homem- Aranha, Homem- de Ferro, Capitão América, Hulk. Imitavam todos os 

movimentos, falas, barulhos dos personagens. As meninas nem sempre buscavam 

um personagem em desenhos animados, elas tinham preferência por brincar de mãe 

e filha, professora, bailarina, modelo. O fascínio das meninas pelas modelos era tão 

grande, que ao irem para o banheiro, todas juntas, elas se imaginavam na 

passarela, e iam desfilando com a mão na cintura até o banheiro. O banheiro era o 

lugar que elas mais gostavam para cantar. Todos os dias, ao chegarem ao banheiro 

elas cantavam muito. Quando não estavam cantando, estavam dançando, muitas 

delas diziam assim: Olha, a minha mãe dança assim, e começavam a dançar 

imitando a mãe. 

A partir do momento em que a criança torna-se 
capaz de imaginar, ela passa a desenvolver 
diferentes formas de expressão como a oralidade, 
a expressão plástica, a música e a expressão 
dramática [...] A imitação é a base da expressão 
dramática. Ela está presente tanto nos jogos de 
faz-de-conta das crianças de três anos quanto 
num espetáculo de teatro com atores profissionais 
[...] (CRAIDY e KAERCHER, 2001, p.90) 

Além dos espaços em sala de aula para a brincadeira, as crianças também 

desfrutavam de parquinho, brinquedoteca e sala de vídeo. Como eram oito turmas 

na educação infantil, era feito um quadro de horários, no qual cada turma tinha 

direito a ir uma  vez na semana brincar nos espaços externos à sala de atividades. O 

espaço preferido das crianças era o parquinho. As turmas de pré escolar 

desfrutavam mais do parquinho, pois como eram crianças maiores, a possibilidade 

de cair e se machucar era menor. As professoras do maternal tinham medo de ir ao 

parquinho e as crianças se machucarem, assim quase não iam, e as crianças todos 

os dias perguntavam se iam ao parquinho. O parquinho tinha, cavalinhos, uma 

casinha aberta com umas saídas diferentes e um escorrego, e tinha um brinquedo 

grande, que eles tinham que subir uma escada, passar por um túnel e descer pelo 

escorrego. O chão era feito de grama sintética, e as pilastras eram revestidas de 

espuma para evitar que as crianças se machucassem ali. A brinquedoteca possuía 

vários brinquedos, inúmeros livros, uma cozinha com geladeira, fogão, pia, armário e 

utensílios de cozinha. Tinha também uma “minifeira”, com frutas, legumes e 
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cestinhas de plástico. Uma estante com brinquedos de madeira, a maioria de 

encaixe, e uma estante com vários brinquedos, bonecos, bonecas, carrinho, 

secador, pente, escova, espelho, câmera fotográfica, e uma maletinha de médico, 

que sempre gerava briga, pois todos queriam brincar com a maleta do médico, 

sendo necessária a intervenção da professora para conter as brigas. A sala de vídeo 

era o espaço em que o maternal mais frequentava, pois não havia grandes 

possibilidades de se machucarem. La as crianças sentavam no chão e assistiam 

algum DVD, ou de música, ou de desenho.  

Segundo Craidy e Kaercher as crianças em suas brincadeiras também 

revivem situações de medo, de tristezas, de ansiedade, de raiva. Durante a 

brincadeira elas revivem situações que no mundo real elas teriam alguma excitação. 

Fernanda, aluna do maternal II, 4 anos, em quase todas as brincadeiras ela falava 

que estava vomitando, ou que tinha vomitado, ou que ia vomitar. Nós ficamos 

curiosas por essa insistência dela com a questão do vômito, e fomos perguntar a ela 

porque ela falava tanto em vomitar, e ela respondeu que não era nada. Ainda não 

satisfeita com a explicação da criança, a professora foi perguntar a mãe se em casa 

ela também falava sobre vômito com frequência e a mãe respondeu que não. Disse 

que a menina tinha alergia a corante vermelho, e que quando comida tinha muita 

tosse que acabava causando o vômito, a menina sempre comia escondida balas 

com corante vermelho, o que fazia ela sempre vomitar. Ela representava na 

brincadeira algo que lhe incomodava na vida real. 

Vale ressaltar que através da brincadeira a criança aprende a organizar o 

espaço em que ela está. É importante que a criança aprenda a guardar seus 

brinquedos depois de brincar. Na escola, desde o primeiro dia de aula eles são 

ensinados a guardas os brinquedos na hora em que a professora solicita. As 

professoras utilizam uma música para o momento da guarda dos brinquedos: “Lá 

vem a Mônica e o Cebolinha, eles vão deixar a nossa sala bem limpinha. Lá vem o 

Cascão, ele é porcalhão, suja a sala toda, e deixa papel no chão. Cata aqui, cata ali, 

vamos cooperar, nossa sala arrumadinha igual ao nosso lar.” 

Do ponto de vista pedagógico e normativo, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Para a Educação Infantil, que tem por objetivo direcionar as propostas 

pedagógicas para a educação infantil, propõem que as práticas pedagógicas 
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curriculares da educação infantil devem ter como eixo as questões de interação e 

nas brincadeiras, a fim de que a criança desfrute de experiências e situações que 

favoreçam o seu desenvolvimento integral, a partir da realização de atividades 

individuais, coletivas, a interação entre crianças e adultos, situações que incentivem 

a sua criatividade, seu imaginário; a aproximação da criança com a música, com 

arte, com a dança, literatura, ou seja, a criança se manifestar culturalmente; 

desenvolver na criança sua autonomia, sua auto-organização e o conhecimento a 

outras culturas. Este trabalho só é possível a partir da organização dos seus 

espaços, matérias e tempo, tendo com eixo principal, propostas de trabalhos 

coletivos.  As Diretrizes para a Educação Infantil definem a criança como: 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, 
relações e práticas cotidianas que vivencia, 
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 
sobre a natureza e a sociedade, produzindo 
cultura. (BRASIL, 2010, p.12) 

A relação da criança da educação infantil com a brincadeira é de extrema 

importância, pois como já visto anteriormente, a brincadeira desenvolve na criança 

habilidades como a elaboração de regras, desenvolve o imaginário, interfere nas 

suas relações com outras crianças e adultos, ajudando na socialização do mesmo, 

propicia a possibilidade de criar e recriar a sua realidade, experimentar novas 

sensações e sentimentos, despertar a curiosidade e manifestar seus sentimentos, 

além de contribuir na aprendizagem e no desenvolvimento físico, psicológico e  

motor da criança. O ato de brincar trás vários benefícios para a criança, sendo como 

uma proposta pedagógica ou como uma atividade recreativa, havendo uma 

intencionalidade ou não, sempre há um aprendizado. “É pelo brincar e repetir a 

brincadeira que a criança saboreia a vitória da aquisição de um novo saber fazer, 

incorporando-o a cada novo brincar” (CRAIDY E KAERCHER, 2001, p.103). 
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III- OS PROFESSORES/AS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E O BRINCAR 

 

A importância da educação infantil no meio social tem gerado inúmeros 

estudos e pesquisa em torno desse segmento educacional. O brincar como um 

processo de aprendizagem faz-se necessário trazer discussões sobre esse assunto, 

assim como tem sido feito, a fim de proporcionar as educadoras questões, 

informações e conhecimentos que possam contribuir para sua formação.  

Presume-se que todos que frequentam uma turma de curso normal ou uma 

turma na graduação de Pedagogia ouvem falar, sabem da importância do brincar no 

desenvolvimento da criança, principalmente das classes da educação infantil, onde 

tudo esta se iniciando para aquela criança, tudo esta contribuindo para a formação e 

desenvolvimento daquele indivíduo, porém quando nos debatemos em uma sala de 

aula, dificilmente conseguimos colocar em prática tudo o que aprendemos nas aulas, 

muitas vezes, não por falta de interesse, mas devido a falta de tempo pela rotina 

corrida da instituição. 

 Portanto, este capítulo tem como objetivo pesquisar como as professoras de 

educação infantil trabalham a brincadeira em sala de aula, como elas a utilizam, e 

qual a importância da brincadeira para elas. Tal pesquisa foi realizada na forma de  

entrevistas feitas a pedagogas que atuam na educação infantil.Ao total foram 

entrevistas 8 educadoras, que atuam tanto em escolas públicas, quanto em escolas 

privadas, e com formação em diferentes universidades. 

3.1  O olhar da Professora da Educação Infantil sobre o brincar 

O/a professor/a é tido como o/a principal mediador/a entre o conhecimento, a 

aprendizagem. Ele (a) tem como função organizar meios que proporcionem uma 

melhor educação para suas crianças, e o brincar como já citado anteriormente, é 

uma grande ferramenta que proporciona aprendizagem e desenvolvimento. Cabe 

então ao/a professor/a organizar um espaço que favoreça a aprendizagem e o 

desenvolvimento do aluno utilizando a brincadeira, de maneira prazerosa, dinâmica 

e significativa para as crianças. 

Não cabe ao/a professor/a ensinar as crianças a brincar, pois o ato de brincar 

acontece espontaneamente, já esta intrínseco  em todos, inclusive nas crianças, 
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porém cabe ao/a professor/a organizar, planejar atividades que possam utilizar 

brincadeiras de formas diversificadas, oferecer um ambiente rico em possibilidades 

de aprendizado, de forma lúdica e criativa, valorizando e respeitando o papel da 

criança naquele local. 

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

sociais. (RCNEI, 1998, p. 29) 

 

Do ponto de vista metodológico, procurei ouvir através de “entrevistas de 

conversação”, um grupo de professoras de educação Infantil. Perguntadas sobre a 

importância da brincadeira para a criança da educação infantil, todas as 

entrevistadas disseram que acreditam na importância da brincadeira para o 

desenvolvimento das crianças. Vejamos: 

Em sua opinião qual é a importância da brincadeira na 

educação infantil? 

“Em minha opinião a brincadeira possui extrema importância na 

educação infantil, porque através dela a criança constrói o seu 

conhecimento sobre o mundo, aprendendo a estar com os 

outros e consigo mesmo, expressando seus medos, desejos, 

entre outros, por isso acho que o brincar é uma via de mão 

dupla onde as crianças envolvidas passam, recebem e 

constroem novos conhecimentos.” (D.B. 28 Anos, trabalha há 

oito anos na educação infantil.) 

“É muito importante, visto que ela é a atividade mais completa, 

capaz de proporcionar diferentes aprendizados e estimular o 

desenvolvimento integral das crianças.” (A.L, 24 Anos, trabalha 

há 1 ano e 5 meses na educação infantil.) 

“Na minha opinião o brincar permite que a criança construa sua 

identidade e personalidade, a partir desse conceito a própria 

criança se permite estar longe de tudo o que a faz sofrer e de 
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situações que não lhe agradam então como mencionei 

anteriormente ela cria seu mundo imaginário onde ela pode 

expressar seus sentimentos, ansiedades, desejos e realizar 

sua fantasias”. (D.A, 25 anos, trabalha a 7 anos na educação 

infantil.) 

        “O brincar, como disse anteriormente, tem grande 

predomínio na infância, e tem seu lugar no processo educativo. 

Sua utilização promove o desenvolvimento dos processos 

psíquicos, dos movimentos, acarretando o conhecimento do 

próprio corpo, da linguagem e da narrativa e a aprendizagem 

de conteúdos de áreas específicas, como as ciências humanas 

e exatas. Permitindo que a criança desenvolva globalmente.” 

(B.C. 23 anos, trabalha há 3 anos na educação infantil. 

Podemos analisar que as entrevistadas reconhecem a importância da 

brincadeira como uma fonte de aprendizagem e desenvolvimento, onde a parir da 

brincadeira a criança adquiri inúmeros conhecimentos.  

Perguntei se elas participam das brincadeiras com os alunos, e todas 

disseram que sim, somente C.R, de 19 anos afirmou não conseguir participar muito 

das brincadeiras com as crianças por falta de tempo: 

Você participa das brincadeiras com os seus alunos? De 

que maneira? 

        “Sim. Gosto de participar das brincadeiras com os meus 

alunos, de maneira que eu possa contribuir, sem interferir em 

suas decisões, pois como já mencionei anteriormente, as 

crianças constroem sua particularidade nas brincadeiras, mas o 

adulto se possível pode auxiliar direcionando algumas 

delas.”(D.A, 25 anos, trabalha há 7 anos na educação infantil.) 

 

“As vezes. Quando a brincadeira é dirigida, sim.” ( A.B, 43 

anos, trabalha há 23 anos na educação infantil.) 

 

“Sim, fazendo brincadeiras em roda e em atividades lúdicas.”  

(S.S, 21 anos, trabalha a um ano e três meses na educação 

infantil. 

“Participo. Nos horários de intervalos, como no recreio, ou em 

alguma atividade. Estou inserida” (B.C, 23 anos, trabalha há 3 

anos na educação infantil.) 
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“Sim. Na minha sala de aula viro criança com meus 

“pequenos”, sento no chão e participo do universo do faz de 

contas que eles criam. Faço tudo com eles, da mesma forma 

como fazem (comidinha, modelar massinha, dar banho no 

“bebê”/boneca, corrida de carrinhos, construção com blocos, 

etc), procurando sempre observar seus comportamentos e as 

habilidades já desenvolvidas durante as brincadeiras. Também 

participo, nos jogos educativos, mostrando as regras da 

brincadeira, auxiliando quando necessário, organizando a 

rotatividade da vez de cada um jogar, entre outras coisas.( A.L, 

24 anos, trabalha há um ano e cindo meses na educação 

infantil.) 

 

“Sim, Demonstrando como fazer e organizando.” (G.B, 26 

anos, trabalha há 9 anos na educação infantil.) 

 

“Eu sempre participo das brincadeiras, pois nesses momentos, 

eu também os observo tentando identificar suas singularidades. 

A maneira de como brinco vai depender se é uma brincadeira 

que eu pretendo alcançar algo, sendo assim eu coordeno ou se 

será uma brincadeira livre, se dando de forma natural.” (D.B, 28 

anos, trabalha na educação infantil há oito anos.) 

 

“ Eu as vezes tento, mas geralmente eu não consigo, por que 

como eu trabalho com uma turma de maternal I, as atividades 

são muito elaboradas e necessita de um tempo de preparo 

muito grande, então eu deixo eles brincando e vou adiantar a 

atividade. Mas sempre faço rodinha com eles, aproveito para 

conversar e cantar.”  (C.F, 19 anos, trabalha há um ano e seis 

meses na educação infantil.) 

É de grande importância a participação do/da professor/a na hora das 

brincadeiras das crianças, pois como D.B relatou: pois nesses momentos, eu 

também os observo tentando identificar suas singularidades. No momento da 

brincadeira o professor pode analisar seu aluno, avaliar o seu comportamento, a sua 

interação com o grupo, o desenvolvimento, a fala, se o aluno divide os brinquedos, 

se eles brigam com frequência, enfim, há uma enorme possibilidade de avaliação 

durante um momento de brincadeira. Conforme o RCNEI: 
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A observação e o registro se constituem nos 
principais instrumentos de que o professor 
dispõe para apoiar sua prática. Por meio deles o 
professor pode registrar, contextualmente, os 
processos de aprendizagem das crianças; a 
qualidade das interações estabelecidas com 
outras crianças, funcionários e com o professor e 
acompanhar os processos de desenvolvimento 
obtendo informações sobre as experiências das 
crianças na instituição. Esta observação e seu 
registro fornecem aos professores uma visão 
integral das crianças ao mesmo tempo que 
revelam suas particularidades (RCNEI, 1998, p.58-
59) 
 

Perguntei as entrevistadas de que maneira elas utilizam a brincadeira, como 

uma atividade recreativa ou como um método educativo ou recreativo, visto que 

ambas proporcionam aprendizado para as crianças. Vejamos as respostas: 

 

Você utiliza a brincadeira como um método educativo ou 

recreativo? 

“Costumo utilizar a brincadeira como método educativo, pois 

através das brincadeiras, mesmo as que não são orientadas 

com alguma finalidade específica, as chamadas brincadeiras 

livres, as crianças podem construir muitos aprendizados acerca 

do mundo à sua volta, das regras, e habilidades a serem 

desenvolvidas”. (A.L, 24 anos, trabalha há um ano e cinco 

meses na educação infantil) 

 

“Depende do objetivo da brincadeira. Entretanto, mesmo 

utilizando a brincadeira como método educativo, torna-se uma 

recreação para as crianças.” (A.B, 43 anos, trabalha há 23 

anos na educação infantil) 

“Eu utilizo a brincadeiras das duas formas, pois em minha 

opinião a brincadeira traz consigo uma grande contribuição 

educativa, basta saber utilizá-la.” (D.B, 28 anos, trabalha há 

oito anos na educação infantil) 

“ Das duas maneiras, pois acho que tanto de forma educativa 

ou recreativa eles vão aprender alguma coisa.” ( C.F, 19 anos, 

trabalha a um ano e seis meses na educação infantil). 
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As professoras entrevistadas, entendem que mesmo quando não há um 

caráter educativo nas brincadeiras, há sempre uma forma de se aprender, como 

através das brincadeiras recreativas. Portanto, se a brincadeira for dirigida, com um 

intuito educativo, o professor não pode deixar que a magia da brincadeira se perca, 

pois se não houve prazer na brincadeira, deixará de ser brincadeira.  Cabe ao 

professor planejar e organizar uma brincadeira prazerosa as crianças.  

É o adulto, na figura do professor, portanto, que, 
na instituição infantil, ajuda a estruturar o campo 
das brincadeiras na vida das crianças. 
Consequentemente é ele que organiza sua base 
estrutural, por meio da oferta de determinados 
objetos, fantasias, brinquedos ou jogos, da 
delimitação e arranjo dos espaços e do tempo 
para brincar. (RCNEI, 1998, p.28) 

 
 

A utilização da brincadeira como um método educativo, não deve partir 

apenas do professor, mas da instituição de ensino também, visto que a brincadeira 

não é apenas uma necessidade, mas um direito da criança, e deve fazer parte da 

proposta curricular da educação infantil, conforme as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (2010), portanto as instituições devem valorizar a 

brincadeira, e inclui- lás em seus planejamentos e espaço da escola. Em relação a 

proposta pedagógica das escolas, as entrevistadas afirmam: 

Há uma proposta pedagógica da escola que valorize a 

brincadeira? No caso afirmativo, cite exemplos.  

“Razoavelmente. Há espaços para as crianças brincarem no 

pátio mas, o tempo é curto” (S.S, 21 anos, trabalha a um ano e 

três meses na educação infantil.) 

“Sim. Na escola em que trabalho há dois momentos do dia 

separados exclusivamente para o brincar, fora os projetos no 

decorrer do ano que se preocupam com que a criança sinta 

prazer em realizar as atividades, dessa forma, muitas vezes 

incluímos o lúdico.” (B.S, 23 anos, trabalha há três anos da 

educação infantil) 

“Da escola, não. Mas o próprio currículo da Educação Infantil 

do município de SG tem essa prioridade. Sempre procurando 
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trabalhar o currículo formal através do lúdico.” (A.B, 43 anos, 

trabalha há 23 anos na educação infantil) 

“Não necessariamente, mas em minhas aulas sim, pois 

entendo que através da brincadeira, as crianças expressão o 

seu conhecimento, bagagem essa que as vezes não consegue 

dizer, mas ao interagir com outras crianças demonstra. (D.B, 28 

anos, trabalha há oito anos na educação infantil.) 

“Não exatamente, mas todas as atividades são baseadas na 

produção dos alunos e a valorização da criação com eles 

como, por exemplo a produção de um livro na semana do livro 

infantil.” (D.A, 25 anos, trabalha há 7 anos na educação 

infantil.) 

“Sim, a brincadeira está incluída na proposta da creche em que 

trabalho, visto que é uma instituição de Educação Infantil e, 

como tal, seria inviável não incluir a brincadeira, como orienta 

as diretrizes nacionais da educação infantil.” (A.L, 24 anos, 

trabalha há um ano e seis meses na educação infantil.) 

 

Podemos observar a partir das entrevistas, muitas escolas de Educação 

infantil não incluem a brincadeira em suas propostas pedagógicas, tornando a 

professora a única responsável em trabalhar utilizando brincadeiras em sala de aula. 

Para o bom funcionamento de uma instituição é necessário que haja uma interação 

entre as propostas pedagógicas da escola, e as práticas cotidianas dos professores, 

facilitando o trabalho do mesmo, para que se possa alcançar resultados 

significativos para as crianças. Conforme Navarro: “ Devemos entender que a 

mediação não acontece apenas quando o professor interfere diretamente numa 

atividade, mas a sua presença, a organização do espaço, dos objetos e dos horários 

são também exemplos de mediação.” (2012, p.4). Muitas vezes a organização do 

espaço, do tempo e os objetos não são de responsabilidade do professor, e sim da 

instituição de ensino, que deve proporcionar um ensino de qualidade aos 

educandos, e ajudar o professor a desenvolver o seu trabalho com excelência.  

Para o bom trabalho do/da professor/a é necessário uma colaboração por 

parte da escola, e principalmente uma excelente formação para o/a professor/a, a 
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qual possibilite ele executar um trabalho de qualidade, em relação as brincadeiras, 

uma formação que nos prepare, que resgate as lembranças das brincadeiras, que 

estimule a desenvolver o habito de brincar, visto que nem todos estão preparados 

para lidar com um dia repleto de brincadeiras e jogos, muitos adquirem a prática 

lúdica no dia-a-dia, portanto é necessário o resgate da ludicidade nos educando, 

conforme Oliveira: “meios para empregar o jogo em toda a sua riqueza pedagógica 

potencial.”(2004, p.80).  Vejamos a opinião das entrevistadas quanto a sua 

formação: 

Como foi a sua formação em relação as brincadeiras na 

educação infantil? 

“Eu gostei, acho que foi completo, aprendi bastante sobre a 

importância da brincadeira no desenvolvimento da criança.( 

D.A, 25 anos, trabalha a sete anos na educação infantil) 

“A teoria foi muito boa, porém senti falta de algumas aulas 

práticas.” (G.B, 26 anos, trabalha a oito anos na educação 

infantil.) 

“Eu gostei muito da abordagem da disciplina de educação 

infantil, achei que tivemos dinâmicas interessantes e fizemos 

estágios que nos permitiram observar essa parte. Porém acho 

que deveríamos ter tido uma disciplina de recreação infantil 

com professores de educação física que enfatizasse essa 

parte. Assim como tive no curso normal e foi muito produtivo. 

Aulas de como desenvolver dinâmicas e brincadeiras para as 

diferentes idades.” (A.L, 24 anos, trabalha há um ano e seis 

meses na educação infantil) 

“Tive uma boa abordagem sobre esse tema no curso 

normal,tanto na teoria quanto na prática, e agora como estou 

fazendo faculdade de educação física, tenho matérias 

especificas para trabalhar com crianças. Acho que vai 

colaborar bastante para a minha prática.” (C.F, 19 anos, 

trabalha há um ano e seis meses na educação infantil.) 

Oliveira (2004) Fala da necessidade de recuperar o lúdico no universo do 

adulto. Não compara-lo a uma criança, mas despertar o prazer pelo lúdico nos 

adultos, tornar os jogos inspiradores, principalmente nos educadores, pois quando o 
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lúdico está presente no dia-a-dia, torna mais fácil transmitir as crianças o prazer 

pelas brincadeiras e jogos. A autora questiona a formação dos professores, pois 

deveria ser uma formação que valorizasse no adulto o gosto pelo lúdico, uma 

formação que proporcione o resgate de algumas atividades vividas no passado, que 

prepare o profissional para trabalhar com jogos, e brincadeiras. 

Formar educadores nesta área é mais do que 
discutir e propor um trabalho junto às crianças. É 
também lhes permitir experimentar esta proposta. 
Quantas vezes, antes de criar alguma coisa com a 
criança, não é preciso passar por uma fase em 
que o educador cria para a criança ou para si 
próprio? (OLIVEIRA,2004, p.99) 

O/a educador/a como o mediador da aprendizagem deve sempre inovar a sua 

prática, trazer novas metodologias, tecnologias, ousar do espaço que lhe é 

concedido e extravasar nas brincadeiras, claro que com um intuito de favorecer a 

educação das crianças, conciliando sempre os objetivos pedagógicos com os 

desejos dos educandos. Cabe ao professor repensar a cada dia a sua prática, seus 

métodos, analisar de que maneira está trabalhando em sala de aula, e buscar 

sempre se aprimorar, pesquisar, realizar atividades que o favoreça e que favoreça a 

sua conduta como educador, e possibilite um melhor meio de aprendizagem para 

das crianças com as quais trabalha. 
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IV- Considerações Finais 

Durante a realização deste trabalho monográfico, podemos (re) conhecer, (re) 

lembrar o histórico do surgimento da educação infantil dentro e fora do Brasil. O que 

antes era tido com uma instituição assistencialista, hoje, a educação infantil é uma 

instituição educacional, porém não perdendo o seu caráter assistencial, visto que as 

crianças pequenas necessitam de cuidados.  

Com a realização de estudos bibliográficos e de um trabalho de campo inicial, 

podemos perceber a importância da brincadeira nas instituições de educação 

infantil. A brincadeira com um caráter educativo pode trazer inúmeros benefícios 

para a criança, favorecendo no seu desenvolvimento e sua aprendizagem. A partir 

da brincadeira, áreas como a corporalidade, a psicológica, sentimental, social, 

cognitiva são aprimoradas, favorecendo o desenvolvimento da criança. Além da 

brincadeira dirigida, com um intuito pedagógico, a brincadeira recreativa também 

beneficia a criança, desenvolvendo habilidades físicas, motoras, a linguagem e 

outras. 

Vimos que a brincadeira proporciona a criança momentos de contentamento, 

o que torna o trabalho pedagógico e a aprendizagem mais prazerosos, facilitando no 

processo de ensino-aprendizagem da criança. Através da brincadeira, do faz de 

conta, a criança cria e recria a sua realidade, intensificando a sua capacidade 

criativa. Ela inventa e reinventa, constrói e destrói, fazendo a sua imaginação fluir no 

universo das brincadeiras, conforme nos afirma Vigotsky (1991) “a criança em idade 

pré-escolar envolve-se num mundo ilusório e imaginário onde os desejos não 

realizáveis podem ser realizados, e esse mundo é o que chamamos de 

brinquedo”.(p.62) . É a partir da brincadeira que a criança constitui e aprende a 

obedecer as regras. É a partir da interação da criança com outras crianças e adultos 

que ela se socializa, ela prende a respeitar, aprende a dividir, a esperar a sua vez, a 

organizar o espaço a qual esta inserida, e tudo isso é desenvolvido a partir do ato de 

brincar. Vimos que a criança não necessita de um tempo determinado e nem de 

brinquedos para a brincadeira, ela mesma a qualquer momento inventa uma 

brincadeira e qualquer coisa que estiver ao seu alcance torna-se um instrumento 

para ser usado durante aquele momento de diversão. 
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Durante a pesquisa pude compreender a importância da presença da 

professora durante as brincadeiras e jogos junto às crianças. A professora sendo o 

mediador entre o conhecimento e a criança, tem a brincadeira como uma facilitadora 

e um mecanismo no processo de aprendizagem. Através da brincadeira , o/a 

professor/a pode iniciar um conteúdo, ou revisa-lo, aproveitar a brincadeira para 

avaliar o seu aluno, observar o seu comportamento junto as outras crianças, o 

coleguismo, a cooperação, se alguma criança tem alguma dificuldade em alguma 

atividade, orientar a criança no seu jogo, proporcionar novas possibilidades para a 

brincadeira, ajudar na elaboração de regras e ensinar as crianças a lhe dar com o 

ganho e com a perda. Portanto, o/a professor/a pode e deve utilizar a brincadeira 

como o seu eixo principal em sala de atividades. 

A partir da entrevista com as professoras da educação infantil, podemos 

perceber que todas conhecem a importância da brincadeira neste seguimento, 

porém algumas acham que seria necessário que durante a formação do educador 

fossem realizadas aulas práticas, recreativas que ajudassem o professor a 

desenvolver melhor o seu lado “infantil”, para que pudessem realizar com melhor 

clareza suas atividades lúdicas em sala de aula.  

Podemos concluir que a brincadeira é de suma importância para a criança, 

que deve ser levada a sério do ambiente escolar, tanto pelos/as professores/as, 

quanto por todos os sujeitos que constituem a escola. A brincadeira não proporciona 

apenas aprendizagens nos moldes escolares, mas contribui para a formação e 

desenvolvimento inicial da criança.  
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VI- Anexos 

 

Questões para entrevista 

 

 Você utiliza a brincadeira como um método educativo ou recreativo? 

 Você participa das brincadeiras com os seus alunos? De que maneira? 

 Em seu planejamento de aula, há um tempo separado para a brincadeira? 

 Você acredita que a brincadeira desenvolve a aprendizagem infantil? De 

que forma? 

 Há uma proposta pedagógica da escola que valorize a brincadeira? No 

caso afirmativo, cite exemplos. 

 Além das brincadeiras, você utiliza jogos em sala de aula? No caso 

afirmativo, cite alguns. 

 Como os alunos reagem quando você utiliza brincadeiras ou jogos com 

intuito pedagógico? 

 Em sua opinião qual é a importância da brincadeira na educação infantil? 

 Como foi a sua formação em relação as brincadeiras na educação infantil? 
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Resultado das entrevistas 

Nome:  B.C.S 

Idade: 23 ANOS 

Formação: ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO - PEDAGOGIA 

Tempo de trabalho na educação infantil: 3 ANOS 

 

 Você utiliza a brincadeira como um método educativo ou recreativo? 

Em alguns momentos como método educativo em outros recreativo. 

 

 Você participa das brincadeiras com os seus alunos? De que 

maneira? 

Participo. Nos horários de intervalos, como no recreio, ou em alguma 

atividade. Estou inserida. 

 

 Em seu planejamento de aula, há um tempo separado para a 

brincadeira? 

    Sim. 

 Você acredita que a brincadeira desenvolve a aprendizagem infantil? 

De que forma? 

O brincar faz parte da natureza da criança, ela brinca para se divertir e brinca 

para expressar algo que está sentindo, ou simplesmente representar algo do 

seu cotidiano. Diante disto acredito na importância do brincar na infância, 

como um fator que irá desenvolvê-la não só aprendizagem dentro do 

ambiente escolar, mas proporcionará um desenvolvimento global, em todas 

as áreas que envolve o processo de ensino aprendizagem. 

 

 Há uma proposta pedagógica da escola que valorize a brincadeira? 

No caso afirmativo, cite exemplos. 

Sim. Na escola em que trabalho há dois momentos do dia separados 

exclusivamente para o brincar, fora os projetos no decorrer do ano que se 



48 

preocupam com que a criança sinta prazer em realizar as atividades, dessa 

forma, muitas vezes incluímos o lúdico. 

 

 Além das brincadeiras, você utiliza jogos em sala de aula? No caso 

afirmativo, cite alguns. 

Sim, em sala de aula temos uma estante cheia de jogos diversificados, que 

trabalham com o raciocínio, lógico, a psicomotricidade, o reconhecimento das 

partes do corpo. Jogo da memória, alinhavo, jogos de encaixe. E outros. 

 

 Como os alunos reagem quando você utiliza brincadeiras ou jogos 

com intuito pedagógico? 

É bastante interessante, pois as crianças preocupam-se em prestar a atenção 

para saber as regras e no decorrer da brincadeira. 

 

 Em sua opinião qual é a importância da brincadeira na educação 

infantil? 

 O brincar, como disse anteriormente, tem grande predomínio na infância, 

e tem seu lugar no processo educativo. Sua utilização promove o 

desenvolvimento dos processos psíquicos, dos movimentos, acarretando o 

conhecimento do próprio corpo, da linguagem e da narrativa e a 

aprendizagem de conteúdos de áreas específicas, como as ciências 

humanas e exatas. Permitindo que a criança desenvolva globalmente.  

 

Nome: A.O.L 

Idade: 24 ANOS 

Formação: CURSO NORMAL CURSANDO LICENCIATURA PLENA EM 

PEDAGOGIA 

Tempo de trabalho na educação infantil: 1 ANO E 5 MESES 

 

 Você utiliza a brincadeira como um método educativo ou recreativo? 
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Costumo utilizar a brincadeira como método educativo, pois através das 

brincadeiras, mesmo as que não são orientadas com alguma finalidade 

específica, as chamadas brincadeiras livres, as crianças podem construir 

muitos aprendizados acerca do mundo à sua volta, das regras, e habilidades 

a serem desenvolvidas. 

 

 Você participa das brincadeiras com os seus alunos? De que 

maneira? 

Sim. Na minha sala de aula viro criança com meus “pequenos”, sento no chão 

e participo do universo do faz de contas que eles criam. Faço tudo com eles, 

da mesma forma como fazem (comidinha, modelar massinha, dar banho no 

“bebê”/boneca, corrida de carrinhos, construção com blocos, etc), procurando 

sempre observar seus comportamentos e as habilidades já desenvolvidas 

durante as brincadeiras. Também participo, nos jogos educativos, mostrando 

as regras da brincadeira, auxiliando quando necessário, organizando a 

rotatividade da vez de cada um jogar, entre outras coisas. 

 

 Em seu planejamento de aula, há um tempo separado para a 

brincadeira? 

Sim, eu sempre incluo algumas brincadeiras em meu planejamento, sejam 

elas dirigidas ou livres, no espaço da sala de aula ou nos ambientes externos 

da creche (nesses espaços há dias e horários organizados pela direção da 

instituição, reservado para minha turma). O brincar é uma atividade natural da 

criança, nada melhor do que utilizá-la para ampliar suas possibilidades de 

desenvolvimento, logo, se faz de extrema importância a inclusão dessa 

atividade no planejamento diário da turma. 

 

 Você acredita que a brincadeira desenvolve a aprendizagem infantil? 

De que forma? 

Sim, acredito. Através dela a criança poderá socializar-se na interação com 

seus pares e com o educador. Poderá, também, desenvolver diferentes 

habilidades, como o aprendizado das regras da brincadeira, o 

desenvolvimento das linguagens oral, corporal, habilidades motoras, visuais, 

etc. Conforme brinca, a criança vai construindo aprendizados diversos. 
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 Há uma proposta pedagógica da escola que valorize a brincadeira? 

No caso afirmativo, cite exemplos. 

Sim, a brincadeira está incluída na proposta da creche em que trabalho, visto 

que é uma instituição de Educação Infantil e, como tal, seria inviável não 

incluir a brincadeira, como orienta as diretrizes nacionais da educação infantil. 

 

 Além das brincadeiras, você utiliza jogos em sala de aula? No caso 

afirmativo, cite alguns. 

Sim, utilizo bastante os jogos de quebra-cabeças, memória, dominó, os jogos 

cantados, jogos de associações de cores e outros. 

 

 Como os alunos reagem quando você utiliza brincadeiras ou jogos 

com intuito pedagógico? 

As crianças são muito curiosas e como tal, demonstram grande interesse por 

tudo o que lhes é proposto em forma de jogos ou brincadeiras. Ficam 

agitadas, demonstram ansiedade, alegria e entusiasmo com as descobertas 

proporcionadas pelos jogos. 

 

 Em sua opinião qual é a importância da brincadeira na educação 

infantil? 

É muito importante, visto que ela é a atividade mais completa, capaz de proporcionar 

diferentes aprendizados e estimular o desenvolvimento integral das crianças. 

 Como foi a sua formação em relação as brincadeiras na educação 

infantil? 

Eu gostei muito da abordagem da disciplina de educação infantil, achei que tivemos 

dinâmicas interessantes e fizemos estágios que nos permitiram observar essa parte. 

Porém acho que deveríamos ter tido uma disciplina de recreação infantil com 

professores de educação física que enfatizasse essa parte. Assim como tive no 

curso normal e foi muito produtivo. Aulas de como desenvolver dinâmicas e 

brincadeiras para as diferentes idades 
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Nome: A.B.S 

Idade: 43 anos 

Formação: Ensino médio (pedagógico) Concluindo Pedagogia 

Tempo de trabalho na educação infantil: 23 anos 

 

 Você utiliza a brincadeira como um método educativo ou recreativo?  

Depende do objetivo da brincadeira. Entretanto, mesmo utilizando a 

brincadeira como método educativo, torna-se uma recreação para as 

crianças. 

  

 Você participa das brincadeiras com os seus alunos? De que 

maneira?  

As vezes. Quando a brincadeira é dirigida, sim. 

 

 Em seu planejamento de aula, há um tempo separado para a 

brincadeira? 

Sempre. Tanto as brincadeiras livres quanto as brincadeiras dirigidas. 

 

 Você acredita que a brincadeira desenvolve a aprendizagem infantil? 

De que forma?  

Sim. Através das brincadeiras são desenvolvidos alguns aspectos 

necessários para o desenvolvimento da criança, como o social, o 

psicológico e o cognitivo. 

 

 Há uma proposta pedagógica da escola que valorize a brincadeira? 

No caso afirmativo, cite exemplos.  

Da escola, não. Mas o próprio currículo da Educação Infantil do município de 

SG tem essa prioridade. Sempre procurando trabalhar o currículo formal 

através do lúdico. 
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 Além das brincadeiras, você utiliza jogos em sala de aula? No caso 

afirmativo, cite alguns.  

Sim. Tem jogos da memória, quebra cabeças, caixa surpresas, etc. 

 

 Como os alunos reagem quando você utiliza brincadeiras ou jogos 

com intuito pedagógico?  

Como são pequenos, não percebem muito bem estes objetivos. O 

principal problema, quando acontece, é aguardar a vez.  

 

 Em sua opinião qual é a importância da brincadeira na educação 

infantil?  

                       Muito importante. Através da brincadeira da para o professor observar 

características individuais de cada criança. De como ela se comporta com o outro, 

com a socialização, com o compartilhamento do brinquedo. Enfim, a criança se abre 

quando se sente livre para ser ela mesma quando está no ato da brincadeira 

transferindo para a fantasia a sua realidade. E quando o professor utiliza isto como 

objetivo pedagógico, consegue um material excelente para desenvolver um trabalho 

satisfatório para si e principalmente, para as crianças.  

 

Nome: D.B.M.B 

Idade: 28 anos 

Formação: Pedagogia em curso 

Tempo de trabalho na educação infantil: 8 anos 

 

 Você utiliza a brincadeira como um método educativo ou recreativo? 

Eu utilizo a brincadeiras das duas formas, pois em minha opinião a brincadeira 

traz consigo uma grande contribuição educativa, basta saber utilizá-la.   

 Você participa das brincadeiras com os seus alunos? De que 

maneira? 
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Eu sempre participo das brincadeiras, pois nesses momentos, eu também os 

observo tentando identificar suas singularidades. A maneira de como brinco vai 

depender se é uma brincadeira que eu pretendo alcançar algo, sendo assim eu 

coordeno ou se será uma brincadeira livre, se dando de forma natural. 

 Em seu planejamento de aula, há um tempo separado para a 

brincadeira? 

Em meu planejamento há diariamente um tempo reservado para a brincadeira. 

 Você acredita que a brincadeira desenvolve a aprendizagem infantil? 

De que forma? 

Sim. Pois através da mesma, as crianças se expressam , constroem sua 

identidade, desenvolvem um autoconhecimento, se socializam, criticam, se 

divertem, entre outros aspectos que são inúmeros.   

 Há uma proposta pedagógica da escola que valorize a brincadeira? 

No caso afirmativo, cite exemplos. 

Não necessariamente, mas em minhas aulas sim, pois entendo que através da 

brincadeira, as crianças expressão o seu conhecimento, bagagem essa que as 

vezes não consegue dizer, mas ao interagir com outras crianças demonstra.  

 Além das brincadeiras, você utiliza jogos em sala de aula? No caso 

afirmativo, cite alguns. 

Sim. Exemplos: quebra-cabeça, jogo da memória, labirinto, lego, entre outros. 

 Como os alunos reagem quando você utiliza brincadeiras ou jogos 

com intuito pedagógico? 

Eles adoram e o engraçado e que em alguns momentos já aconteceu de ao 

termino da brincadeira ou do jogo, me perguntam se não teriam atividade, mas 

isso só acontece quando ainda não estão acostumados com a minha prática 

decente ou quando vem de outra professora que geralmente trabalha os 

conteúdos em folhas.   
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 Em sua opinião qual é a importância da brincadeira na educação 

infantil? 

Em minha opinião a brincadeira possui extrema importância na educação infantil, 

porque através dela a criança constrói o seu conhecimento sobre o mundo, 

aprendendo a estar com os outros e consigo mesmo, expressando seus medos, 

desejos, entre outros, por isso acho que o brincar é uma via de mão dupla onde 

as crianças envolvidas passam, recebem e constroem novos conhecimentos.  

 

Nome: D.S.A  

Idade: 25 

Formação: Pedagogia 

Tempo de trabalho na educação infantil: 7 anos 

 

 Você utiliza a brincadeira como um método educativo ou recreativo? 

       Sim, pois na minha opinião o lúdico sempre estará ligado a pratica dentro da 

sala de aula, já que por consequência disto sabemos que as crianças aprendem 

muito mas brincando, e a partir do brinca constroem sua personalidade 

 Você participa das brincadeiras com os seus alunos? De que 

maneira? 

  Sim. Gosto de participar das brincadeiras com os meus alunos, de 

maneira que eu possa contribuir, sem interferir em suas decisões, pois 

como já mencionei anteriormente, as crianças constroem sua 

particularidade nas brincadeiras, mas o adulto se possível pode auxiliar 

direcionando algumas delas. 

 Em seu planejamento de aula, há um tempo separado para a 

brincadeira? 
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 Sim, gosto sempre de incluir o lúdico em meu planejamento, afim de que o 

conteúdo seja facilitador pra o meu aluno, mas a associação desse conteúdo 

com a pratica deve ser cuidadosamente elaborada e planejada, para que a aula 

não seja somente uma brincadeira, não descartando o que as crianças 

necessitam aprender dessa teoria. 

 

 Você acredita que a brincadeira desenvolve a aprendizagem infantil? 

De que forma? 

Com toda certeza sim, a brincadeira na educação infantil é de fundamental 

importância, pois é com ela que o aluno muita das vezes aprender a associar o 

que lhe foi proposto, concordo plenamente com o teórico  Vygotsky,  quando ele 

fala sobre o brincar. Que nesse brincar a criança  não fica presa 

necessariamente nas limitações do mundo real, permitindo que ela crie suas 

próprias situações em seu  mundo   imaginário, mesmo quando estejam 

brincando de casinha por exemplo, elas devem respeitar as regras de uma casa, 

ou seja quem é a mãe e quem é o filho, senão fica impossível a compreensão da 

construção da brincadeira, para eles mesmo. E assim é na sala de aula, 

podemos mostrar os conteúdos de forma lúdica, mas sem perder o sentido da 

proposta pedagógica. 

 

 Há uma proposta pedagógica da escola que valorize a brincadeira? 

No caso afirmativo, cite exemplos. 

       Não exatamente, mas todas as atividades são baseadas na produção dos 

alunos e a valorização da criação com eles, como, por exemplo a produção de um  

livro na semana do livro infantil. 

 

 Além das brincadeiras, você utiliza jogos em sala de aula? No caso 

afirmativo, cite alguns. 

Sim, jogos de montar como construção na matemática, ou seja pegando e montando 

a quantidade proposta, e outras brincadeiras que não são necessariamente jogos, 
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pois na faixa etária que leciono( maternal II- 3 anos) não dou ênfase  aos jogos 

muito complexos, mas procuro jogos coerentes a idade deles. Uma forma lúdica de 

compreensão do conteúdo, seria pega na caixa de brinquedos um que tenham a cor 

estudada naquele momento. 

 

 Como os alunos reagem quando você utiliza brincadeiras ou jogos 

com intuito pedagógico? 

 Reagem de forma significativa, buscam sempre encontrara naquela proposta um 

sentido de compreensão, para que assim sintam-se a vontade pra expor suas idéias 

e questionamentos a respeito do que lhe é apresentado. Lógico que como todo 

planejamento a brincadeira com intuito pedagógico deve ser minuciosamente 

elaborada, levando em consideração a faixa etária, as características e 

necessidades daquela turma. 

 

 

 Em sua opinião qual é a importância da brincadeira na educação 

infantil? 

Na minha opinião o brincar permite que a criança construa sua identidade 

e personalidade, a partir desse conceito a própria criança se permite estar 

longe de tudo o que a faz sofrer e de situações que não lhe agradam 

então como mencionei anteriormente ela cria seu mundo imaginário onde 

ela pode expressar seus sentimentos, ansiedades, desejos e realizar sua 

fantasias. 

 Como foi a sua formação em relação as brincadeiras na educação 

infantil? 

Eu gostei, acho que foi completo, aprendi bastante sobre a importância da 

brincadeira no desenvolvimento da criança. 
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Nome: S.S.A 

Idade: 21 

Formação: Pedagogia 

Tempo de trabalho na educação infantil: 1 ano e 3 meses 

 

 Você utiliza a brincadeira como um método educativo ou recreativo?  

Sim. 

 

 Você participa das brincadeiras com os seus alunos? De que 

maneira? 

 Sim, fazendo brincadeiras em roda e em atividades lúdicas. 

 

 Em seu planejamento de aula, há um tempo separado para a 

brincadeira? 

 Sim. 

 

 Você acredita que a brincadeira desenvolve a aprendizagem infantil? 

De que forma?  

Sim, através da interação entre os alunos, fazendo com que haja socialização 

entre eles. Também há várias brincadeiras que carregam muitos saberes e 

conhecimentos. 

 

 Há uma proposta pedagógica da escola que valorize a brincadeira? 

No caso afirmativo, cite exemplos.  

Razoavelmente. Há espaços para as crianças brincarem no pátio mas, o 

tempo é curto. 

 

 Além das brincadeiras, você utiliza jogos em sala de aula? No caso 

afirmativo, cite alguns.  

Sim, jogos de números e de letras. 
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 Como os alunos reagem quando você utiliza brincadeiras ou jogos 

com intuito pedagógico? 

 Eles adoram, pois fazem com que eles se interagem um com os outros. 

 Em sua opinião qual é a importância da brincadeira na educação 

infantil?  

A brincadeira é base da Educação Infantil. Através dela que conseguimos 

promover um espaço para a criança para que ela amplie os seus 

conhecimentos, a sua imaginação, o seu intelecto e etc... Na brincadeira 

não há limites e sempre há novas descobertas. 

 

Nome: C.F.T 

Idade: 19 Anos 

Formação: Ensino Médio / Curso Normal. Cursando Educação Física. 

Tempo de trabalho na educação infantil: 1 ano e seis meses. 

 

 Você utiliza a brincadeira como um método educativo ou recreativo? 

 

Das duas maneiras, pois acho que tanto de forma educativa ou 

recreativa eles vão aprender alguma coisa. 

 

 Você participa das brincadeiras com os seus alunos? De que 

maneira? 

Eu as vezes tento, mas geralmente eu não consigo, por que como eu 

trabalho com uma turma de maternal I, as atividades são muito elaboradas 

e necessita de um tempo de preparo muito grande, então eu deixo eles 

brincando e vou adiantar a atividade. Mas sempre faço rodinha com eles, 

aproveito para conversar e cantar. 
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 Você acredita que a brincadeira desenvolve a aprendizagem infantil? 

De que forma? 

Sim. Pois a brincadeira, além de ser prazerosa, auxilia na descontração 

para aprendizado dos conteúdos. 

 Há uma proposta pedagógica da escola que valorize a brincadeira? 

No caso afirmativo, cite exemplos. 

Sim. Pois através das brincadeiras são trabalhados valores, bons 

costumes, conteúdos, coordenação motora fina e ampla, entre outros 

fatores, que contribuem com o desenvolvimento da aprendizagem infantil. 

 Além das brincadeiras, você utiliza jogos em sala de aula? No caso 

afirmativo, cite alguns. 

Sim. Lego, Quebra Cabeça e Jogo da Memória de madeira, entre 

outros. 

 Como os alunos reagem quando você utiliza brincadeiras ou jogos 

com intuito pedagógico? 

Eles se divertem muito, e demonstram entusiasmo em evidenciar que 

dominam determinado conteúdo e se interessam em participar. 

 Em sua opinião qual é a importância da brincadeira na educação 

infantil? 

Ela contribui para o fazer pedagógico, além de trazer descontração e lazer 

para o ambiente escolar.  

 Em seu planejamento de aula, há um tempo separado para a 

brincadeira? 

Sim. Pois a brincadeira, além de ser prazerosa, auxilia na descontração 

para aprendizado dos conteúdos. 
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 Como foi a sua formação em relação as brincadeiras na educação 

infantil? 

Tive uma boa abordagem sobre esse tema no curso normal,tanto na 

teoria quanto na prática, e agora como estou fazendo faculdade de 

educação física, tenho matérias especificas para trabalhar com crianças. 

Acho que vai colaborar bastante para a minha prática. 

 

Nome: G.C.B 

Idade: 26 anos. 

Formação: Curso normal e cursando 6º período de pedagogia. 

Tempo de trabalho na educação Infantil: 9 anos. 

 

 Você utiliza a brincadeira como um método educativo ou recreativo?  

Sim. Os dois. 

 

 Você participa das brincadeiras com os seus alunos? De que 

maneira?  

 

Sim. Demonstrando como fazer e organizando. 

 

 Em seu planejamento de aula, há um tempo separado para a 

brincadeira?  

Sim. 

 

 Você acredita que a brincadeira desenvolve a aprendizagem infantil? 

De que forma?  

Sim. Através da brincadeira é possível estimular áreas cognitivas, como 

atenção, concentração e respeitar regras. 
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 Há uma proposta pedagógica da escola que valorize a brincadeira? 

No caso afirmativo, cite exemplos.  

Sim. por exemplo massinha para trabalhar coordenação motora,brincar 

de roda trabalha o equilíbrio, lateralidade etc. 

 

 Além das brincadeiras, você utiliza jogos em sala de aula? No caso 

afirmativo, cite alguns.   

Sim. Jogos de encaixe e pequenos quebra cabeças. 

 Como os alunos reagem quando você utiliza brincadeiras ou jogos 

com intuito pedagógico? 

Os alunos ficam entusiasmados e participam. 

 

 Em sua opinião qual é a importância da brincadeira na educação 

infantil? 

 

A brincadeira além de alegrar as crianças ensinam variadas questões como 

socialização,respeito,afetividade e cognição. 

 

 Como foi a sua formação em relação as brincadeiras na educação 

infantil? 

 

A teoria foi muito boa, porém senti falta de algumas aulas práticas. 
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