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Brincar 

 

 

Brinquedo, alegria, infância 

Estado, responsabilidade, profissão 

Construção de ruas e trincheiras, 

Que garantem proteção. 

Saber abrir brechas 

Sem perder a segurança. 

É difícil de fazer... 

É arriscado ousar... 

Mas dentro da profissão... 

Desta “certa” profissão... 

É preciso voltar a brincar 

Mesmo com inibição. 

Isto é um aprendizado a conquistar! 

 

 

Sônia Pavanelli 

Brasília, 1977 

 

 

 

 

 

 



 

Resumo  

 

Este trabalho visa refletir sobre o papel do professor frente à questão do brincar e a sua 

importância para a aprendizagem e desenvolvimento de crianças de 04 (quatro) a 06 

(seis) anos. Para tanto, buscou-se, inicialmente, um parâmetro conceitual e teórico 

sobre a importância do brincar para dois renomados autores: Vygotsky e Piaget. Logo 

após, investigou-se a relevância dos brinquedos e jogos lúdicos no contexto do brincar 

para essas crianças, e identificou-se os brinquedos e brincadeiras com maior incidência 

de utilização pelos profissionais e pelos educandos. Além disso, fez-se considerações a 

respeito da brinquedoteca. Para finalizar essa primeira parte da pesquisa, foi destacado 

o papel do professor frente à questão do brincar e a sua função na aprendizagem e 

desenvolvimento dos educandos. Diante desse contexto, uma questão se tornou 

presente: como o professor de educação infantil lida com a questão do brincar em seu 

cotidiano, e qual a sua importância para o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento dessas crianças? Para responder essa inquietação, apresentamos 

como objetivos: identificar como o professor de educação infantil inclui o brincar em seu 

planejamento diário e qual sua concepção de brincar; observar crianças desta faixa 

etária em momentos de brincadeiras e registrar as brincadeiras preferidas. O método 

utilizado para desvendar a questão acima foi a observação e um questionário 

respondido por professores que atuam na educação infantil, especificamente com 

crianças de 04 (quatro) a 06 (seis) anos. A conclusão que chegamos é que todo 

professor deve incluir o brincar em seu planejamento diário e, antes de mais nada, 

monitorar-se para que os jogos e brincadeiras efetivamente façam parte do cotidiano 

das crianças, uma vez que são eles um dos principais meios para a aprendizagem, 

desenvolvimento e formação de caráter desses futuros cidadãos. 

 

Palavras-chave: papel do professor, brincar, aprendizagem e desenvolvimento.  
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Introdução 

 

Ainda me recordo de minha infância, vivida aqui mesmo em São Paulo, no bairro 

de Perdizes. Moro ainda no mesmo prédio desde que nasci, lembro-me de muitas 

brincadeiras vividas ali. Lembro-me que eu e meus amigos brincávamos muito no 

parquinho, com balanças e escorregador, as brincadeiras eram bem divertidas, aquelas 

tradicionais, que hoje em dia não se vê muito nas escolas, brincávamos de “barra 

manteiga”, “queimada”, “polícia e ladrão”, “esconde-esconde”, “elefante colorido” e 

muitas outras. Recordo-me também que brincava muito em casa com os meus irmãos, 

eu e minha irmã brincávamos muito de casinha, de boneca, eu adorava aquelas 

bonecas bem grandes que pareciam “nenê” de verdade. Outra brincadeira que me 

recordo é a de lojinha que nós pegávamos todas as roupas e objetos dos armários, 

espalhávamos na cama e brincávamos de vender, uma brincadeira de faz-de-conta com 

muita imaginação. Retomo aqui minha infância, pois foi a partir dela que comecei a 

pensar sobre o tema brincar para realizar este trabalho.  

Se começarmos a pensar na ação de brincar, perceberemos que ele nos 

acompanha diariamente. Quando brincamos exercitamos nossas potencialidades, 

provocamos o funcionamento do pensamento, há a possibilidade de adquirirmos 

conhecimento sem estresse e sem medo, desenvolvemos a sociabilidade, cultivamos a 

sensibilidade, nos desenvolvemos intelectualmente, socialmente e emocionalmente. 

Todo aprendizado que o brincar permite é fundamental para a formação da criança em 

todas as etapas da sua vida. 

Pensando nisso, uma questão se tornou presente: Como o professor de 

educação infantil lida com a questão do brincar em seu cotidiano, e qual a sua 

importância no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança de 04 (quatro) 

a 06 (seis) anos? Para responder a essas questões, estabelecemos os seguintes 

objetivos: (a) identificar como o professor de educação infantil inclui o brincar em seu 

planejamento diário; (b) qual sua concepção de brincar; (c) observar crianças de 04 

(quatro) a 06 (seis) anos em momentos de brincadeiras e registrar as brincadeiras 

preferidas. 
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Para ressaltar a relevância que o brincar tem para a aprendizagem e 

desenvolvimento dessas crianças, foram realizadas leituras sobre o brincar em 

Vygotsky e Piaget, e elaborado um referencial teórico fundamentado nos mesmos. Para 

atingir os objetivos serão realizadas observações de aulas em diferentes momentos, 

bem como aplicar e analisar questionários aos professores da educação infantil. Estas 

observações e questionários serão organizados e analisados tendo como base o 

referencial teórico. 

No primeiro capitulo, retomarei as considerações de Vigotsky e Piaget, sobre a 

importância do brincar na educação infantil. Em seguida no segundo capítulo farei uma 

análise dos brinquedos e brincadeiras relacionadas a crianças de 04 (quatro) a 06 (seis) 

anos, assim como considerações acerca da brinquedoteca. Já no terceiro capítulo 

descreverei sobre o papel do professor frente à questão do brincar. E por fim no quarto 

capitulo apresentarei a metodologia de pesquisa, relatarei e analisarei minhas 

observações e questionários.  
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1. A importância do brincar   

 

O brincar foi sempre presente na educação infantil. Dos autores que trataram 

deste assunto, selecionamos Vygotsky e Piaget para subsidiarem nossas reflexões, a 

saber: 

 

1.1. Vygotsky 

 

Vygotsky (1896-1934), russo, estudioso da psicologia, analisou as relações 

existentes entre o jogo e as funções mentais superiores, aprofundando especialmente o 

desenvolvimento da linguagem. Segundo ele, é através da brincadeira que a criança 

formula os conceitos e as palavras se tornam algo concreto. Ele mostrou, por exemplo, 

que o ato motor realizado durante a brincadeira precede o ato mental, ou seja, são as 

interações da criança com os objetos que estão à sua volta que fazem com que ela 

atribua significado a ação. 

Sendo assim, é por meio do brincar que a criança vai aprender a separar o 

significado do objeto (por exemplo, ao brincar com uma caixa como se fosse um 

carinho), pois age “numa esfera cognitiva, ao invés de uma esfera visual externa, 

dependendo da motivações e tendências internas, e não dos incentivos fornecidos 

pelos objetos externos.” (Vygotsky, 1984, p.110). O brincar seria um trabalho de 

construção, de transformação e de criação, sendo situação que proporciona ao mesmo 

tempo exploração e representação de outras situações, possibilitando relações 

interpessoais (criança com outras crianças, com adultos e com ela mesma), em que 

estão presentes a afetividade, os modelos e as regras do mundo social. Segundo o 

autor, a criança:  

 

 “Faz o que mais gosta de fazer, por que o brinquedo está unido ao prazer e, ao mesmo 

tempo, ela aprende a seguir os caminhos mais difíceis, subordinando-se às regras e, por 

conseqüência, renunciando ao que ela quer, uma vez que a sujeição a regras e a renuncia 

à ação impulsiva constitui o caminho para o prazer no brinquedo.” (VYGOTSKY, 1984, 

p.113) 
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De acordo com este autor, o brincar possibilita a criação da zona de 

desenvolvimento proximal, tendo enorme influência no desenvolvimento da criança. O 

conceito de zona de desenvolvimento proximal refere-se à distância entre o nível de 

desenvolvimento atual e o nível de desenvolvimento potencial do individuo, ou seja, o 

nível de desenvolvimento atual refere-se as etapas já alcançadas e conquistadas pela 

criança, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e 

o nível de desenvolvimento potencial refere-se a capacidade da criança desempenhar 

tarefas com a ajuda de adultos ou de companheiros mais capazes, determinado através 

da solução de problemas sob a orientação de um outro individuo. Trata-se de um 

conceito interativo em que as diferenças entre os indivíduos contribuem para que a 

criança aprenda algo em colaboração com outra criança e/ou adulto, algo que sozinha, 

nesta etapa, não conseguiria. 

Durante o brincar, tanto pela criação da situação imaginária como pela definição 

de regras especificas é produzida uma zona de desenvolvimento proximal na criança, 

ou seja, o brincar é uma forma de desenvolver às funções que não se desenvolveram, 

pois ao desempenhar papéis e tentar satisfazer desejos não realizáveis, a criança 

estará agindo e assumindo um comportamento além da sua idade, gerando 

desenvolvimento. Assim, considera que “da mesma forma que uma situação imaginaria 

tem que conter regras de comportamento, todo jogo com regras contém uma situação 

imaginária” (Vygotsky, 1984, p.109). Para ele, no desenvolvimento cognitivo, a 

brincadeira é o momento em que os elementos da imaginação da criança se integram 

aos elementos elaborados e modificados da realidade. 

Nessa perspectiva, “o brincar se coloca não só como uma atividade que provoca 

o desenvolvimento da criança, mas também como um processo de criação que combina 

a realidade e a fantasia”. (CARNEIRO, 2007, p.38). 

  

“A imaginação é um processo psicológico novo para a criança. Como todas as funções da 

consciência, ela surge originalmente na ação. O velho adágio de que o brincar da criança 

é a imaginação em ação deve ser invertido; podemos dizer que a imaginação (...) é o 

brinquedo sem ação” (VYGOTSKY in CARNEIRO, 2007, p.38). 
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Sendo assim, para ele, é indiscutível o valor do brincar no processo de 

desenvolvimento da criança, pois é dessa forma que ela aprende a “agir na esfera 

cognitiva”, o que depende antes das motivações internas do que de objetos externos. 

A criança desenvolve-se pela experiência que faz nas interações que estabelece 

com os adultos com outras crianças e com o meio ambiente. A brincadeira é uma 

atividade humana importante pela qual as crianças são introduzidas no mundo, 

constituindo-se em um modo de assimilar e recriar a experiência sócio cultural dos 

adultos e de se expressar.  

 

“É só pela brincadeira livre com outras crianças, dentro de um contexto apropriado, com 

materiais e com bons modelos culturais nos quais possam se inspirar, que a criança 

conseguirá desenvolver condutas adequadas para a vida em grupo. O brincar coletivo, 

quando ocorre livremente, oferece às crianças a possibilidade de trocar idéias, 

estabelecer acordos, criar regras e brincar pelo tempo que acharem necessário: ele 

integra a criança na cultura de seu grupo e até mesmo pode gerar uma cultura especifica 

da infância, que varia de acordo com o ambiente social e cultural. (...) o jogo é como uma 

projeção da vida interior para o mundo, daí ser considerado uma forma de comunicação. 

Jogar é portanto, a maneira de a criança aprender sutilmente valores da nossa conduta.” 

(CARNEIRO, 2007, p.37) 

 

Partindo desse pressuposto e levando em conta que as crianças já sabem e 

respeitam suas necessidades cognitivas, com a brincadeira podem-se acrescentar 

conhecimentos socialmente constituídos, em um prisma de aprendizagem, assim como 

criar uma situação em que as crianças compartilhem e troquem situações, experiências 

e representações acerca do mundo em que vivem e da sociedade, e também consigam, 

por si só, desenvolver suas respectivas capacidades de autonomia. 

Na perspectiva sócio histórica a brincadeira é uma atividade social que supõe 

contextos sociais e culturais, a partir dos quais a criança recria a realidade através da 

utilização de sistemas simbólicos próprios. A brincadeira é uma forma de 

comportamento social reconstruindo-os para compreendê-los segundo uma lógica 

própria, ou seja, a brincadeira é uma mutação de sentido, da realidade, nela as coisas 
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transformam-se em outras coisas, os objetos podem apresentar-se com significado 

diferente daquele que possuem normalmente.  

 

“No brincar, os objetos perdem sua força determinadora. A criança vê um objeto, mas age 

de maneira diferente em relação aquilo que vê. Assim é alcançada uma condição em que 

a criança começa a agir independentemente daquilo que ela vê (...) a ação numa situação 

imaginária ensina a criança a dirigir seu comportamento não somente pela percepção 

imediata dos objetos ou pela situação que afeta imediato, mas também pelo significado 

dessa situação” (VYGOTSKY, 1984, p.110). 

 

Segundo Vygotsky (1984), o brincar passa por transformações no decorrer do 

desenvolvimento da criança. A criança pequena é fortemente influenciada pelas 

características das situações concretas em que ela se encontra, ou seja, a percepção 

está totalmente integrada a reação motora: “para a criança (pequena) o objeto é 

dominante na razão do objeto/significante e o significado subordina-se a ele” (Vygotsky, 

1984, p.112). Nessa etapa, as crianças ainda não são capazes de operar com um 

significado contrário a informação perceptual presente. A fase intermediária entre a 

etapa descrita acima e o faz de conta é a imitação (reconstrução individual do que é 

observado nos outros), que mais tarde é convertida na capacidade de fazer de conta. 

Para o autor, a situação imaginária é a principal manifestação da emancipação da 

criança em ralação às restrições situacionais: 

 

“Na idade pré-escolar ocorre uma divergência entre os campos do significado e da visão. 

No brincar de faz de conta, o pensamento está separado dos objetos e a ação surge das 

idéias e não das coisas; a ação por regras começa a ser determinada pelas idéias e não 

pelos objetos, a criança é levada a agir num mundo onde a situação é definida pelo 

significado estabelecido pela brincadeira e não pelos elementos reais concretamente 

presentes” (VYGOTSKY, 1984, p.111). 

 

A distinção entre objeto e significado é uma aquisição que possibilita o abstrair, o 

imaginar, o criar. Nós, adultos, nos desvinculamos completamente das situações 
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concretas e usamos a nossa capacidade imaginativa, mas não nascemos com essa 

capacidade: construímo-la brincando. 

O brincar de faz de conta, desta forma, constitui um importante passo no 

percurso que levará a criança a tornar-se capaz da desvinculação total das situações 

concretas, como acontece no pensamento adulto. Conforme mencionado 

anteriormente, a situação imaginária é também situação regida por regras, não as 

regras formuladas previamente, mas as que têm origem na própria situação imaginária. 

Para Vygotsky (1984) são justamente as regras da brincadeira que fazem com que a 

criança se comporte de uma forma mais avançada. Por exemplo, ao brincar de médico 

a criança é induzida a seguir o modelo médico real que tem, que conhece. Dessa 

forma, é impulsionada para além de seu comportamento como criança, pois nesta 

brincadeira ela é o médico. Vygotsky explica que ao brincar de faz de conta, a criança: 

 

“(...) sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além de seu 

comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse maior do que é na realidade. 

Como no foco de uma lente de aumento, o brinquedo contém todas as tendências de 

desenvolvimento sob forma condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de 

desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1984, p.117). 

 

Portanto, a partir do momento que a criança é capaz de representar e imaginar 

torna-se capaz de agir sobre o objeto independente daquilo que vê. Neste momento, o 

objeto ou o brinquedo passa a ter um valor simbólico e pode ser distinto da sua função 

como um pedaço de madeira pode tornar-se um boneco ou um cabo de vassoura 

tornar-se um cavalo. 

Vygotsky (1984) também explica que o brincar de faz de conta surge exatamente 

no momento em que a criança passa a ter desejos impossíveis de serem satisfeitos 

imediatamente, pois o social começa a lhe impor regras e limites. Segundo o autor: 

 

“Na idade pré-escolar (...) quando surgem os desejos que não podem ser imediatamente 

satisfeitos ou esquecidos, e permanece ainda a característica do estágio precedente de 

uma tendência para a satisfação imediata desses desejos, o comportamento da criança 

muda. Para resolver essa tensão, a criança em idade pré-escolar envolve-se num mundo 
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ilusório e imaginário onde os desejos não realizáveis podem ser realizados (...)” 

(VYGOTSKY, 1984, p.106). 

 

Podemos dizer então que através do brinquedo, a criança atinge uma definição 

funcional de conceitos ou de objetos, e as palavras passam a se tornar parte de algo 

concreto. A criança é capaz de imaginar, abstrair as características dos objetos reais e 

se deter no significado definido pela brincadeira. 

Ou seja, tem um significado pedagógico muito positivo o fato de se fomentar a 

realização de atividades que estimulem a interação da criança com as brincadeiras, 

sobretudo àquelas que incentivam a criação de circunstâncias fantasiosas. 

Nesse sentido, cria-se uma verdadeira correspondência e sinergia entre a 

brincadeira “faz de conta” examinada por Vygotsky e o “jogo simbólico” de Piaget.  

Ambos os autores, estudam o desenvolvimento no ato de brincar que se inicia 

com o predomínio da ação, passando de uma predominância de situações imaginárias 

para a predominância de regras. Junto com essa evolução ocorre o desenvolvimento da 

criança pelo brincar. 

E, além disso, desde o nascimento, a criança já está envolvidas e já está 

participando do mundo social constituído pelos adultos, de forma que todas as 

características, hábitos, costumes e posturas desta realidade social já existente 

interferem e agregam, de alguma forma, valores ao seu desenvolvimento e crescimento 

na capacidade de memória, pensamento e, também, linguagem. 

Piaget (1990) afirma que a criança é fundamentalmente ativa, responsável pela 

criação e constituição de seu conhecimento, seja pela sua ação pessoal ou por 

interferência das situações que ocorrem ao seu redor. 

Por sua vez, Vygostsky já destaca a importância da relação interpessoal, da 

linguagem e da cultura como ponto básico de criação e constituição de conhecimento.  

Portanto, Piaget e Vygotsky têm uma visão interacionista, pela qual o potencial 

orgânico e a relação com o meio são fundamentais. Sendo assim, é na e pela interação 

com outros sujeitos humanos que formas de pensar são construídas e/ou 

transformadas, por sua vez alterando também o entorno. Pode-se dizer, portanto, que é 
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pela apropriação e internalização do saber e do fazer da comunidade em que o sujeito 

se insere que ele se constitui enquanto tal. 

 

1.2. Piaget  

 

Piaget (1896-1980), biólogo, psicólogo do desenvolvimento, preocupado em 

descobrir as mudanças ontogenéticas no funcionamento cognitivo, do nascimento à 

adolescência. Basicamente, o trabalho de Piaget foi de observação, invariavelmente 

sistemática, e suas análises foram extremamente detalhadas, destinavam-se a detectar 

as mudanças no desenvolvimento do funcionamento cognitivo.   

Tanto Piaget quanto Vygotsky estavam preocupados com o desenvolvimento 

intelectual, mas cada um perseguiu diferentes problemas e questões. Piaget estava 

interessado em como o conhecimento é formado ou construído. Sua teoria é uma teoria 

de “invenção” ou de construção que ocorre na mente do individuo. Vygotsky (1984) 

estava preocupado com a questão de como os fatores sociais e culturais influenciam o 

desenvolvimento intelectual. A teoria de Vygotsky é uma teoria da transmissão do 

conhecimento da cultura para a criança, como visto no subitem acima. 

Piaget (1990) acreditava que as crianças adquirem sua própria versão do 

conhecimento social existente mediante sua construção pessoal desse conhecimento. 

Ele considerou a construção individual como necessariamente única e diferente após 

muitos episódios de desequilibração seguidos de construção ou reconstrução posterior, 

ou seja, a ação do sujeito é desencadeada por uma desequilibração, assim através dos 

mecanismos de assimilação e acomodação, o sujeito age em busca da equilibração e 

da adaptação ao meio. 

O ponto de vista de Piaget é o de que a nova construção é sempre realizada 

sobre uma construção anterior e que com a desequilibração, é sempre possível o 

avanço das construções anteriores. Sendo assim, as interações sociais foram 

consideradas como fonte de conflito cognitivo, portanto, de desequilibração e, 

conseqüentemente, de desenvolvimento. 

Portanto, Piaget (1990) considerou a construção do conhecimento como um ato 

puramente da criança. Os fatores sociais influenciam a desequilibração individual 
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através do conflito cognitivo e sinalizam que há construção a ser feita, ou seja, o 

conhecimento anterior é reconstruído diante da desequilibração socialmente provocada. 

Do nascimento à fase adulta, as estruturas da inteligência (os esquemas) estão 

em constante desenvolvimento, uma vez que a criança, agindo espontaneamente sobre 

o meio, assimila e acomoda a um crescente arranjo de estímulos nele presente. Para 

Piaget (1990), o brincar é uma das formas de proporcionar o desenvolvimento cognitivo. 

Ele entende o brincar como uma atividade espontânea, associada ao prazer, 

favorecendo processos adaptativos que transformam a realidade em conhecimento. 

Afirma que o brincar permite à criança desenvolver suas percepções, sua inteligência, 

suas tendências à experimentação, seus instintos sociais e seu desenvolvimento 

cognitivo, ressaltando que a importância do brincar só pode ser verdadeiramente 

compreendida se apoiada na noção de assimilação. 

Através da brincadeira a criança incorpora o mundo à sua maneira. Para Piaget 

(1990), o brincar manifesta-se na infância através de três maneiras: jogos de exercício, 

jogo simbólico e jogo regrado, os quais somam-se sucessivamente. Os jogos de 

exercício referem-se ao período sensório motor, do nascimento à dezoito meses. Seria 

o brincar com o próprio corpo e posteriormente, a exploração dos objetos. Com a 

possibilidade de representação e linguagem, por volta dos dois anos, surgem os jogos 

simbólicos. A partir da imitação, a criança assimila a realidade e então é capaz de 

reproduzir sem o modelo. Entre os quatro e sete anos, a regra das brincadeiras aparece 

como mediadora e reguladora da brincadeira e da interação entre seus participantes, o 

que caracteriza os jogos de regras. 

Piaget (1985) considera o jogo de exercício e o jogo simbólico como atividades 

essencialmente assimilativas, sendo formas de assimilação da realidade ao eu. Quando 

a criança brinca, o predomínio é da assimilação sobra a acomodação, pois a mobilidade 

de esquemas alcançada no brincar permite que a criança passe de um esquema a 

outro sem o esforço adaptativo, ou seja, a realidade exterior se incorpora aos 

esquemas da criança, favorecendo suas transformações em função destas mesmas 

realidades. 

Para Piaget do nascimento até aproximadamente dois anos, a criança conhece o 

mundo e se desenvolve através do comportamento sensório motor. No primeiro mês, a 
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criança age primordialmente através de atos reflexos, acomodação e assimilação. Em 

torno do primeiro ano, a criança começa a desenvolver a noção de permanência do 

objeto, ou seja, que ele existe mesmo fora do seu campo de visão. Só ao final dos dois 

anos, a criança torna-se capaz de representar objetos internamente de modo mais 

estável. Nesse período sua inteligência se torna atividade mental, conseqüentemente, 

há o desenvolvimento da fala e da habilidade cognitivas e sociais que irão caracterizar 

o pensamento pré-operacional.  

As funções psíquicas do ser humano são desenvolvidas num processo mediado 

por sua interação com o mundo externo. Daí a importância de estimular na criança 

experiências de interação com o meio e com outros indivíduos para que ocorra seu 

desenvolvimento psíquico. Sendo assim, o educador consciente deve ter a 

preocupação de planejar atividades variadas e proporcionar o contato da criança com 

diferentes materiais e estímulos. Desde o nascimento até aproximadamente dezoito 

meses, a criança não desenvolveu suficientemente as funções psíquicas que lhe 

permitem interagir independentemente das determinações do objeto presente. Seu 

nível de interação com o meio ambiente é limitado à percepção das pessoas e objetos 

presentes. 

Portanto, nos primeiros meses, a criança não possui a noção de objeto 

permanente, ou seja, não consegue representar o objeto mentalmente quando esse 

não se encontra em seu campo de visão. Neste momento, se o objeto não esta em seu 

campo visual, ele não existe.  

Desde os quatro meses aproximadamente, a criança começa a desenvolver 

esquemas de assimilação sensório-motores que irão constituir o esquema de objeto 

permanente, ou seja, neste momento, se a criança brinca com algum objeto, 

acompanhando o seu trajeto e de repente colocamos um anteparo entre a criança e o 

objeto de modo que o objeto fique atrás do anteparo, a criança não irá procura-lo, 

perdendo o interesse como se estivesse sumido.  

No entanto, é por volta dos oito meses é que a criança começa a reter o objeto 

em sua mente mesmo na sua ausência, demonstrando uma noção clara da permanecia 

do objeto. A criança começa a compreender que os objetos e as pessoas ainda que 

ausentes do seu campo visual continuam a existir. Isso ocorre, segundo Piaget (1990), 
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porque a criança acrescenta às suas condutas precedentes novos meios de 

diferenciação dos esquemas já conhecidos. Nesta fase, o objeto continua sendo o 

mediador fundamental na ação da criança. 

Piaget nos explica o conceito de objeto permanente como sendo: 

 

“(...) a condução da criança a partir da inteligência sensório-motora a um universo prático 

onde ela organiza o real construindo pelo próprio funcionamento, as grandes categorias 

da ação que ao os esquemas do objeto permanente, do espaço, do tempo, da 

causalidade, subestruturas das futuras noções correspondentes” (PIAGET, 1990, p. 18). 

 

A criança nesta fase de desenvolvimento do objeto permanente, se colocarmos 

um anteparo entre a criança e o objeto, a criança irá retirar o anteparo para pegar o 

objeto, isto indica a construção da noção da permanência do objeto na criança. 

Entre os oito e doze meses, aproximadamente, a criança começa a ter a noção 

emergente de objeto. O exemplo a seguir mostra esta nova consciência da 

permanência do objeto e algumas de suas limitações: 

 

 “Jaqueline (10 meses) está sentada em um colchão sem nada para atrapalha-la ou 

distrai-la. Tiro-lhe seu papagaio (de brinquedo) de suas mãos e o escondo-o duas vezes 

seguidas sob o colchão, à sua esquerda em A. Nas duas vezes Jaqueline imediatamente 

busca pelo objeto e o apanha-o. Então eu tiro-o de suas mãos e, lentamente e à sua vista, 

levo-o para o lugar correspondente à sua direita, em B. Jaqueline observa atentamente 

este movimento, mas no memento me que o papagaio desaparece em B ela volta-se para 

sua esquerda e olha para onde ele estava antes, em A.”. (PIAGET in WADSWORTH, 

2003, p. 53) 

 

Sem dúvida, Jaqueline procura pelo objeto que desapareceu. Para fazer isto ela 

deve ter um conceito de que o objeto, mesmo desaparecido, ainda existe. Mas suas 

buscas são limitadas: ela procura pelos objetos apenas onde eles em geral 

desaparecem e não onde eles sempre são vistos, ou seja, crianças nessa fase 

buscarão por um objeto escondido onde tenham encontrado anteriormente, e não onde 

tenham visto pela ultima vez. 
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Entre os doze e dezoito meses, o conceito de objeto melhora, a criança nessa 

fase procura pelos objetos na posição resultante do ultimo deslocamento visível, não 

em um lugar especial. Por exemplo: quando um chocalho é escondido em A ela procura 

em A, quando ele é escondido em B ele é procurado em B. Todavia, o conceito de 

objeto não está ainda totalmente desenvolvido. A criança nesta fase é tipicamente 

capaz de seguir os deslocamentos visíveis, mas permanece incapaz de seguir 

deslocamentos invisíveis, pois sua inteligência é prática, ou seja, sua ação está 

baseada na coordenação sensório motora na qual a representação e o pensamento 

estão ausentes. 

Aproximadamente dos dezoito a vinte e quatro meses, a criança passa de um 

nível de inteligência sensório-motora para a inteligência representacional. Isto significa 

que a criança torna-se apta a representar internamente objetos e eventos e 

subseqüentemente torna-se capaz de resolver problemas através da representação. 

Nesse ponto, as crianças entendem completamente que os objetos possuem uma 

“permanência”, ou seja, a criança nessa fase pode chegar a soluções para problemas 

motores simples sem a ajuda da experimentação sensório-motora ou sem o auxilio de 

experiências atuais. 

A capacidade da criança de representar internamente reflete-se em seu conceito 

de objeto. A partir dos dois anos, a criança com a possibilidade de representação é 

capaz de agir intencionalmente. A criança adquire uma forma mais independente de 

interagir com o meio através da aquisição do objeto ou da ação, possibilitando o faz-de-

conta.  

Para Piaget (1990), a criança não nasce com a capacidade de simbolização. È 

por volta dos dois anos de idade que as crianças começam a brincar de faz de conta, 

sendo capazes de fantasiar e criar, evoluindo continuamente. No jogo simbólico, a 

criança começa a se interessar pela representação do objeto ausente: reproduzirá o 

que a impressionou e evocará o que a agradou, podendo realizar seus desejos, mesmo 

sem a presença do objeto. O autor explica que quando a criança brinca, ela esta 

assimilando o mundo a sua maneira, sem compromisso coma a realidade e que a 

interação com o objeto não depende da natureza dele e sim da função que a criança 
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lhe atribui. Por isso o autor considera o jogo simbólico como assimilação na sua forma 

mais pura, sendo um meio poderoso para aprendizagem das crianças. 

O objeto permanente refere-se ao objeto que não esta perceptível ao seu campo 

de visão, mas que é representado mentalmente, ou seja, pode ser evocado graças ao 

significante que o torna presente em seu pensamento.  

Portanto, a função simbólica é uma representação, uma construção mental. 

Consiste em representar algo por meio de um significante diferenciado. O significante 

pode ser uma palavra, um desenho, um som, uma imagem ou um gesto, algo que 

represente o objeto. Assim, com o uso do significante, a criança começa a lidar com os 

objetos de modo abstrato, sendo possível fazer representações possibilitando evocar 

objetos ausentes, imaginar eventos e planejar ações.  

 

“A função simbólica possibilita a experimentação, forma pela qual a criança descobre 

novas propriedades dos objetos em seu entorno. Nessa perspectiva, a brincadeira infantil 

pode ser vista como uma maneira de permitir às crianças que aprendam a interligar 

significações, isto é, aprendam a ligar imagem (significante) ao conceito (significado), 

conseguindo representar até mesmo o objeto ausente” (CARNEIRO, 2007, p.37).  

 

A função simbólica constitui-se então, numa função ampla que abrange diversas 

manifestações, portanto diversos processos psíquicos, e formas iniciais de 

representação, como a fala, a imitação, o jogo, o desenho e a escrita, pois por meio 

dessas manifestações a criança revela as representações que possuem a cerca do 

mundo, das pessoas, das experiências e de seus conflitos. O brincar é uma função 

simbólica quando representa uma situação imaginaria, uma situação cotidiana, 

representa papeis, faz-de-conta. O brincar é a forma da criança se relacionar com o 

mundo, através da reprodução de seu meio e daquilo que a sociedade oferece.  

A conquista da função simbólica propicia à criança condições de interagir em seu 

meio de forma mais independente, através de representações, diferenciando em suas 

ações os significantes e os significados.  

Assim, é por meio da troca, da sinergia, que as crianças criam e estabelecem 

conhecimentos e significados. A interação da criança com o objeto é proporcionada 

pela vivência e pela cultura, de tal forma que a integração pelo contato social e pelo 
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próprio professor estabelecem experiências e valores de extrema valia às crianças, que 

passam a construir objetos permanentes, conceitos e pensamentos. Quanto maior for a 

diversidade de objetos que a criança tiver contato, maior também será o seu 

desenvolvimento e criação cognitiva e emocional. 

A criança passa assim, do período sensório motor cujo pensamento se dá 

através de ações, para o período pré-operatório no qual já é possível a representação, 

a conceituação e o pensamento abstrato e conseqüentemente, o planejamento de suas 

ações e a socialização. As mesmas características se encontram nas fases da 

brincadeira, citadas por Piaget (1990): Os jogos de exercício, os jogos simbólicos e os 

jogos de regras. 

Os jogos de exercício surgem no período da inteligência prática sensório-motora, 

e tem sua função relacionada diretamente ao prazer, a satisfação das necessidades da 

criança. O bebe começa por meio do jogo de exercício a aprimorar seus esquemas de 

ação. Estes esquemas favorecem a criança agir com objetos que estão próximos a ela 

com maior segurança, a balbuciar cada vez mais sons e a interagir com as pessoas que 

a rodeiam. 

 

“Aos poucos a criança vai ampliando seus esquemas, adquirindo cada vez mais a 

possibilidade de garantir prazer por intermédio de suas ações. Passa a agir por prazer. È 

este prazer que traz significado à ação. Por isso o ato de sugar é tão significativo! O bebe 

mama não apenas para sobreviver, mas porque descobre prazer ao mamar, à medida que 

satisfaz sua fome. È isto que o faz chupar chupeta, mesmo que dali não saia alimento 

algum. O exercício de chupar a chupeta dá prazer!” (MALUF, 2003, p.83). 

 

No entanto, os jogos de exercícios tendem a desaparecer à medida que a 

linguagem verbal evolui dando lugar ao jogo simbólico. 

Os jogos simbólicos têm como característica principal o uso de instrumentos ou 

símbolos na ação da criança para representar o que está ausente. Aparece no final do 

período sensório-motor e perdura até o período das operações concretas. 

Segundo Piaget (1990), o surgimento do jogo simbólico deve-se à necessidade 

da criança adaptar-se ao mundo social dos adultos e não ter como satisfazer suas 
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necessidades senão através de esquemas simbólicos, o que na realidade é a 

adaptação do “eu” ao mundo por meio da assimilação do real. 

 

“Os jogos simbólicos tem as seguintes características: liberdade total de regras (a não ser 

aquelas criadas pela própria criança); desenvolvimento da imaginação e da fantasia; 

ausência de objeto (brincar pelo prazer de brincar); ausência de uma lógica da realidade; 

assimilação da realidade ao eu (a criança adapta a realidade a seus desejos)” (MALUF, 

2003, p.84). 

 

O inicio dos jogos simbólicos se dá através da imitação, ou seja, a criança 

consegue imitar uma ação sem mais necessidade do modelo presente. È o início da 

manifestação da representação, pois a criança possui a capacidade de lembrar e 

recordar-se das coisas fazendo uso da representação mental. 

A imitação é uma das primeiras manifestações que podemos observar no 

comportamento da criança enquanto conduta representativa. Imitar significa assimilar 

os gestos dos outros em seu próprio corpo e produzi-los através de novas combinações 

e acomodações. Por ser aprendida, é necessário que haja o outro ou objetos, por isso a 

importância da interação social, e estimulação para o desenvolvimento da criança. 

 

“A brincadeira surge a partir do exercício de repetição, ou seja, da realização de uma 

atividade pelo prazer que ela proporciona. Através da ação de repetição, a criança 

aprende, então, a imitar certos movimentos. Essa imitação é o prolongamento da 

inteligência, no sentido de que, por ela, a criança consegue diferenciar novos modelos. 

Com o tempo a criança aprende a estabelecer imagens mentais, que se desdobram em 

imitações expressas através de desenhos, das artes plásticas, dos sons, do ritmo e da 

dança, dos movimentos físicos e da linguagem. Assim, a imitação dá lugar à simbolização, 

quando a criança consegue interligar a idéia de um objeto real ao próprio objeto” 

(CARNEIRO, 2007, p.37). 

 

As primeiras imitações da criança tendem a surgir quando o exercício reflexo dá 

lugar a uma assimilação reprodutora por incorporação de elementos exteriores ao 

próprio esquema reflexo. Como exemplo de uma primeira imitação da criança é o ato 
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reflexivo de mamar, por meio da assimilação dos objetos à criança vai adequando o seu 

sugar, e depois quando não está mamando, ela imita o ato de sugar chupando o dedo e 

levando à boca outros objetos. O ato reflexo inicial não constitui o imitar, mas é através 

das repetições dos movimentos que ocorrerá a assimilação e acomodação destes atos. 

Para que isso ocorra é necessário que a criança já seja capaz de conduzir esses atos, 

ou seja, a criança poderá imitar o balançar da cabeça de um lado para o outro, se já 

tiver isto acomodado. Portanto, se alguém em sua frente brincar de movimentar a 

cabeça, ela será capaz de imitar. 

Aproximadamente aos oito meses, a criança começa a apresentar mobilidade 

nos esquemas, onde lhe é possível usar um esquema de seu repertório para imitar um 

modelo. Isso é possível porque os progressos da inteligência propiciam uma 

coordenação dos esquemas e a constituição de indícios que lhe permitem assimilar 

gestos de outros em seu próprio corpo, facilitando assim, a acomodação de novos 

modelos.  

Sendo assim, a imitação é composta primeiramente por esquemas espontâneos, 

ou seja, o imitar é um jogo de exercícios, pois são movimentos do corpo que lhe 

causam prazer. Aos poucos, esses exercícios vão fornecendo esquemas de ação para 

a criança que tendem a propiciar o desenvolvimento de fases posteriores. A imitação 

até então, era caracterizada por reações circulares; agora, através do novo modelo 

baseado no outro, inicia-se um processo de dissociação entre o sujeito e o objeto. 

A criança inicialmente imita um modelo, uma ação e gradativamente a partir de 

assimilações e acomodações, e da possibilidade de representação, a criança vai se 

tornando capaz de imitar mesmo na ausência dos modelos. A partir deste momento, a 

criança conquista a imitação diferida, ou seja, a criança já é capaz de reproduzir o 

modelo na sua ausência e após um intervalo de tempo. A criança torna-se capaz de 

imitar interiormente uma serie de modelos, dado no estado de imagens ou de esboço 

de atos, e, desse modo, acaba criando uma forma de representar. 

Por exemplo, a criança que brinca de fazer bolinho, imitando uma situação 

anterior vivida com seus pais, está engajada numa imitação diferida. A importância 

dessa imitação decorre do fato de ela implicar que a criança desenvolveu a capacidade 

de representar mentalmente o comportamento imitado. Sem a representação a imitação 
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diferida seria impossível, porque a criança tenta copiar fielmente um comportamento 

prévio, a imitação é basicamente uma acomodação. 

Portanto, o ajustamento entre o modelo e a ação permite à criança ir 

distanciando-se do modelo gradativamente até tornar-se capaz de imitar mesmo na 

ausência dele. Tal comportamento demonstra que houve uma evolução nas suas 

formas de pensamento, que ampliou sua capacidade de imitar e, como conseqüência, 

de se comunicar e representar em seu meio. 

Deste modo, é possível que a criança consiga imitar e copiar uma série muito 

vasta de ações e atitudes de adultos e crianças com idade mais avançada, 

principalmente se esta criança estiver inserida em um universo propício para ela 

perceber a função dos objetos em sua volta e os gestos, e comportamentos dessas 

outras pessoas de seu convívio de estímulo. 

Inicialmente, no brincar a imitação aparece nas ações motoras da criança, nos 

jogos de exercício, no qual a criança exercita o corpo através de movimentos e gestos. 

Estes exercícios irão aprimorar seus esquemas de ação, propiciando à criança uma 

interação mais efetiva e a imitação de gestos, sons e atitudes. 

E com o passar do tempo, com o advento da função simbólica e a possibilidade 

de representar, a criança conseguirá copiar um adulto e adaptar a utilização de objetos 

por meio de representações inseridas em suas brincadeiras, assim como também será 

capaz de representar papéis e brincar utilizando a sua imaginação. 

E essa função simbólica, principalmente o seu emprego nas brincadeiras, faz 

com que a criança consiga a cada momento que se passa separar ainda mais o sujeito 

e a ação, ou seja, ao usar o símbolo como intermediário na ação, a criança consegue 

identificar o significante e o significado. 

Ainda no período pré–operatório dos jogos simbólicos, há o surgimento dos 

jogos de construções, que se caracterizam por uma transformação interna na noção de 

símbolo, no sentido de uma representação adaptada, ou seja, é uma manifestação 

especifica situada entre o jogo, a imitação e o trabalho. Assim sendo, com os jogos 

simbólicos, há o surgimento dos jogos de construções que tendem a superar o 

simbolismo para se constituir em adaptações que transformam-se em uma repetição do 

que ocorre na realidade: a imitação do real. Um exemplo disso é a criança construir um 
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barco escavando a madeira, plantando mastro e colocando velas. Neste caso, o 

significante acaba por se confundir com o significado e o jogo simbólico com uma 

verdadeira imitação do barco. 

Na evolução do jogo temos ainda, os jogos de regra que é a atividade lúdica do 

ser socializado. Esta fase é caracterizada pelo declínio do simbolismo e um avanço na 

socialização da criança, o que supõe necessariamente, a presença de regras que 

determinam a socialização e orientam as ações. E com isso, a criança busca reproduzir 

com o máximo de exatidão o mundo real que está sendo vivido e significado por meio 

do jogo que ela se propôs. Com o avanço do desenvolvimento, ela perceberá que as 

regras são determinantes para a execução da brincadeira, o que, por sinal, é muito 

importante já que regras são necessárias para a sua inclusão no mundo dos adultos e 

em todas as convenções sociais, morais e de cultura da sociedade em que vive.   

 

“Neles [jogos de regras] existe o prazer do exercício, o lúdico do simbolismo, a alegria do 

domínio de categorias espaciais e temporais, os limites que as regras determinam, a 

sociabilização de condutas que caracterizam a vida adulta. O jogo de regras pressupõem 

uma situação problema, uma competição por sua resolução e uma premiação advinda 

desta resolução. As regras orientam as ações  dos competidores, estabelecem seus 

limites de ação, dispõem sobre penalidades e recompensas. As regras são as leis do 

jogo” (MALUF, 2003, p.85). 

 

Desta forma, as regras pressupõem a prévia existência de relações sociais e 

interpessoais e a substituição de símbolos, inserindo o exercício às relações sociais. E 

essas regras, para Piaget, são a demonstração efetiva do crescimento e 

desenvolvimento da criança.  

O jogo e a brincadeira, desse modo, são atividades de cunho lúdico que, em 

muito, se parecem e harmonizam, com exceção do jogo de regra, cuja finalidade, o 

prazer do jogo, está no próprio cumprimento das regras previamente estabelecidas para 

a ação realizada. 
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2. Os brinquedos e jogos lúdicos para crianças de 04 ( quatro) a 06 

(seis) anos 

 

2.1. Brinquedos e brincadeiras  

 

Quando pensamos nas crianças, pensamos no brincar e quando pensamos no 

brincar, pensamos nos brinquedos. O brinquedo pode ser entendido como o meio, a 

estratégia, o caminho para a criança entrar no mundo da imaginação, de simbolizar 

sentimentos, de representar a realidade. É tudo que a criança utiliza como passaporte 

para o “reino mágico” da brincadeira, sendo seu parceiro no brincar. É a ferramenta do 

brincar infantil, promovendo a atenção e concentração da criança e induzindo-a a 

criatividade e ao conhecimento das novas situações, palavras e habilidades.  

A riqueza do brinquedo decorre de sua capacidade de instigar a imaginação 

infantil, possibilitando o sonhar, o exercitar dos sentidos, explorar, sentir e conhecer o 

mundo. Dessa forma, além de proporcionar distração e prazer devido à sua não 

formalidade, alguns brinquedos proporcionam também o desenvolvimento intelectual e 

emocional das crianças. 

Com base em Queiroz (2002), veremos a seguir alguns tipos de brinquedos e 

brincadeiras que desenvolvem um amplo leque de habilidades e conhecimentos nas 

crianças de 04 (quatro) a 06 (seis) anos: 

 

BRINCADEIRAS DE FAZ-DE-CONTA 

 

Objetivos: criatividade, atenção. 

Material: a critério dos participantes 

Valores e atitudes possíveis: harmonia, integração, auto-conhecimento, senso de 

realidade, amizade, reflexão, auto-aceitação, auto-estima. 

 

� Há sempre uma situação imaginária que implica uma interação da criança com 

seu meio e seus pares. Exemplos: boneca, cabeleireiro, casinha, bonecos 

(monstros, soldadinho-de-chumbo, boneca de pano etc.), comidinha, caubói, 
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cozinhar, desfilar como manequim, escola, fantasias, guerra (luta), índio, jogo 

com bichinhos (fazendinha), loja, mãe e pai, maquiagem, marionetes, médico, 

palhaço, passar roupa, piquenique, secretária, super-heróis, entre outros. 

� Vestidos compridos, sapatos de salto e bolsas são excelentes elementos de 

apoio para a fantasia. Os objetos que sugerem determinadas profissões são 

também fundamentais, pois facilitam o processo de busca de identificação. Um 

bom baú de fantasias deve ter também, chapéus femininos e masculinos, de 

enfermeiras e de cozinheiros, uniformes, máscaras, perucas, bigodes e fantasias 

de bichos. Peças avulsas como golas, lenços, xales, punhos e colarinhos 

facilitam também a criação de personagens. 

 

BOLICHE 

 

Objetivos: coordenação motora fina, coordenação viso-motora, percepção tátil e visual. 

Material: sucatas e bolas de borracha; (ou um jogo de boliche comum)  

Valores e atitudes possíveis: atenção, concentração, persistência, paciência, 

autocontrole. 

 

� Os educandos com a ajuda do educador fazem montes de sucatas, recebem um 

bola cada um e de um local determinado tentam acertar e derrubar a pilha de 

sucatas rolando a bola. Jogar como jogo de boliche, rolando a bola em direção 

às garrafas (ou sucatas) e procurando derrubar o maior numero delas.  

 

MÍMICA 

 

Objetivos: socialização, criatividade, atenção, ritmo. 

Material: nenhum 

Valores e atitudes possíveis: atenção, perspicácia, coerência, interesse pelo 

conhecimento, espírito de equipe. 

 



30 

 

� Pode-se dividir a turma em equipes, e um de cada equipe por vez, imitará um 

animal, ou qualquer outro tema que o educador sugerir. A equipe vencedora será 

aquela que acertar o maior numero de mímicas.  

 

PEGA-PEGA 

 

Objetivos: atenção, concentração, agilidade, ritmo, orientação espacial. 

Material: nenhum 

Valores e atitudes possíveis: esforço, atenção, unidade, solidariedade. 

 

� Educandos à vontade pela quadra (ou em um ambiente espaçoso), escolhe-se 

um pegador; a um sinal do educador, começa a caçada.  

 

AMARELINHA 

 

Objetivo: coordenação, agilidade, equilíbrio. 

Material: giz, ou um jogo de amarelinha comum  

Valores e atitudes possíveis: consciência corporal, atenção, perseverança, calma, 

paciência, autocontrole, concentração, alegria. 

 

� De acordo com esse jogo, a criança começa no céu e vai até o inferno, por meio 

das casas e dos números, que vão de (01) um a (10) dez. Joga-se uma pedrinha 

ou um pedaço de papel no numero um e sem pisar nesta casa (ou numero), 

salta-se para o número subseqüente, no caso o número dois, com o apoio de 

somente uma perna, pois somente pode ser utilizado um pé em cada casa do 

jogo. E a brincadeira assim transcorre até se chegar ao numero dez. 

 

FORCA 

 

Objetivos: atenção, raciocínio lógico, gramática. 

Material: giz 
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Valores e atitudes possíveis: respeito às regras, interesse pelo conhecimento, atenção, 

perspicácia, reflexão. 

 

� Pode-se dividir a turma em equipes. O educador escolhe uma palavra dentro de 

um respectivo tema (ex. fruta, animal, objeto e etc.) e escreve a inicial desta 

mesma palavra na lousa e tantos tracinhos quantas forem às letras que 

compõem a palavra. Em seguida um de cada equipe por vez fala uma 

determinada letra, se ela constar na palavra escolhida, será registrada no lugar 

correspondente, e a equipe ganha ponto. Se não corresponder na palavra, o 

educador devera traçar uma parte do corpo de um boneco, afim de completá-lo 

até que acertem a palavra toda. 

 

FESTA DAS CORES 

 

Objetivos: atenção, discriminação visual, conhecimento das cores. 

Material: objetos da própria sala de aula 

Valores e atitudes possíveis: respeito às diferenças, atenção, esforço, percepção da 

realidade, atenção, coerência, exatidão. 

 

� Educandos sentados em circulo, o educador pede que cada criança cite um 

objeto na sala da cor que ele indicar. Por exemplo: dirá verde, e indicará as 

crianças uma de cada vez, que deverão dizer: “verde é...”, um objeto qualquer 

que seja da cro pedida (a camisa do colega, o pote de lápis, a garrafinha de 

água etc.), não se pode repetir objetos já mencionados.  

 

ELEFANTE COLORIDO 

 

Objetivos: agilidade, coordenação, conhecimento de cores, percepção visual. 

Material: nenhum 

Valores e atitudes possíveis: ordem, respeito às regras, sentido de realidade, atenção. 
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� Marcar no espaço do jogo duas extremidades, onde todos os educandos s 

posicionarão, escolhe-se um para começar, que ficara no centro e dirá: - 

“elefantinho colorido!” - todas as crianças respondem: - “que cor?” – o educando 

do centro responde: - “só passa quem tiver a cor...” (dirá uma cor qualquer). 

Quem tiver aquela cor na sua roupa pode trocar de lado tranqüilamente, pois 

está livre. Todos que não tiverem a cor escolhida também devem trocar de lado 

rapidamente, evitando ser tocado pelo educando que disse a cor, pois esta 

tentará tocar em alguém para se tornar seu ajudante. Repete-se a brincadeira 

até que todos sejam pegos, vence quem ficar por ultimo.  

Obs: se a escola fizer o uso de uniforme, é mias adequado realizar está brincadeira um 

dia que possam usar roupa livre. 

 

OS PEQUENOS OPERÁRIOS 

 

Objetivos: classificação de objetos, cooperação, interação social, criatividade. 

Material: sucata (caixas de papelão, latas, copos plásticos etc.), cola, tesoura, giz de 

cera, papeis coloridos. 

Valores e atitudes possíveis: atenção, cooperação, auto-estima, paciência, ordem, 

respeito às diferenças, interesse pelo conhecimento. 

 

� Educandos divididos em grupos. Cada grupo ficará encarregado de fazer uma 

construção. A idéia poderá partir de uma história que o educador conta, ou 

sugere-se que o grupo faça sua história, construindo depois algo relativo a ela. 

Obs: pode-se realizar também esta brincadeira individualmente, no qual cada um faz 

sua própria construção. 

 

ESTÁTUA 

 

Objetivos: melhora do equilíbrio e do tônus muscular, descontração. 

Material: nenhum 

Valores e atitudes possíveis: respeito, autocontrole, autoconfiança, paciência, esforço. 
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� As crianças escolhem um colega que sra “o senhor das estátuas” (ou o educador 

escolhe), este começa a brincadeira mandando os colegas andarem a vontade 

pelo espaço onde acontece a brincadeira, e quando ele fala: “1, 2 ,3 estátua” , 

todos se paralisam numa determinada posição imitando uma estátua. Quem 

conseguir permanecer imóvel por mais tempo, passa a ser o senhor das 

estátuas, e a brincadeira recomeça. 

Obs: pode-se utilizar em vez de um senhor das estatuas uma música para comandar a 

parada dos movimentos. 

 

MODIFICAÇÃO 

 

Objetivos: observação, memorização. 

Material: objetos da própria sala de aula. 

Valores e atitudes possíveis: senso de realidade, percepção, atenção, esforço, reflexão, 

perspicácia. 

 

� O educador escolhe um dos educandos para se retirar da sala, antes, pedirá que 

ele observe bem como está a sala de aula. Em seguida o educador com a ajuda 

dos educandos muda algum objeto de lugar, ou um próprio educando de lugar, 

ou então escreve algo na lousa. O educando que saiu da sala deve agora entrar 

e descobrir o que ocorreu de mudança na sala de aula. 

 

MESTRE MANDOU 

 

Objetivos: integração do grupo, respeito, seguir instruções, habilidades motoras. 

Material: diversos de acordo com o objetivo do educador 

Valores e atitudes possíveis: ordem, disciplina, responsabilidade, coerência, senso 

critico. 

 

� O educador combina um sinal, é após esse sinal ela Dara a ordem, que pode 

tanto envolver matérias para trabalhar a coordenação, ou não, apenas que 
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cumpram uma ordem. Exemplo: o educador deve dizer: “o mestre mandou” e os 

educandos devem responder “fazer o que?”, em seguida o mestre (no caso o 

educador) deve dizer alguma ordem como: quicar a bola; ou virar estátua; andar 

marchando, e outras atividades. 

Obs: não necessariamente o mestre deve ser o educador, pode-se escolher um 

educando como mestre. 

 

QUE HORAS SÃO? 

 

Objetivos: localização espaço temporal, agilidade, conhecer horas 

Material: nenhum 

Valores e atitudes possíveis: atenção, esforço, iniciativa, coragem, alegria, paciência. 

 

� Os educandos em roda, escolhe-se um pegador, este deve ficar ao centro e 

perguntar aos colegas que estão na roda “que horas são”, e os que estão na 

roda devem responder “uma hora”, e em seguida o que está no centro pergunta 

novamente “que horas são?”, e o restante responde “duas horas”. E assim 

sucessivamente até chegar no numero doze que na realidade eles dizem meia 

noite. Quando isso acontece o educando que está no centro sai correndo para 

pegar os educandos que estão em volta, o que for pego fica no centro para 

recomeçar a brincadeira. 

Obs: está brincadeira deve ser realizada em um ambiente espaçoso para que os 

educandos possam correr livremente. 

 

BRINCADEIRA DE RODA: “NESTA RUA” 

 

Objetivos: integração do grupo, afetividade, ritmo. 

Material: nenhum 

Valores e atitudes possíveis: amor, amizade, compreensão, identidade, unidade, 

concórdia, respeito às diferenças, harmonia, auto-estima. 
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� Educandos em roda de mãos dadas, um deles no centro, e todos cantando: 

 

Nesta rua, nesta rua tem um bosque 

Que se chama que se chama solidão... 

Nesse bosque, nesse bosque mora um anjo 

Que roubou, que roubou meu coração 

 

O educando que está no centro responde: 

 

Se roubei, se roubei teu coração 

Tu roubaste, tu roubaste o meu também 

Se roubei, se roubei teu coração 

É por que, é por que te quero bem... 

 

Em seguida o educando que está no centro abraça um companheiro da roda, 

que vai para o centro substitui-la e recomeça a brincadeira. 

 

BRINCADEIRA DE RODA: “SE EU FOSSE UM PEIXINHO” 

 

Objetivos: observação, memorização, orientação espaço-temporal, ritmo. 

Material: nenhum 

Valores e atitudes possíveis: amizade, coordenação, sintonia, unidade, respeito às 

diferenças, espírito de grupo, simplicidade, amabilidade, ordem. 

 

� Educandos em roda de mãos dadas, cantando: 

Se eu fosse um peixinho  

E soubesse nadar 

Eu tirava... (fala-se o nome de um educando) 

Do fundo do mar . 

Em seguida o nome do educando que foi falado vai para o centro da roda. 

Repete-se o refrão até que todos estejam no centro da roda. 
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Conforme ficará demonstrado a seguir, essa relação não exaustiva de 

brinquedos e brincadeiras para crianças de 04 (quatro) a 06 (seis) anos guarda 

significativa semelhança com as brincadeiras lembradas e citadas pelos professores 

que responderam ao questionário que será oportunamente analisado no capítulo 04 – 

metodologia – da presente pesquisa. 

 

2.2. Brinquedoteca  

 

 A brinquedoteca é um espaço criado para favorecer a brincadeira, um espaço 

no qual as crianças vão para brincar livremente, com todo o estímulo à manifestação de 

suas potencialidades e necessidades lúdicas. 

 

“A brinquedoteca se apresenta como um espaço onde a criança, utilizando o lúdico, 

constrói suas próprias aprendizagens, desenvolvendo-se em um ambiente acolhedor, 

natural e que funciona como fonte de estímulos, para o desenvolvimento de suas 

capacidades estéticas e criativas, favorecendo ainda sua curiosidade. É um espaço para 

desenhar, experimentar, vivenciar, jogar, satisfazer, enfim, as necessidades de seus 

usuários” (NOFFS, 2002, p.160). 

 

A brinquedoteca tem como objetivo estimular a criatividade, desenvolver a 

imaginação, a comunicação e a expressão, a solucionar problemas e levar a criança à 

socialização, o que possibilita sua ludicidade individual e coletiva, permitindo que 

construa seus próprios conhecimentos. 

Pensando ainda nos objetivos da brinquedoteca, é importante destacar a 

valorização do brincar, o acesso da criança a uma multiplicidade de brinquedos e a 

interação entre criança-adulto, como fatores determinantes para um trabalho construtivo 

e significativo. 

A brinquedoteca não pode ser entendida apenas como um amontoado de 

brinquedos, mas sim como uma das alternativas mais atrativas para o brincar, pois 

apresenta um espaço organizado, que permite a livre escolha da criança, tanto em 

relação aos objetos quanto às atividades. 

Desta forma, encontramos varias definições de brinquedoteca tais como: 
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“(...) um espaço criado para estimular a criança a brincar, possibilitando o acesso a uma 

grande variedade de brinquedos, dentro de um ambiente especialmente lúdico. È um lugar 

onde tudo convida a explorar, a sentir, a experimentar” (CUNHA, in NOFFS, 2002, p.161). 

 

“Um espaço onde a partir do brincar e do brinquedo, os usuários (professores, alunos, 

pais) lidam com a possibilidade de se aprender, permitindo a aquisição/ressignificação de 

conhecimentos, reformulado, recriado, reordenado pelos usuários” (NOFFS, 2002, p.162). 

 

Portanto, a brinquedoteca é um espaço físico amplo, composto por diversos tipos 

de objetos que estimulam o processo criativo, a imaginação e a ludicidade da criança. 

“A brinquedoteca existe com ou sem brinquedos”. (NOFFS, 2002, p.160) 

O desenvolvimento de atividades lúdicas, o empréstimo de brinquedos e 

materiais de jogos, deverão ocorrer em um espaço que desenvolva o trabalho em 

equipe, a socialização, o desenvolvimento da criança, a expressão da linguagem infantil 

e brincadeiras de todas as idades. Sendo assim, há em brinquedotecas, uma ampla 

variedade de brinquedos que estimulam não só as atividades individuais e coletivas, 

como também permitem uma rica e ampla variedade de jogos e brincadeiras. A 

brinquedoteca desperta na criança o sentido de responsabilidade coletiva. Assim, tanto 

a utilização coletiva dos brinquedos como a brincadeira em grupo, servem como 

preparação para a vida em sociedade. 

É de suma importância que a brinquedoteca seja um espaço encantador, em que 

a criança possa ser tocada pela expressividade da decoração, para que a alegria, o 

afeto e a magia, possam ser palpáveis, o que torna a brinquedoteca um ambiente 

especialmente lúdico, ou seja, um espaço preparado para estimular a criança a brincar, 

possibilitando o acesso a uma grande parte integrante de brinquedos. 

 

“O ambiente da brinquedoteca deve ser alegre, amplo, colorido e bem agradável. As 

crianças dão asas a sua imaginação. Para isto, logicamente, elas devem ser estimuladas 

a brincar. As pessoas que trabalham como orientadoras na briquedoteca devem ser 

carinhosas e alegras. São chamadas de brinquedistas” (MALUF, 2003, p.63). 
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Os brinquedos constituem-se como parte integrante da brinquedoteca, estes não 

são apenas instrumentos para divertir, mas sim, que visam exercitar todos os sentidos 

buscando conhecer o mundo através deles. 

 Segundo Cunha (1994)1 a brinquedoteca é um espaço criado para favorecer a 

brincadeira, e é neste espaço que as crianças vão para brincar livremente, com todo o 

estímulo à manifestação das potencialidades e as necessidades lúdicas. Desta forma, 

brincando a criança aprende a engajar-se nas atividades, gratuitamente, pelo prazer de 

participar, sem criar recompensa ou temer castigo, mas adquirindo o hábito de estar 

ocupada, fazendo alguma coisa inteligente e criativa. É brincando que a criança 

desenvolve a sociabilidade, faz amigos e aprende a conviver respeitando o direito dos 

outros e as normas estabelecidas pelo grupo. 

Desta forma, brinquedos dispostos em cantos temáticos estimulam a expressão 

livre da criança, permitindo a representação do imaginário, o desenvolvimento da 

linguagem, a interação social, a estruturação da personalidade e a aproximação do real. 

Por meio do brinquedo, a criança é estimulada pela sua proposta, proporcionando o 

desenvolvimento da imaginação e habilidades. 

Para que estas habilidades e imaginações possam ser desenvolvidas e 

aprimoradas é fundamental que haja profissionais que possuam formação qualificada. 

Pois de acordo com o RCN (1998) educar significa 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 básica de aceitação, respeito, confiança e o acesso 

pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. 

O papel do educador como agente de um processo historicamente produzido, 

não se limita a informar, mas sim ajudar as crianças a encontrarem sua própria 

identidade, de forma a contribuir de modo positivo na sociedade. 

Pensando ser o brinquedo parte integrante de uma brinquedoteca, torna-se 

primordial destacar o papel deste enquanto objeto, que proporciona o aprender-

fazendo. Para ser melhor aproveitado, é importante que contemple atividades 

                                                   
1 CUNHA, Nylse Helena da Silva. Brinquedoteca: um mergulho no brincar. 1.ed. São Paulo, SP: Maltese, 

1994 
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dinâmicas e desafiadoras e que exijam participação ativa da criança, fazendo com que 

seja estimulada sua inteligência, pois estimula a criança a fazer com que solte sua 

imaginação e desenvolva a criatividade. 

Através de Cunha (1994)2, destaco alguns tipos de brinquedos, que poderão ser 

encontrados dentro da brinquedoteca: 

• Brinquedos de berço: móbiles, chocalhos, bichinhos de vinil, brinquedos 

para olhar, ouvir, pegar e morder, que são valiosos para a estimulação 

sensorial e motora do bebê; 

• Brinquedos de Afeto: ursinhos e gatinhos provocam ternura, gesto meigo, 

aconchego e consolo; 

• Brinquedos para o “faz-de-conta” – jogo simbólico: miniatura de objetos 

reais, que possibilitarão oferecer a oportunidade para expressão e elaboração 

em forma simbólica de desejos e conflitos, pois quanto mais rica for a fantasia 

e a imaginação da criança, maiores serão as chances de desenvolvimento; 

• Bonecas: dão a oportunidade da criança amadurecer através da 

elaboração de sentimentos e vivência do papel de adultos, pois, além de lhes 

fazer companhia, transmitem segurança; 

• Fantoches: assimilam-se à superação da timidez e, através deles, a 

criança poderá expressar sentimentos, antes difíceis de comunicar; 

• Brinquedos Pedagógicos: possuem em si uma proposta mais objetiva, 

tendo como desafio à obtenção, a satisfação do final da atividade, ou seja, 

quando o objetivo do jogo é alcançado. Funcionam como convite à 

participação da criança; 

• Blocos de Construção: favorecem diversos aspectos do desenvolvimento 

infantil, possibilitando diferentes formas de utilização e de manifestações da 

criatividade; 

• Quebra-Cabeças: estão diretamente relacionados ao grau de dificuldade, 

pois, caso seja fácil demais, não estimulará o desafio. Porém, caso seja difícil 

demais, acarretará a desistência, ao invés de proporcionar motivação. 
                                                   
2 CUNHA, Nylse Helena da Silva. Brinquedo, desafio e descoberta, subsídios para utilização e confecção 

de brinquedos. 1.ed. Rio de Janeiro, RJ: FAE, 1994. 
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Para que os brinquedos realmente tenham sua função preservada, estes devem 

estar adequados ao interesse, às necessidades e às etapas de desenvolvimento que as 

crianças se encontram. 

O educador pouco flexível encontra dificuldades em estabelecer parcerias com 

as crianças, o que acaba gerando um comprometimento do trabalho. É importante que 

o educador brinque juntamente com as crianças. O adulto que volta a brincar não se 

torna criança novamente, apenas convive, revive e resgata, com prazer e alegria, o 

brincar, por isso, é importante o resgate desta ludicidade, a fim de que se possa 

transpor esta experiência para o campo da educação (na sala de aula). 

É de suma importância que o adulto leve em conta a forma como lidar com a 

criança na brinquedoteca, os sons, os gestos, o tom de voz, as palavras escolhidas 

para falar, pois nada é neutro e cada atitude traz consigo um significado para a criança. 

Acredito que, por meio da brinquedoteca, a criança aprende com toda riqueza 

esse potencial lúdico, prepara-se para o futuro, desenvolve a inteligência, a criatividade, 

a sociabilidade e principalmente sua identidade. 
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3. O papel do professor frente à questão do brincar  

 

O papel do professor na aprendizagem dos seus alunos é, indiscutivelmente, 

essencial. A atuação do educador infantil voltada ao desenvolvimento de seus 

educandos possui aspectos importantes, que serão a seguir destacados. 

O primeiro ponto fundamental para a demonstração efetiva da importância do 

professor no papel da aprendizagem é existir, de forma clara, a imagem, um 

estereotipo, de sua atuação perante a todos, tanto nos seus aspectos emocionais, 

incluindo aqui a sua moral e ética, como também nos seus aspectos profissionais e 

todo o conseqüente conteúdo que ele possui e pode transmitir. 

Um professor com características bem definidas e, sobretudo, com qualidades 

didáticas notavelmente efetivas conseguirá ter a premência e a sensibilidade de 

verificar, caso a caso, as reais necessidades de seus alunos e conseqüentemente 

aplicar ao caso concreto a melhor prática possível, a fim de auxiliar o educando em seu 

processo de desenvolvimento. 

E obviamente que toda esse faro educacional que o bom professor possui 

depende de sólidas construções teóricas advindas dos estudos como também da 

prática e vivência do ensinar.  

Somente um profissional bem preparado saberá da importância desse período 

em que as crianças passam em suas vidas para o seu processo de aprendizagem e 

crescimento. Em seus primeiros anos de vida, a criança fatalmente vive experiências 

que marcarão o seu perfil emocional e educacional pelo resto da vida. Todo o perfil da 

pessoa adulta, todo esse momento de construção de caráter, dependerá também do 

papel desempenhado pelo professor. Certamente as primeiras habilidades, boas 

competências e até deficiências das crianças já poderão ser notados e, se o caso, 

aprimorados ou tratados desde já. 

Assim sendo, além desse perfil profissional, o professor também precisa, 

pessoalmente, ter um grande apreço pelo seu trabalho e, sobretudo, gostar muito de 

crianças para ter a dimensão e a capacidade de se inserir no mundo delas e conseguir 

extrair as melhores práticas e ações.  
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E nada mais concreto para inserção no mundo das crianças do que a 

brincadeira, que é a forma pela qual ela, a criança, interage com o mundo e com os 

acontecimentos que lhe cerca. A brincadeira, portanto, é meio utilizado para a 

construção de conceitos e conhecimentos adquiridos cotidiana e espontaneamente 

pelas crianças. 

Por essas razões, o educador infantil necessariamente deve promover e externar 

atividades que estimulem a observação das competências e carências de seus 

educandos, a fim de que restem identificados os pontos fortes e os que necessitam de 

mais trabalho nesse processo de desenvolvimento. A brincadeira, nesse contexto, é 

fundamental na identificação destes aspectos relevantes para a formação da criança, 

cabendo ao professor utilizá-la na captação de informações, identificar as ocorrências e 

formular o(s) plano(s) de ação(ões) adequado(s), de acordo com as conclusões 

realizadas. 

Assim, o estímulo do brincar deve ser precedido de uma atuação teórica e 

prática do professor, para que os momentos e situações ocorridos satisfaçam esse 

mecanismo de desenvolvimento. O faz-de-conta proporcionado pelo brincar é muito rico 

para o desenvolvimento da criança, principalmente no seu aspecto emocional, ligado à 

criatividade e fantasia, e social, no que diz respeito o contato com as demais pessoas e 

o mundo que lhe rodeia. 

O faz-de-conta ocasiona a participação da criança em uma situação criada, 

assim como a busca de uma solução para o momento/situação ali deparado por conta 

do brincar. Cria-se, a partir disso, uma vasta oportunidade para a criança experimentar 

o mundo, aprender conceitos, situações e adquirir diversos conhecimentos e emoções. 

 

“É o adulto, na figura do professor, portanto, que, na instituição, ajuda a estruturar o 

campo das brincadeiras na vida das crianças. Conseqüentemente 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” (RCN, 1998, v.1, 

p.28). 

 

Cabe, assim, ao professor estruturar e também propagar as brincadeiras na vida 

e no processo de desenvolvimento das crianças. É o professor que delimita, em linhas 
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gerais, os objetivos da brincadeira e, desde já, desenha a conclusão que a criança 

chegará (sabendo-se que, durante a brincadeira, surgirão também outros conceitos e 

aprendizagens), utilizando e ofertando aos educandos objetos certos, materiais 

adequados, fantasias, brinquedos, jogos, etc.. 

 

“O professor deve organizar suas atividades, selecionando aquelas mais significativas 

para seus alunos. Em seguida deverá criar condições para que estas atividades 

significativas sejam realizadas. (...) As brincadeiras enriquecem o currículo, podendo ser 

propostas na própria disciplina, trabalhando assim o conteúdo de forma pratica e no 

concreto. Cabe ao professor, em sala de aula ou fora dela, estabelecer metodologias e 

condições para desenvolver a facilitar este tipo de trabalho. O professor é quem cria 

oportunidades para que o brincar aconteça de uma maneira sempre educativa” (MALUF, 

2003, p.29).  

 

Dessa forma, a seleção de objetivos, pelo professor, da brincadeira é 

fundamental. Porém, mais importante ainda é a verificação do desenvolvimento das 

crianças em conjunto e de cada criança, individualmente. Daí surge a função do 

professor de observador e espectador das manifestações livremente efetivadas pelas 

crianças. 

 

“Por meio das brincadeiras os professores podem observar e constituir uma visão dos 

processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma em particular, 

registrando suas capacidades de uso das linguagens, assim como de suas capacidades 

sociais e dos recursos afetivos e emocionais que dispõem” (RCN, 1998,  v.1 p. 28). 

 

Ainda nesse contexto, quanto menos o professor influenciar, melhor. Em 

verdade, o educador deve é analisar e procurar pontuar as necessidades e habilidades 

da criança na brincadeira, com o objetivo de auxiliá-la na conclusão da atividade e no 

aprimoramento de suas funções. 

Mas, não se pode esquecer que há brincadeiras em que o professor deve agir 

como um mediador na realização da tarefa, para buscar os objetivos acima 
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mencionados, como também outras tantas que não se deve admitir essa interferência 

do profissional da educação infantil.  

Há atividades espontâneas geradas pelo brincar, como também situações 

previamente pensadas e criadas para a busca de uma conclusão. Ambas situações 

fazem parte do desenvolvimento da criança e permitem a ela a criação de 

conhecimento, de modo que cabe ao professor ter a sensibilidade de notar essa 

diferença e tratar as situações de forma distintas, como facilmente demonstram ser. 

A intervenção do professor deverá existir para delinear toda a interação da 

criança com os códigos de vivência em sociedade, bem como para criar todo o 

conhecimento técnico necessário para o seu desenvolvimento emocional e intelectual, 

por meio dos mais diversos canais a serem explorados, como a expressão, 

comunicação de sentimentos, experimentação de situações, interpretação, etc. 

Não deve, entretanto, haver interferência em outras brincadeiras cuja finalidade 

não seja “técnica”, como naquelas em que há objetivo certo, determinado, direcionado 

para um fim específico. Com efeito, há brincadeiras em que o mais importante é o 

próprio desenvolvimento da criança com os objetos e situações, sem, porém, haver 

finalidade pré-determinada. Qualquer desvalorização dessas brincadeiras naturais 

ignora a dimensão educativa nela existente e privará a criança de valores e situações 

que podem influenciar no seu processo de desenvolvimento. 

 

“É preciso que o professor tenha consciência que na brincadeira as crianças recriam e 

estabilizam aquilo que sabem sobre as mais diversas esferas do conhecimento, em uma 

atividade espontânea e imaginativa. Nessa perspectiva não se deve confundir situações 

nas quais se objetiva determinadas aprendizagens relativas a conceitos, procedimentos 

ou atitudes explicitas com aquelas nas quais os conhecimentos são experimentados de 

uma maneira espontânea e destituída de objetivos imediatos pelas crianças” (RCN, 1998, 

v.1, p.29). 

 

Por conta disso, o professor precisa saber e jamais desconsiderar as 

características das crianças e de seus respectivos momentos na vida, como também 

toda a diversidade cultural, intelectual, política e étnica que cerca não só os educandos 
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como a sociedade, para que, ao máximo, seja ampliada a gama de conhecimentos 

adquiridos, pautados em critérios reais de socialização e, ante de mais nada, inclusão. 

 

“É necessário apontar para o papel do professor na garantia e enriquecimento da 

brincadeira como atividade social do universo infantil. As atividades lúdicas precisam 

ocupar um lugar especial na educação. Entendo que o professor é figura essencial para 

que isso aconteça, criando os espaços, oferecendo materiais adequados e participando 

de momentos lúdicos. Agindo desta maneira, o professor estará possibilitando às crianças 

uma forma de assimilar a cultura e modos de vida adultos, de forma criativa, prazerosa e 

sempre participativa” (MALUF, 2003, p.31). 

 

O professor, em suma, é um canal de vital importância nesse processo de 

desenvolvimento e aprendizado das crianças. O professor é um grande apresentador 

de práticas que estimulam aprendizagem e o contato com o mundo exterior, para fins 

de criar habilidades emocionais, técnicas e sociais.  

Portanto, na instituição de educação infantil o professor possui o papel do 

parceiro mais experiente, cuja principal função é propiciar e garantir um ambiente rico, 

prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais 

variadas. 

Sendo assim, é o educador quem deve planejar atividades que envolvam o 

lúdico e propiciar um espaço privilegiado para que seus alunos possam exercitar o 

corpo, praticar brincadeiras que envolvam expressividade, a força, o equilíbrio, a 

coordenação e tantos outros aspectos fundamentais para o desenvolvimento das 

habilidades corporais e psíquicas. 

E o brincar, nesse contexto, é uma forma, um notável canal de conhecimento e 

aprendizagem estimulada, como também de agregação de valores pela simples 

vivência de situações diversas, com ou sem objetivos específicos. 
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4. Metodologia da Pesquisa 

 

Para a realização desta pesquisa utilizamos um levantamento e seleção 

bibliográfica envolvendo o tema. Acrescentamos ao referencial teórico uma pesquisa de 

campo – questionário para os professores - realizada no colégio particular de Educação 

Infantil situado na Zona Sul de São Paulo, no bairro Paraíso. Este colégio recebe 

alunos para a educação infantil até o ensino médio e é freqüentado por educandos 

pertencentes às classes sociais média e alta. 

Nas salas de educação infantil, foco deste trabalho, a média é de 15 (quinze) 

alunos por classe, que são acompanhados por um professor e uma auxiliar pedagógica. 

No espaço físico contém diversas salas de aula, incluindo sala de música e vídeo; um 

ateliê, entendido como brinquedoteca; e um espaço externo, com quadra e parque 

recreativo. 

O citado questionário possui um campo específico de identificação da formação 

acadêmica e experiência dos referidos profissionais, assim como 07 (sete) perguntas, 

abaixo transcritas: 

 

1) Em sua formação acadêmica você discutiu sobre o tema brincar? 

2) O que significa o brincar para você? 

3) Nas reuniões pedagógicas há subsídios para sua ação envolvendo o brincar? Como?   

4) Relate sua rotina de trabalho (escolha um dia como referência).  

5)  A organização do espaço na sala de aula prevê o brincar? Como? 

6) Quais materiais e brinquedos estão disponíveis para que seus alunos possam brincar? 

7)  Quais as brincadeiras mais freqüentes que você observa em seus alunos? Relate uma 

atividade que você considera mais significativa.  

 

Após a aplicação do questionário, tabulamos as informações obtidas e 

elaboramos gráficos, que refletem as respostas apresentadas pelos professores. A 

partir desse cenário, analisamos os resultados e articulamos as observações realizadas 

na escola, dentro da sala de aula e também no parque recreativo. Devido à natureza 

deste trabalho, esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa etnográfica. 
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Portanto, será realizada a seguir uma análise com base nas respostas 

apresentadas e nas questões teóricas já tratadas nos capítulos anteriores.  

 

4.1. Análise do questionário e observações  

 

4.1.1. Identificação dos sujeitos  

 

Inicialmente, buscou-se consolidar informações básicas a respeito dos 

profissionais (em um total de cinco) que responderam ao questionário objeto do 

presente estudo.  

 

 

Figura 1 – Formação acadêmica 

 

Na formação acadêmica na equipe de professores, 100% (cem por cento) 

possuem o ensino superior completo, visto no quadro acima. 
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Figura 2 – Continuidade dos estudos por meio de pós-graduação 

 

Analisando, porém, a continuidade dos estudos por meio de pós-graduação, 

verifica-se que há uma ligeira alteração, pois 80% (oitenta por cento) possuem pós-

graduação.  

 

 

Figura 3 – Curso da pós-graduação 

 

Da totalidade de professores que cursaram e concluíram pós-graduação, 50% 

(cinqüenta por cento) deles optaram por focar seus estudos nas matérias relativas aos 

Distúrbios de Aprendizagem. A outra metade residual optou por outros cursos (no caso 

processo ensino aprendizagem e psicopedagogia), demonstrando um grande interesse 

na educação continuada. 
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Figura 4 – Experiência na área de educação infantil 

 

Finalizando esse primeiro momento de análise da coleta de informações sobre a 

formação acadêmica dos profissionais, foi indagado o tempo de experiência na área de 

educação infantil.  Este quadro possibilitou identificar a experiência dos professores que 

atuam na educação Infantil. 

 

4.1.2. Perguntas qualitativas 

 

 

Figura 5 - Em sua formação acadêmica você discutiu sobre o tema 

brincar? 
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A primeira indagação realizada aos profissionais foi a respeito da discussão do 

brincar nas suas respectivas formação acadêmica. Essa questão possui relevância 

porque pode eventualmente demonstrar se o professor possui, ou não, uma definição 

teórica e concreta da importância do brincar no processo de desenvolvimento do 

educando. 

Na prática verificou-se que 100% (cem por cento) dos profissionais tiveram, sim, 

discussões teóricas acerca do tema brincar: 

E por conta dessa totalidade possuem conceitos e impressões sobre o brincar: 

 

 

Figura 6 - O que significa o brincar para você? 

 

Percebe-se que, para 60% (sessenta por cento) dos profissionais, o principal 

papel do brincar é a manifestação da criatividade, a constituição de habilidades e 

também uma forma de demonstrar a sua personalidade e externar prazer, conceitos 

estes que guardam inteira relação aos ensinamentos de Vygotsky (1984), 

principalmente quando o teórico diz que o brincar seria um trabalho de construção, de 

transformação e de criação, sendo situação que proporciona ao mesmo tempo 

exploração e representação de outras situações, possibilitando relações interpessoais, 



51 

 

em que estão presentes a afetividade, os modelos e as regras do mundo social. Sendo 

assim a criança faz o que mais gosta de fazer por que o brincar está unido ao prazer. 

Podemos relacionar também com Piaget (1990), que afirma que o brincar é uma 

das formas de proporcionar o desenvolvimento cognitivo. O autor entende o brincar 

como uma atividade espontânea, associada ao prazer, favorecendo processos 

adaptativos que transformam a realidade em conhecimento. 

Levando em consideração esses conceitos externados pelos professores, a 

vivência do brincar na prática da escola e do processo de desenvolvimento dos alunos 

parece ocorrer, o que, por conseqüência, deve ensejar prévias discussões que 

envolvam o brincar nas reuniões pedagógicas dos profissionais para que sua utilização 

se concretize. 

 

 

Figura 7 - Nas reuniões pedagógicas há subsídios para sua ação 

envolvendo o brincar?  

 

Em termos concretos, 100% (cem por cento) dos profissionais afirmaram que 

existem subsídios nas reuniões pedagógicas que envolvem o brincar, de tal forma que 

essas discussões podem promover a utilização desse meio no processo de 

aprendizagem da criança. 
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Figura 8 – Subsídios existentes nas reuniões pedagógicas  

 

Os pontos mais citados nas reuniões pedagógicas dizem respeito à importância 

do brincar para os alunos e os métodos utilizados para estimular as brincadeiras. O 

questionário demonstrou que 80% (oitenta por cento) dos professores discutem a 

importância do brincar no aprendizado, ao passo que 60% (sessenta por cento) 

destacam a importância da discussão dos métodos para a promoção do brincar. 

Este resultado é relevante, pois, como relata Maluf (2003), há uma grande 

importância de se ter orientações e de se fixar diretrizes pedagógicas para a introdução 

do brincar na educação. 

 

 

Figura 9 - Relate sua rotina de trabalho (escolha um dia como referência). 
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Já com relação à rotina de trabalho, os profissionais enumeraram algumas ações 

que cotidianamente são executadas. Dentre elas, 100% (cem por cento) dizem fazer 

acolhida, oração, trabalho pessoal, aula específica, parque, lanche e atividades 

coletivas. 

A acolhida é a recepção do educando e a sua integração diária com os demais 

alunos da sala de aula. A oração acontece por se tratar de um colégio católico. O 

trabalho pessoal, por sua vez, são as atividades direcionadas especificadamente para 

cada aluno, com objetivos certos e pré-fixados no plano pedagógico, que envolvem 

jogos de matemática, linguagem escrita e natureza e sociedade. As aulas específicas 

são: psicomotricidade (aula que envolve movimentos), educação física, inglês, música e 

informática. Já o parque é outro momento de todos os dias em que as crianças brincam, 

livremente, por um período de 30 (trinta) minutos. Por fim, as atividades coletivas 

abrangem: atividade dirigida na apostila; cantinhos lúdicos (cantinho da ferramenta; da 

casinha; de jogos e brinquedos), que não têm interferência do professor; dia do 

brinquedo (dia específico em que as crianças podem trazer consigo brinquedos de sua 

casa); e ateliê (ambiente em que estão disponíveis brinquedos e jogos lúdicos e 

fantasias para despertar a criatividade e a imaginação das crianças). 

Importante destacar que 80% (oitenta por cento) dos profissionais afirmam que, 

na sala de aula, as crianças partilham as experiências vividas com as atividades 

propostas no trabalho pessoal (já explicado acima), bem como há o momento em roda 

em que a professora conta histórias. 

Desta forma, nota-se que o brincar está presente na rotina diária proposta pelos 

professores, seja com a brincadeira dirigida ou livre. 
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Figura 10 - A organização do espaço na sala de aula prevê o brincar? 

 

Seguindo o contexto acima, verificou-se que 80% (oitenta por cento) dos 

profissionais afirmaram que organizam a sala de aula para promover o brincar. Esse 

brincar, como se verificou, pode ser dirigido a uma conclusão, ou livre, sem interferência 

do professor. Obviamente que algumas brincadeiras livres não são realizadas na sala 

de aula, por falta de espaço físico, o que, porém, não significa que o brincar livre não é 

promovido na sala de aula. 

No sentido dessa afirmação, no universo de 05 (cinco) profissionais que 

responderam ao questionário, um deles afirmou que “nem sempre o espaço da sala de 

aula é adequado para determinadas brincadeiras, por isso utilizamos outros espaços 

externos como pátio, quadra ou parque”. Isso, porém, repita-se: não significa que na 

sala não há subsídios mínimos para o brincar, mas, sim, há uma limitação natural para 

algumas propostas que o professor pode fazer para promover o brincar. 

Sendo assim, conclui-se que cabe ao professor, analisando o contexto existente 

(espaço físico, rotina das aulas, características dos alunos e no grupo) e as eventuais 

limitações, propor brincadeiras de acordo com as peculiaridades do caso, a fim de que 

o objetivo traçado se concretize, seja pelo estímulo realizado ou pela naturalidade do 

resultado advindo da brincadeira livre. 

Para concretizar a idéia da promoção do brincar, os subsídios tidos como 

existentes, pelos professores, como facilitadores da brincadeira são: 
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Figura 11 – Organização da sala 

 

Ou seja, 80% (oitenta por cento) dos profissionais entendem que os cantinhos 

lúdicos, a exposição de brinquedos e jogos na sala de aula, assim como as brincadeiras 

ali realizadas demonstram, na prática, a possibilidade do brincar naquele ambiente. 

Verifica-se, ainda, que os profissionais não destacaram como elemento de maior 

importância o espaço físico destinado às brincadeiras, situação esta que demonstra 

mais ainda a importância de se programar e eleger a melhor prática, no caso a melhor 

brincadeira, para a concretização da aprendizagem e desenvolvimento dos educandos.  

Nesse sentido, Maluf explica: 

 

“A missão de um excelente profissional é observar, cuidadosamente, as formas de 

aprender e pensar de cada criança, bem como seus interesses e suas sociabilidade. 

(...) 

Para criar situações estimulantes o educador precisa não somente de conhecimentos 

teóricos sobre o nível do desempenho da criança, mas também de experiências práticas 

relativas às possibilidades de exploração que as brincadeiras podem oferecer, criando 

oportunidades para desenvolverem amplamente seu potencial” (MALUF, 2003, pgs. 90 e 

91). 
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Figura 12 - Quais materiais e brinquedos estão disponíveis para que seus 

alunos possam brincar? 

 

Demonstrando que o espaço físico destinado às brincadeiras não é elemento 

fundamental, 80% (oitenta por cento) dos professores destacaram como materiais e 

brinquedos disponíveis o lego, jogos de encaixe e jogos de artes, os quais, de fato, não 

necessitam de grande dimensão física para o brincar. 

Outros jogos também foram lembrados na proporção de 60% (sessenta por 

cento), são eles: jogo de memória, dominós, jogos que envolvem a linguagem escrita, 

jogos que envolvem a matemática, carrinhos e brinquedos imaginativos (xícaras, 

colheres, panelinhas, e etc.). Igualmente aos materiais e brinquedos citados no 

parágrafo anterior, estes aqui também não necessitam de grande espaço físico para a 

sua execução e alcance do resultado. 

Com isso, percebe-se que o brincar também ocorre na sala de aula, seja a 

brincadeira dirigida ou livre. Algumas brincadeiras precisam, necessariamente, ser 

executadas nos ambientes externos, mas isso não significa que o brincar, livre ou 

dirigido, não ocorra na sala de aula ou não esteja inserido na rotina de trabalho dos 

professores. 
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Figura 13 - Quais as brincadeiras mais freqüentes que você observa em seus 

alunos? Relate uma atividade que você considera mais significativa.  

 

Para finalizar a metodologia foi requerida a observação, pelos professores, das 

brincadeiras mais freqüentes realizadas pelos alunos, seja de forma livre ou dirigida. E 

o resultado obtido foi que 100% (cem por cento) dos profissionais indicaram os jogos 

simbólicos como os mais presentes, em termos de freqüência, no dia-a-dia das 

crianças.  

Para Piaget (1990), os jogos simbólicos têm como característica principal o uso 

de instrumentos ou símbolos na ação da criança para representar o que está ausente. 

Aparece no final do período sensório-motor e perdura até o período das operações 

concretas. Segundo o autor, o surgimento do jogo simbólico deve-se à necessidade da 

criança adaptar-se ao mundo social dos adultos e não ter como satisfazer suas 

necessidades senão através de esquemas simbólicos, o que na realidade é a 

adaptação do “eu” ao mundo por meio da assimilação do real. 

Os mais citados pelos professores foram: super-heróis, bonecas, mamãe e 

filhinha, fingir que são animais, brincadeira de lutas (imitação de desenhos), entre 

outras. 

E o resultado desta questão é de extrema relevância, já que os jogos simbólicos 

são os mais importantes nessa fase de aprendizado e desenvolvimento da criança de 

04 (quatro) a 06 (seis) anos, pois estimulam a criatividade, a imaginação, a formação da 
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identidade e outros aspectos psíquicos e sociais importantes para a construção de sua 

personalidade.  

Além disso, pela indicação realizada pelos professores, percebe-se que todos 

eles entendem como mais significativo esses jogos, seja pela a unanimidade de sua 

indicação, ou pela manutenção das práticas pedagógicas que promovem a sua 

execução. 
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Considerações Finais 

 

Hoje em dia há uma grande preocupação com a formação das crianças. Pais e 

educadores buscam meios de torná-las responsáveis, equilibradas, atenciosas e 

trabalhadeiras, porém se esquecem que o brincar pode, justamente, ser uma 

ferramenta para que as crianças desenvolvam essas habilidades. Brincar é também um 

ato de aprendizagem.  

Por meio da brincadeira, a criança aprende a seguir regras, experimenta formas 

de comportamento, se socializa e descobre o mundo ao seu redor. Por isso, a 

brincadeira tem um papel de muito destaque no desenvolvimento físico, mental e 

afetivo da criança e possibilita a construção de sua personalidade. 

É importante que a criança tenha um tempo livre, sem atividades agendadas, no 

qual possa escolher o que quer fazer, inventar coisas, jogar e conviver com amiguinhos 

sem um objetivo estabelecido pelo adulto. No brincar espontâneo, na "fantasia", a 

criança exterioriza sua realidade interior, libera sentimentos e expressa opiniões.  

De igual importância é também o brincar dirigido, que é aquela brincadeira em 

que o professor pré-estabelece um objetivo a ser alcançado. E daqui surge a 

importância do papel do professor nesse processo de aprendizado e desenvolvimento 

dos educandos.  

Nesse contexto, cabe ao professor ter a sensibilidade de verificar, caso a caso, a 

brincadeira a ser eleita a seus alunos, seja um brincar individual, em que os resultados 

serão colhidos unicamente pela própria criança participante, ou um brincar coletivo, no 

qual as crianças alcançarão juntas o objetivo fixado. 

Por conta disso, o professor deve observar a sua sala de aula e as 

peculiaridades de cada educando e, partindo dessa premissa, planejar e estabelecer 

em sua rotina diária a inclusão do brincar, para atingir o desenvolvimento da 

coletividade ou de cada criança individualmente. 

O brincar, como ficou demonstrado na presente pesquisa, é de extrema 

relevância para a aprendizagem e desenvolvimento dos educandos. É também pela 

brincadeira que a criança externa seus sentimentos e constrói a sua personalidade, de 
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modo que os professores devem, ao tempo todo, monitorar-se para que essa 

ferramenta de desenvolvimento esteja presente no cotidiano das crianças. 

Os professores, por sua vez, demonstraram que incluem as brincadeiras, 

dirigidas ou livres, no dia-a-dia das crianças, e sobretudo evidenciaram a preocupação 

de planejar, pedagogicamente, as práticas que estimulem positivamente a formação de 

seus alunos. E este resultado externa, na prática, a existência do brincar no cotidiano 

da escola. 

Assim, aos professores que já inseriram efetivamente o brincar na formação de 

seus educandos, como é o caso da presente pesquisa, o desafio é manter essa prática 

e principalmente aprimorá-la a cada dia, a fim de que os resultados advindos das 

brincadeiras continuem atingindo positivamente seus alunos. 
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Anexo I 

 

São Paulo,17 de outubro de 2008 

 

Aos professores de Educação Infantil do Colégio Maria Imaculada. 

 

Sou aluna da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, do curso de 

pedagogia e estou realizando o Trabalho de Conclusão de Curso com o objetivo de: 

compreender qual o papel do Professor de Educação Infantil frente à questão do brincar 

para crianças de 04 (quatro) a 06 (seis) anos. Gostaria de contar com a sua 

colaboração respondendo as questões abaixo. 

 
 
 
Obrigada! 
 
 
 
Maria Chiara Pieroni Morais 
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Anexo II  

 

Sujeito A 

 

Identificação 

 

� Formação acadêmica: 

 

- Ensino superior: 

 

Completo (x)  

 

Incompleto (  ) 

 

 

- Pós-graduação: 

   

SIM (x) 

 

NÃO (  ) 

 

Qual?  Distúrbios de aprendizagem 

 

� Experiência na área de Educação Infantil: 

 

- até 5 anos (  ) 

 

- de 5 a 10 anos (x) 

 

- mais que 10 anos (  ) 
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Questionário: “O brincar pra crianças de 04 (quatro) a 06 (seis) anos” 

 

1. Em sua formação acadêmica você discutiu sobre o tema brincar? 

Sim 

 

2. O que significa o brincar para você? 

É o momento em que a criança expressa e exterioriza suas emoções livremente. Além, 

é claro, de ser um momento divertido e muito prazeroso. 

 

3. Nas reuniões pedagógicas há subsídios para sua ação envolvendo o brincar? 

Como?   

Sim. Através de discussões, onde são colocadas idéias e críticas para melhorarmos 

nossa prática em relação ao brincar. 

 

4. Relate sua rotina de trabalho (escolha um dia como referência).  

- Acolhida e oração: momento em que as crianças são recebidas pela professora e 

individualmente são cumprimentadas. Em roda fazemos uma oração coletiva.  

- Trabalho pessoal: individualmente executam jogos pedagógicos. A professora 

passa de um em um para fazer a observação do trabalho. 

- Partilha: momento que o grupo fala sobre o jogo que trabalhou no trabalho 

pessoal.  

- Aula de psicomotricidade: trabalho lúdico com movimentos corporais, enfatizando 

e nomeando as partes do corpo. Esta aula é dada por uma professora específica 

e assistida pela professora da sala, que anota as observações necessárias sobre 

as crianças. 

- Higiene: lavar as mãos. 

- Lanche. 

- Higiene bucal: escovação dos dentes. 

- Parque. 

- História: como estamos trabalhando com a Turma da Mônica, conto uma história 

de gibi; porém neste momento podem ser utilizados diversos portadores textuais. 
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- Aula coletiva: pintura em grupo de um cartaz da “Magali”; materiais utilizados: 

tinta guache, pincel, brocha e colagem de sementes na melancia. 

- Ateliê: espaço montado com cantinhos. Exemplo: cantinho da ferramenta, 

cantinho da casinha, cantinho da fantasia, cantinho de jogos e brinquedos. As 

crianças brincam livremente sem a interferência da professora. 

- Saída. 

 

5. A organização do espaço na sala de aula prevê o brincar? Como? 

Sim. É uma sala grande e espaçosa, divida em cantinhos lúdicos onde a criança, em 

momentos livres, pode escolher um brinquedo ou jogo para brincar. 

 

6. Quais materiais e brinquedos estão disponíveis para que seus alunos possam 

brincar? 

Brinquedos e jogos como: lego, jogo da memória, jogo de encaixe “diversos”, dominós, 

jogos diversos envolvendo letras e numerais, massinha, entre outros. 

 

7. Quais as brincadeiras mais freqüentes que você observa em seus alunos? Relate 

uma atividade que você considera mais significativa.  

Brincadeiras como: casinha, pega-pega, futebol, jogos simbólicos, brincadeiras 

ritmadas, amarelinha. Acho muito significativo o jogo simbólico; pois neste momento a 

criança representa personagem seja ele animal (cachorro, gato, pássaro), pessoas 

(mamãe, papai, filhos, professora...), super-heróis... interagindo com os colegas e 

exteriorizando seus sentimentos. 
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Anexo III  

 

Sujeito B 

 

Identificação 

 

� Formação acadêmica: 

 

- Ensino superior: 

 

Completo (x)  

 

Incompleto (   ) 

 

 

- Pós-graduação: 

   

SIM (x) 

 

NÃO (  ) 

 

Qual? Distúrbios de aprendizagem 

 

� Experiência na área de Educação Infantil: 

 

- até 5 anos (  ) 

 

- de 5 a 10 anos (  ) 

 

- mais que 10 anos (x) 
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Questionário: “O brincar pra crianças de 04 (quatro) a 06 (seis) anos” 

 

1. Em sua formação acadêmica você discutiu sobre o tema brincar? 

Sim.  

 

2. O que significa o brincar para você? 

O brincar é uma atividade que caracteriza a infância, é inerente ao processo de 

desenvolvimento do ser humano. É uma atividade complexa, que requer, ao longo de 

sua aprendizagem, a articulação de suas ações, comparações, entendimentos e 

decisões que proporcionam muito mais que alegria e prazer. Ele absorve a atenção da 

criança por completo e contribui para o desenvolvimento das diversas potencialidades 

humanas. 

 

3. Nas reuniões pedagógicas há subsídios para sua ação envolvendo o brincar? 

Como?   

Sim. Com discussões, textos e planejamento de orientações didáticas que envolvam o 

brincar em situações de aprendizagem. 

 

4. Relate sua rotina de trabalho (escolha um dia como referência).  

- Acolhida e oração: momento da chegada das crianças a sala de aula e, são 

acolhidas individualmente. Após a organização de agenda todos sentados em 

roda cantamos a música da entrada, dos dias da semana e organização do 

calendário, chamada. Oração: realizamos uma oração coletiva.  

- Trabalho pessoal: executam jogos, atividades em folhas selecionados no dia 

anterior. Todos deverão realizar os jogos do mês marcando em um cartaz 

coletivo.  

- Partilha: momento que as descobertas do trabalho pessoal são partilhadas em 

grupo. 

- Aula de música: esta aula é dada por uma professora específica com 

diversificadas envolvendo ritmo, utilização de instrumentos musicais. 

- Higiene: lavar as mãos. 
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- Lanche. 

- Higiene bucal: escovação dos dentes. 

- Parque: exploração livre de brinquedos. 

- História: projeto Turma da Mônica. Conto uma história de gibi, fantoches, vídeo, 

ou utiliza diversos portadores textuais. 

- Aula coletiva: dramatização dos personagens da Turma da Mônica. 

Levantamento das características de cada um (Mônica, Magali, Cebolinha e 

Cascão). Confecção com tinta da máscara da Mônica e do Cebolinha. 

- Cantinhos. Exploração livre de jogos organizados pela professora; com materiais 

envolvendo numerais e letras. 

- Saída. 

 

5. A organização do espaço na sala de aula prevê o brincar? Como? 

Sim. As salas são espaçosas, com mobiliário adequado a faixa etária e organizada em 

cantinhos com brinquedos pedagógicos e materiais de uso diário, que podem ser 

explorados em momentos livres e dirigidos pela professora. 

 

6. Quais materiais e brinquedos estão disponíveis para que seus alunos possam 

brincar? 

Brinquedos como: lego, jogos de encaixe, panelinhas, carrinhos, massinha, quebra-

cabeça, jogos de construção, jogos com regras (dominó, memória, percurso, boliche, 

livrinhos paradidáticos), jogos de pareamento envolvendo a relação numeral e 

quantidade, letra, figura e palavra inicial. 

 

7. Quais as brincadeiras mais freqüentes que você observa em seus alunos? Relate 

uma atividade que você considera mais significativa.  

Brincadeiras como: casinha, jogos simbólicos, pega-pega, brincadeiras ritmadas 

envolvendo (“ladainhas”, “pirulito que bate bate”...), amarelinha, jogos e brincadeiras 

como corre-cutia, brincadeiras com bonecas e panelinhas. Atividades muito 

significativas são as brincadeiras como caça ao tesouro, estátua, morto ou vivo e jogos 

que envolvam situações organizadas como mercadinho, casinha, pois são repletas de 
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significados e que possibilitam a observação criteriosa do professor quanto a seus 

educandos sob diferentes aspectos como: motor, social e cognitivo. 
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Anexo IV  

 

Sujeito C 

 

Identificação 

 

� Formação acadêmica: 

 

- Ensino superior: 

 

Completo (x)  

 

Incompleto (  ) 

 

 

- Pós-graduação: 

   

SIM (  ) 

 

NÃO (x) 

 

Qual? ___________________________________________________ 

 

� Experiência na área de Educação Infantil: 

 

- até 5 anos (  ) 

 

- de 5 a 10 anos (x) 

 

- mais que 10 anos (  ) 
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Questionário: “O brincar pra crianças de 04 (quatro) a 06 (seis) anos” 

 

1. Em sua formação acadêmica você discutiu sobre o tema brincar? 

Sim. 

 

2. O que significa o brincar para você? 

O brincar significa, um dos momentos mais importantes para a criança, pois é através 

da brincadeira que conceitos são adquiridos e muitas dúvidas são esclarecidas. 

 

3. Nas reuniões pedagógicas há subsídios para sua ação envolvendo o brincar? 

Como?   

Sim. Costumamos discutir a importância do brincar em quase todas as nossas reuniões, 

pois não podemos esquecer que a brincadeira sempre deve estar presente no nosso 

dia a dia, seja antes, durante ou depois de algum novo conceito apresentado. 

 

4. Relate sua rotina de trabalho (escolha um dia como referência).  

- Acolhida/ oração. 

- Trabalho pessoal/ partilha. 

- Atividade na apostila. 

- Aula extra (inglês/ educação física). 

- Lanche/ parque. 

- História/ ateliê. 

 

5. A organização do espaço na sala de aula prevê o brincar? Como? 

Nem sempre o espaço da sala de aula é adequado para determinadas brincadeiras, por 

isso utilizamos outros espaços externos como pátio, quadra ou parque. 

 

6. Quais materiais e brinquedos estão disponíveis para que seus alunos possam 

brincar? 
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Temos uma estante com vários brinquedos e jogos que trabalham todas as áreas do 

conhecimento (linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, matemática e artes). 

Estes jogos são trocados mensalmente de acordo com o nosso conteúdo.  

 

7. Quais as brincadeiras mais freqüentes que você observa em seus alunos? Relate 

uma atividade que você considera mais significativa.  

Na faixa etária dos cinco anos, as crianças costumam brincar do jogo da forca e gostam 

muito, principalmente porque estão descobrindo a escrita e a leitura. Também gostam 

bastante de charadinhas. 
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Anexo V  

 

Sujeito D 

 

Identificação 

 

� Formação acadêmica: 

 

- Ensino superior: 

 

Completo (x)  

 

Incompleto (  ) 

 

 

- Pós-graduação: 

   

SIM (x) 

 

NÃO (  ) 

 

Qual? Psicopedagogia  

 

� Experiência na área de Educação Infantil: 

 

- até 5 anos (  ) 

 

- de 5 a 10 anos (  ) 

 

- mais que 10 anos (  ) 
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Questionário: “O brincar pra crianças de 04 (quatro) a 06 (seis) anos” 

 

1. Em sua formação acadêmica você discutiu sobre o tema brincar? 

Sim. Meu tema de TCC também foi sobre a importância do brincar na educação infantil. 

 

2. O que significa o brincar para você? 

Para mim, através do brincar a criança interage com o meio conhecendo-o e 

manifestando sua criatividade, inteligência, habilidade e imaginação. O brincar é uma 

experiência que possibilita à criança demonstrar sua personalidade, uma vez que são 

manifestadas ação e imaginação, é despertada também para conseguir seus objetivos. 

O ato de simplesmente brincar propicia à criança um melhor conhecimento de si própria 

e também auxilia no processo de socialização. 

 

3. Nas reuniões pedagógicas há subsídios para sua ação envolvendo o brincar? 

Como?   

Sim. A maior preocupação por parte da coordenação é fazer com que as crianças 

adquiram conhecimento pedagógicos e sociais através de jogos e brincadeiras. 

 

4. Relate sua rotina de trabalho (escolha um dia como referência).  

Começo com a acolhida, faço oração, chamada, calendário (orientação temporal), 

trabalho pessoal (que é desenvolvido através de jogos pessoais ou em dupla; jogos de 

linguagem oral, matemática, escrita e natureza e sociedade), aula de música, ateliê 

(sala ambiente de jogos, brinquedos e fantasias), parque, lanche, atividade de 

linguagem (leitura ou reescrita de alguma história), brincadeira (telefone sem fio, bing, 

forca ou dramatização de uma música), saída. 

 

5. A organização do espaço na sala de aula prevê o brincar? Como? 

Sim, temos os cantos que são caixas com brincadeiras e jogos diversos, além de 

brinquedos que despertam a criatividade e imaginação. Temos também legos, livros e 

massinha. 
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6. Quais materiais e brinquedos estão disponíveis para que seus alunos possam 

brincar? 

Legos, massinha, bonecas, carrinhos, dinossauros, xícaras, colheres, etc. 

 

7. Quais as brincadeiras mais freqüentes que você observa em seus alunos? Relate 

uma atividade que você considera mais significativa.  

Citarei algumas: Mamãe e filhinha, fingir que são filhotes, brincadeiras de luta (imitação 

de desenhos), cantigas de roda, cantigas que seguem direcionamento. 
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Anexo VI  

 

Sujeito E 

 

Identificação 

 

� Formação acadêmica: 

 

- Ensino superior: 

 

Completo (x)  

 

Incompleto (  ) 

 

 

- Pós-graduação: 

   

SIM (x) 

 

NÃO (  ) 

 

Qual? Processo Ensino Aprendizagem 

 

� Experiência na área de Educação Infantil: 

 

- até 5 anos (x) 

 

- de 5 a 10 anos (  ) 

 

- mais que 10 anos (  ) 
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Questionário: “O brincar pra crianças de 04 (quatro) a 06 (seis) anos” 

 

1. Em sua formação acadêmica você discutiu sobre o tema brincar? 

Sim, em vários momentos e em anos diferentes, discutíamos, fazíamos oficinas e 

também cursos sobre o tema brincar. 

 

2. O que significa o brincar para você? 

Permitir que a criança extravase seus sentimentos, habilidades motoras e, acima de 

tudo, sinta prazer ao brincar.  

 

3. Nas reuniões pedagógicas há subsídios para sua ação envolvendo o brincar? 

Como?   

Sim, mas o brincar, com intuito (objetivo), de aprender através dos jogos e brinquedos, 

como trabalho pessoal e cantinhos. 

 

4. Relate sua rotina de trabalho (escolha um dia como referência).  

- Acolhida. 

- Roda: oração, calendário, ajudantes. 

- Trabalho pessoal. 

- Partilha. 

- Aula específica: psicomotricidade, educação física, inglês, música, informática 

(uma aula a cada dia da semana). 

- Parque/ higiene. 

- Lanche. 

- História. 

- Aula coletiva. 

- Saída. 

Observação: na sexta-feira é dia do brinquedo e uma vez por semana temos ateliê 

(brinquedoteca). 

 

 



80 

 

5. A organização do espaço na sala de aula prevê o brincar? Como? 

Sim, em cantinhos, como jogos do trabalho pessoal, jogos livres (lego, brinquedos 

trazidos de casa) e, a sala é organizado, às vezes, de forma que permita algumas 

brincadeiras como: dança da cadeira, siga o mestre, etc. 

 

6. Quais materiais e brinquedos estão disponíveis para que seus alunos possam 

brincar? 

Jogos e lego, já no ateliê o espaço é bem mais equipado, com bonecas, fantasias e 

brinquedos diversos de vida prática. 

 

7. Quais as brincadeiras mais freqüentes que você observa em seus alunos? Relate 

uma atividade que você considera mais significativa.  

As meninas gostam muito de boneca e de maquiagem já os meninos, futebol e super 

heróis (nave espacial) e lego. Acho que todas as brincadeiras são significativas e 

atraentes para as crianças, pois permitem a fantasia, a criatividade, o relacionamento e 

o bem estar.  


