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RESUMO 
 
Neste trabalho monográfico procuro constatar que através das brincadeiras entre 
crianças do grupo 5 é possível uma integração pacífica, desafiadora e significativa.  
Para tanto, foram realizadas várias pesquisas bibliográficas e uma pesquisa de 
campo com a finalidade de observar a brincadeira infantil e os desafios para uma 
integração significativa. O método de pesquisa adotado foi a etnopesquisa crítica, 
uma vez que as informações foram trabalhadas a partir de dados obtidos através da 
pesquisação, questionários realizados com o Coordenador Pedagógico, professores 
e pais, e a observação de momentos de brincadeiras livre e com regras no espaço 
institucional. Os sujeitos desta pesquisa foram, crianças de 5 anos a 5 anos e 
11meses e a pesquisadora que atuou junto aos sujeitos observados promovendo o 
processo de interação. Os dados foram analisados segundo a perspectiva teórica de 
Piaget, Vygotsky e Wallon, que concebe a brincadeira como uma atividade com um 
fim em si mesmo e revela que, a mesma é fundamental na aprendizagem, além de 
promover a integração entre crianças. Nesta fase, a criança está sempre 
descobrindo e aprendendo novas coisas, é um ser em criação, comunicando-se 
consigo mesma e com o mundo, aceita a existência dos outros, estabelece relações 
sociais e constrói conhecimentos. Através da pesquisa foi possível verificar que a 
socialização ocorre na Educação infantil e se dá nas atividades lúdicas, envolvendo 
jogos, brincadeiras e atividades livres, tendo o brincar como fator importante no 
desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança, como meio de possibilitar a 
socialização entre outras crianças e o próprio adulto, desperta a afetividade através 
das brincadeiras e contribui para a construção de conhecimentos diversos, inclusive 
o contato com regras que moraliza a convivência humana. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Brincar, Educação Infantil, Socialização, Integração, 
Brincadeira, Brinquedo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 
In this monograph I try to see that through play among children of the group 5 a 
peaceful, challenging and meaningful integration is possible. Therefore, there were 
several bibliographical research and field research with the purpose of observing the 
children's play and challenges for meaningful integration. The research method 
adopted was critical etnopesquisa, since the information was worked from data 
obtained by pesquisação, questionnaires carried out with the Educational 
Coordinator, teachers and parents, and the observation of free play time and rules in 
space institutional. The subjects were children under 5 years 5 years and 11meses 
and researcher who worked with the subjects observed promoting the interaction 
process. The data were analyzed according to the theoretical perspective of Piaget, 
Vygotsky and Wallon, which sees the game as an activity with an end in itself and 
reveals that, it is fundamental to learning, and to promote the integration of children. 
At this stage, the child is always discovering and learning new things is a being in 
creation, communicating with itself and the world, accept the existence of others, 
establishes social relations and build knowledge. Through research we found that 
socialization occurs in early childhood education and is given in recreational activities 
involving games, games and free activities, and play as important factor in cognitive, 
social and emotional development of children as a means of enabling the 
socialization among other children and the adult himself, arouses affectivity through 
play and contribute to the construction of diverse knowledge, including the contact 
rules moralize human coexistence. 
 
 
KEY - WORDS: Playing, Early Childhood Education, Socialization, Integration, Play 
Toy. 
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Brincar com a criança não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver menino 
sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados, tolhidos e enfileirados em 

uma sala de aula sem ar, com atividades mecanizadas, exercícios estéreis, 
sem valor para a formação de homens críticos e transformadores de uma 

sociedade. 
  

Carlos Drummond de Andrade (1987) 
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INTRODUÇÃO 
 

Desde muito pequena nutria o desejo de ser uma profissional da área da 

educação, vinda de família de professores, aprendi a gostar da profissão. Trabalhei 

em sala de aula alguns anos e estive afastada por algum tempo e ao retornar sentir 

grande necessidade de fazer mais do que estava fazendo. Foi então que, a partir 

dos estudos da psicomotricidade e refletindo as questões referentes ao brincar a 

partir da relação entre corpo, movimento e aprendizagem surgiu o interesse em 

trabalhar com crianças pequenas.  

Na infância as crianças passam por várias etapas, período em que precisam 

ser acompanhadas com cuidado nestas etapas tendo como referencial as 

brincadeiras desenvolvidos no âmbito escolar. Sendo que é na educação Infantil que 

a criança adquiri experiências através de seu próprio corpo, formando conceitos e 

organizando o esquema corporal. 

No contexto de uma escola da cidade de Candeias, pude observar que as 

brincadeiras das crianças do Grupo 5 tendem a ser agressivas e algumas são 

dispersas na realização das atividades e demonstram pouca concentração. 

Este trabalho monográfico sustentou a ideia inicial que despertou o interesse 

por esta pesquisa em investigar se as brincadeiras podem ser indutoras da 

promoção de atitudes de cooperação entre pares no grupo 5? 

Tendo como objetivo geral constatar que através das brincadeiras entre 

crianças do grupo 5 é possível uma integração pacífica, desafiadora e significativa e 

como objetivos específicos: identificar os desafios para promover atitudes de 

cooperação entre pares; reafirmar a importância das interações sociais nas 

brincadeiras do grupo 5 e destacar como as intervenções realizadas pelo professor 

no desenvolvimento das brincadeiras favorecem a interação entre pares. 

Geralmente nos deparamos com críticas feitas ao brincar, normalmente 

embasadas no uso inadequado do mesmo. Algumas atitudes, defesas e 

encaminhamentos dados em nome do brincar, por vezes, não estão pautadas em 

base teórico-metodológica que é uma reflexão imprescindível.  

Essa investigação vem reafirmar que o brincar é o tipo de interação mais 

lúdica, variando sua apresentação e representação de acordo com os aspectos 

culturais, sociais e cronológicos de cada sujeito. Constituindo um espaço de 

aprendizagem significativo para as crianças desta modalidade de ensino.  
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Para tanto, foram realizadas várias pesquisas bibliográficas e uma pesquisa 

de campo na referida escola com a finalidade de observar a brincadeira infantil e os 

desafios para uma integração significativa. 

O método de pesquisa adotado foi a etnopesquisa crítica, uma vez que as 

informações foram tratadas a partir de dados obtidos através da pesquisação, 

registros em imagens, vídeos, documentos como leis, manuais, relatórios, 

questionários realizados com o Coordenador Pedagógico, professores e pais, e a 

observação de momentos de brincadeiras livre e com regras no espaço institucional. 

Ou seja, que se utiliza da descrição para compreender, supondo uma situação de 

presença, na qual o ator social é percebido como estruturante. 

Os sujeitos desta pesquisa foram, crianças de 5 anos a 5 anos e 11meses, a 

pesquisadora atuou junto aos sujeitos observados promovendo o processo de 

interação. Tendo como campo de pesquisa a Escola da rede Pública de Educação 

Infantil na cidade de Candeias, localizada na área metropolitana de Salvador. Como 

sujeitos da pesquisa a pesquisadora e as dezesseis crianças do Grupo 5 desta 

Escola  com até 5 anos e 11 meses de idade. 

Os instrumentos utilizados foram vídeos, áudio e imagens, o diário de bordo, 

práticas de brincadeiras, observação e registro das brincadeiras, entre outros. Para 

a realização da interpretação e análise dos dados foi realizada uma triangulação de 

dados, considerando – o que dizem as pesquisas, os teóricos, as ações da 

professora-pesquisadora e os etnométodos das crianças nas brincadeiras. 

A presente pesquisa traz a reflexão da Brincadeira Infantil: desafios para uma 

integração significativa em quatro capítulos organizados do seguinte modo: 

O primeiro capítulo faz referência ao estudo do brincar na história, as 

brincadeiras são universais, estão na história da humanidade ao longo dos tempos e 

fazem parte da cultura de um país, de um povo. O desenvolvimento infantil está 

diretamente relacionado à brincadeira, sendo que é através dele que a criança se 

expressa e desenvolve suas habilidades de criação, de relacionar e interagir com o 

mundo. O Brincar ou a Brincadeira é um dos importantes aspectos necessários para 

que ocorra a interação social que faz parte do universo infantil e compõe uma das 

formas pelas quais se realiza o aprendizado da criança. 

No segundo capítulo temos como ponto central a importância atribuída ao 

brincar nas concepções de Piaget, Vygotsky e Wallon.  Enfatiza que o brincar é um 
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fator importante ao desenvolvimento e à aprendizagem da criança, assim percebido 

nas diferentes concepções teóricas e por essa razão não deve ser banalizado na 

escola, como ocorre quando a prática pedagógica é destituída da reflexão que a 

base teórica oferece. O sujeito se constitui nas relações com os outros, por meio de 

atividades caracteristicamente humanas, que são mediadas por ferramentas 

técnicas e semióticas. 

O terceiro capítulo foi dedicado a diferenciar brincadeira, brinquedo e jogo, a 

partir de jogos e brincadeiras: contar e ouvir histórias, dramatizar, jogar com regras, 

desenhar e uma infinidade de outras atividades lúdicas, constituem meios 

prazerosos de aprendizagem que favorecem a integração e socialização das 

crianças no convívio com o mundo em que vive. O brinquedo auxilia no crescimento 

cognitivo e social porque ele contém todas as tendências do desenvolvimento de 

forma condensada sendo ele uma grande fonte de aprendizagem e 

desenvolvimento. A criança que brinca está emocionalmente preparada para 

conviver em sociedade com melhores resultados no desenrolar da sua vida. 

O quarto capítulo retrata a socialização, integração e o brincar no 

desenvolvimento da criança, onde a relação entre a brincadeira e o desenvolvimento 

da criança permite que se conheça com mais clareza as importantes funções 

mentais, como o desenvolvimento do raciocínio e da linguagem. O brincar 

instrumentaliza e facilita a integração social das crianças na educação infantil. A 

interação entre pares é importante (…), porque confronta a criança com muitos 

outros pontos de vista e favorece a descentração, essencial ao desenvolvimento 

socioafectivo e social. (Piaget, s/d, cit. Kamii, 2003:63). 

O quinto capítulo remete a análise de dados e aos resultados obtidos na 

pesquisa, mostra detalhadamente a pesquisa de campo desenvolvida nesta 

monografia, compreendendo a natureza do estado, o campo de investigação, os 

instrumentos e procedimentos para a coleta de dados. Será realizada uma narrativa 

descritiva sobre a pesquisa, com base nas informações recolhidas na investigação 

de campo, construindo assim uma triangulação dos dados. A fim de validar as 

informações e questionamentos que desencadeou este estudo. 

Essa investigação vem reafirmar que a Brincadeira Infantil compreende a 

formação lúdica, constituindo um espaço de interação entre pares significativo para 

as crianças desta modalidade de ensino. O brincar é o tipo de interação mais lúdica, 
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variando sua apresentação e representação de acordo com os aspectos culturais, 

sociais e cronológicos de cada sujeito. 
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1. O BRINCAR NA HISTÓRIA 
 

     O brincar já existia na vida dos seres humanos bem antes das primeiras 

pesquisas sobre o assunto: desde a Antiguidade e ao longo do tempo histórico, nas 

diversas regiões geográficas, há evidências de que o homem sempre brincou. As 

brincadeiras são universais, estão na história da humanidade ao longo dos tempos e 

fazem parte da cultura de um país, de um povo. 

Mas, talvez, em decorrência da diminuição do espaço físico e temporal 

destinado a essa atividade, provocada pelo aparecimento das instituições escolares, 

pelo incremento da indústria de brinquedos e pela influência da televisão, de toda a 

mídia eletrônica e das redes sociais, tenha começado a existir uma preocupação 

com a diminuição do brincar e a surgir um movimento pelo seu resgate na vida das 

crianças (FRIEDMANN, 2012). 

O brincar resistiu ao longo da historia e foi grandemente influenciado por 

várias modificações nas suas concepções e a sua importância no desenvolvimento 

da criança. Nota-se que não de tempo, origem ou cultura, em todos os povos 

encontra-se a cultura lúdica.  

 

Outros achados mostram que a humanidade brincava muito antes de 
aprender a escrever, e que jogos como cinco-marias já eram 
conhecidos na Pré-História. "Desde que existem crianças, existem 
brinquedos", diz Cristina Von, autora de A História dos Brinquedos 
(Ed. Alegro). "Brincar é parte essencial da formação do ser humano." 
Na atividade lúdica, a criança descobre o corpo, aprende a se 
socializar, a resolver problemas, a imaginar. De lá para cá, mudaram 
muito poucos. Os materiais são outros, mas a função é a mesma: 
divertir e ensinar (VON, 2001). 

 

Na Idade Média, a disciplina rígida exigida na educação das crianças 

desconsidera o brincar natural, sendo associado a ociosidade e à delinquência. De 

acordo com Ariès (1981), na Idade Média, o brincar possuía significados diferentes: 

considerava-se que a brincadeira tinha como finalidade única a distração e, por 

outro, era associada aos prazeres do pecado, sendo, deste modo, recriminada em 

diversos ambientes.  

Neste período, a maioria dos brinquedos fabricados era basicamente utilizado 

para outro fim, oposto ao da brincadeira: geralmente, os mais belos brinquedos 
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serviam de peças de enfeite dos ambientes, não sendo destinados ao uso por parte 

das crianças durante as brincadeiras (MELO, 2003).  

Nos dias atuais, o jogo digital ainda tem grande influencia no comportamento 

infantil. Mas mesmo com o passar do tempo o termo brincar ainda não está tão 

definido, pois ele varia de acordo com cada contexto, logo, sua dimensão lúdica 

emerge e se afirma a partir de seu âmbito cultural. 

A brincadeira contribui significativamente no desenvolvimento das crianças e 

na aprendizagem das mesmas, segundo o dicionário Aurélio (2011) brincadeira é o 

ato de brincar, ou o resultado deste ato. Portanto quando ela assume a função 

lúdica-educativa potencializa o desenvolvimento e a construção do conhecimento 

além de propiciar o prazer da diversão.  

Em estudo do Componente Curricular Infâncias e Crianças na cultura 

Contemporânea ministrada pela Professora Orientadora Marlene Santos pode-se 

refletir a cerca da concepção de Criança e Infância.  

A cultura é um ponto totalmente significativo para definirmos a infância de 

cada criança.  Observa-se nas práticas cotidianas que as crianças na sua maioria 

não têm oportunidade de vivenciar uma infância na sua totalidade nos tempos 

contemporâneos, são notáveis os estímulos dos adultos para que as crianças os 

copiem e cada vez mais cedo. 

Antecipando uma maturidade através das inúmeras atividades como suas 

praticas culturais que vão desde as músicas, danças, vestes, comportamentos, 

linguagens até o tipo de brincadeiras que se resumem em brinquedos e jogos 

eletrônicos. 

Compreendendo que a criança é um ser lúdico, criativo e inocente, que 

expressa suas emoções de diversas formas, apresenta várias etapas de 

desenvolvimento representado pela teoria cognitiva e pela abordagem sociocultural 

de Vygotsky, destacando o papel ativo da criança em seu desenvolvimento e sua 

eventual participação no mundo do adulto. Na tentativa de atribuir sentido ao mundo 

adulto, passam a produzir coletivamente seus próprios mundos e cultura de pares 

(CORSARO, 2011).  

  O brincar é uma experiência fundamental para as crianças da Educação 

Infantil, afirma Wajskop (2007), que a brincadeira, desde a antiguidade, era utilizada 

como um instrumento para o ensino, contudo, somente depois que rompeu o 
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pensamento romântico passou-se a valorizar a importância do brincar, pois antes, a 

sociedade via a brincadeira como uma negação ao trabalho e como sinônimo de 

irreverência e até desinteresse pelo que é sério. 

 O aprender brincando foi mencionado, pela primeira vez por Platão, em 

oposição ao uso, na educação das crianças, da violência e da opressão. Sobre as 

atividades lúdicas, Aristóteles, afirma que o jogo de regras, o jogo mais sério, que 

imita as atividades da vida adulta, é necessário durante a preparação da criança 

para a fase adulta, já a brincadeira espontânea deveria ser utilizada como 

divertimento, atividade oposta ao labor, ao trabalho (KISHIMOTO, 1990). 

Segundo Vygotsky o brincar, em sua obra “A formação social da mente” 1998, 

não é identificado somente como uma atividade prazerosa, mas apresenta muitas 

outras singularidades. O autor afirma que a brincadeira preenche as necessidades 

da criança, já que a motiva para a ação, permitindo que avance no seu 

desenvolvimento. 

Portanto, nota-se que é através do brincar que a criança se expressa, ou seja, 

desenvolve sua comunicação, a motricidade, a cognição e a socialização. O 

desenvolvimento infantil está diretamente relacionado à brincadeira, sendo que é 

através dele que a criança se expressa e desenvolve suas habilidades de criação, 

de relacionar e interagir com o mundo.  

 O Brincar ou a Brincadeira é um dos importantes aspectos necessários para 

que ocorra a interação social que faz parte do universo infantil e compõe uma das 

formas pelas quais se realiza o aprendizado da criança. 

A escola pode contribuir com momentos lúdicos e com reflexões que 

possibilite experimentar a infância sem data marcada para interrupções, formando 

um adulto que interage na sociedade cultural. 

Refletindo a cerca dos Brinquedos e Brincadeiras no cotidiano da Educação 

Infantil com a Professora Leila Franca, constatou-se que a imaginação, como base 

de toda atividade criadora manifesta-se igualmente em todos os aspectos da vida 

cultural, possibilitando a criação artística, cientifica e técnica.  

As crianças nos seus jogos, não se limitam recordar experiência. (...) a 

criatividade e a imaginação estão enraizados no brincar de todas as crianças 

pequenas e, portanto, são parte do repertório de todas as crianças, não de minorias 

talentosas (MOYLES, 2002, p. 83). 
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Ressaltando ainda que, independentemente do lugar em que o brincar é 

realizado, esta atividade continua sendo a principal fonte de estímulo para o 

desenvolvimento da criança de modo geral, uma vez que tem influência sobre os 

aspectos afetivo, cognitivo e social (FREITAS, 2010). 

No ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente Brasileiro de 1990, as 

atividades lúdicas tiveram respaldo legal e foi mencionada no artigo 16  capítulo II. 

Que propõe o direito à liberdade para brincar, praticar esportes e se divertir. 

Neste sentido, “o brincar é um espaço cujo aspecto de simulação e 

imaginação oferece uma oportunidade educativa única, ou seja, é uma situação 

privilegiada de aprendizagem espontânea, se não a forma, mas completa de 

aprender e educar.” (LORO, 2006).  

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil 

(BRASIL, 1998, p.27, v. 01), o principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é 

o papel que assumem enquanto brincam. Atribui-se a importância do brincar como 

forma da criança se expressar e desenvolver suas habilidades de criação, de se 

relacionar e interagir com o mundo. 

Ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem frente á realidade 

de maneira não literal, transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas ações 

e características do papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos.  

A brincadeira é fundamental na aprendizagem, além de promover a 

integração entre crianças. Nesta fase, a criança está sempre descobrindo e 

aprendendo novas coisas, é um ser em criação. Portanto, “a criança que é 

estimulada a brincar com liberdade terá grandes possibilidades de se transformar 

num adulto criativo” (SANTOS, 2004, p.114). 

Portanto a prática das brincadeiras constitui uma forma prazerosa para a 

criança compreender a funcionalidade do mundo que a cerca. A brincadeira 

possibilita a reconstrução da realidade da criança.  

Assim, o ato de brincar tem sido objeto de estudos e reflexões, visando 

compreender as formas de sociabilidade da criança e seu diálogo com a cultura 

adulta. No Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) 

(BRASIL, 1998), a brincadeira está colocada como um dos princípios fundamentais, 

defendida como um direito, uma forma particular de expressão, pensamento, 

interação e comunicação entre as crianças. 
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Vygotsky (1998) afirma que: 

 

A importância do brincar para o desenvolvimento infantil reside no 
fato de esta atividade contribuir para a mudança na relação da 
criança com os objetos, pois estes perdem sua força determinadora 
na brincadeira. A criança vê um objeto, mas age de maneira diferente 
em relação ao que vê. Assim, é alcançada uma condição que 
começa a agir independentemente daquilo que vê. (VYGOTSKY, 
1988, p. 127). 

 

 Neste sentido, o brinquedo, como objetos que permitem a ludicidade devem 

estar presentes no dia a dia da sala de aula, complementando as ações do brincar 

como forma de validar o desenvolvimento de forma concreta.  

Leal 2011 expõe que: 

O brincar estimula a inteligência porque faz com que a criança solte 
sua imaginação e desenvolva a criatividade, possibilitando o 
exercício da concentração e de atenção, levando a criança a 
absorver-se na atividade. Desta forma, é possível afirmar que a 
criança e o brincar se completam (LEAL, 2011). 

Desta forma, entende-se que as atividades lúdicas proporcionam a formação 

da identidade da criança através do brincar pontuada nas experiências e vivencias 

no espaço de aprendizagem, principalmente na Educação Infantil. Visto que a 

criança dedica a maior parte de seu tempo ao brincar. 
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2. TEORIAS DO BRINCAR: PIAGET, VYGOTSKY E WALLON.  
 

O brincar, segundo o Referencial Curricular Nacional (MEC/SEC, 1998) é 

umas das principais atividades para o desenvolvimento da identidade e da 

autonomia de crianças na educação infantil. Neste ato, a criança, além de interagir e 

se comunicar com um parceiro, desenvolve capacidades importantes como a 

atenção, a imitação, a imaginação e a memória.  

Na brincadeira, a criança amadurece a capacidade de socialização, na 

medida em que interage com os pares, compartilha regras e atua em papéis 

diferentes. É também através da brincadeira que a criança satisfaz grande parte de 

seus interesses e necessidades. Diante disso, a melhor maneira de envolver as 

crianças (alunos) em atividades no contexto escolar, é através do lúdico 

(DALLABONA & MENDES, 2004). 

A ausência do conhecimento das bases teóricas a respeito do brincar e da 

importância do mesmo para o desenvolvimento da criança, provoca a banalização 

do mesmo enquanto proposta pedagógica no contexto escolar. Três grandes teorias 

psicológicas oferecem subsídios para o estudo do brincar, são elas: cognitiva 

(Piaget), sociohistórica (Vygotsky) e psicogenética (Wallon). 

No fim do século 19, o biólogo suíço Jean Piaget (1896-1980), o psicólogo 

bielo-russo Lev Vygotsky (1896-1934) e o psicólogo e filósofo francês Henri 

Wallon (1879-1962), buscavam compreender como os pequenos se relacionavam 

com o mundo e como produziam cultura. Até então, a concepção dominante era de 

que eles não faziam isso. "Investigando essa faceta do universo infantil, eles 

concluíram que boa parte da comunicação das crianças com o ambiente se dá por 

meio da brincadeira e que é dessa maneira que elas se expressam culturalmente", 

(Revista Nova Escola, Clélia). 

 Educar, para Piaget, é "provocar a atividade" - isto é, estimular a procura do 

conhecimento. "O professor não deve pensar no que a criança é, mas no que ela 

pode se tornar", diz Lino de Macedo. 

 O brincar, o jogo de exercício, simbólico ou de regra são definidos nas 

práticas pedagógicas embasados na teoria de Piaget, pois desencadeiam processos 

de construção do conhecimento pelas crianças – sujeitos – autores, em sua ação 

sobre o mundo. 

http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/jean-piaget-428139.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/lev-vygotsky-teorico-423354.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/educador-integral-423298.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/educador-integral-423298.shtml
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A construção do conhecimento, para Piaget, é resultante das ações das 

crianças e de suas interações com os objetos do conhecimento. Ou seja, o 

conhecimento é construído quando ocorrem ações físicas ou mentais (pegar, 

manusear, observar, ouvir) sobre o meio, sobre objetos, que ao provocarem o 

desequilíbrio, colocam em funcionamento os processos de assimilação e 

acomodação destas ações e desencadeiam a construção de esquemas ou de 

conhecimento (WADSWORTH, 1996). 

Com a socialização da criança, o jogo adota regras ou adapta cada vez mais 

a imaginação simbólica aos dados da realidade, sob a forma de construções ainda 

espontâneas, mas imitando o real; sob essas duas formas, o símbolo de assimilação 

individual cede assim o passo, quer à regra coletiva, quer ao símbolo representativo 

ou objetivo, quer aos dois reunidos (PIAGET, 1975a, p. 116). 

A teoria Piagetiana é muito utilizada quando se busca estudar a construção 

do conhecimento. Suas análises sobre os jogos e o modo como eles contribuem na 

aprendizagem também são bem explorados. Para Piaget é através do jogo que a 

criança constrói o real e por meio dessa construção, passa a conhecer. 

Vygotsky (1998), um dos representantes mais importantes da psicologia 

histórico-cultural, partiu do princípio que o sujeito se constitui nas relações com os 

outros, por meio de atividades caracteristicamente humanas, que são mediadas por 

ferramentas técnicas e semióticas. 

Neste sentido, o desenvolvimento humano para ele se distancia da forma 

como é entendido por outras teorias psicológicas, por ser visto como um processo 

cultural que ocorre necessariamente mediado por um outro social, no contexto da 

própria cultura, forjando-se os processos psicológicos superiores, sendo a psique 

humana, nesta perspectiva, essencialmente social.  

Para Vygotsky (1984), o brinquedo pode influenciar o desenvolvimento da 

criança de forma bastante relevante, pois, [...] A essência do brinquedo é a criação 

de uma nova relação entre o campo do significado e o campo da percepção visual – 

ou seja, entre situações no pensamento e situações reais (p. 112- 124). A criança 

faz relação do abstrato para o concreto através do faz de conta.                  

Ao pensarmos no sentido que o brincar possui na visão de Vygotsky, é 

importante ressaltar que o brincar está ligado no contexto das interações sociais às 

quais o autor atribui importante função no processo de constituição do sujeito. 
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É partindo deste pressuposto que o brincar, os brinquedos, nesta perspectiva 

teórica possuem papel significativo como instrumentos mediadores da construção do 

real. 

Para Vygotsky (1998), a criança nasce em um meio cultural repleto de 

significações social e historicamente produzidas, definidas e codificadas, que são 

constantemente ressignificadas e apropriadas pelos sujeitos em relação, 

constituindo-se, assim, em motores do desenvolvimento.  

Vygotsky, 2008 expõe que “na brincadeira, a criança opera com objetos como 

sendo coisas que possuem sentido, opera com os significados das palavras em 

relação aos objetos”. O autor destaca que com as brincadeiras de faz de conta, a 

criança dar os significados aos papeis que apresenta na brincadeira, são situações 

imaginarias como utilizar a vassoura para passear a cavalo. 

Tanto para Piaget (1975), como para Vygotsky (1984) o desenvolvimento não 

é linear, mas evolutivo e, nesse trajeto, a imigração se desenvolve. A criança 

dificilmente perde a capacidade para determinado tipo de conhecimento. A partir do 

momento que ela brinca e se desenvolve, o conhecimento adquirido evolui e dá 

espaço a novas capacidades. 

Para Wallon (1981) toda atividade da criança é lúdica, no sentido que se 

exerce por si mesma antes de poder integrar-se em um projeto de ação mais 

extensivo que a subordine e transforme em meio. Nesse sentido, o infantil é 

sinônimo de lúdico.  

A brincadeira infantil se explica na concepção de Wallon, pela necessidade de 

agir sobre o mundo exterior (das pessoas e dos objetos) “para adequar os recursos 

dele aos recursos próprios e para assimilar de maneira cada vez mais estreita partes 

mais extensas desse mundo” (WALLON, 2007, p. 62). 

Segundo o teórico, aprender a jogar com outros é um fator importante para a 

formação da personalidade não sendo o meio físico, mas sim o social. Wallon 

ressalta o aspecto emocional, afetivo e sensível do ser humano envolvido neste ato. 

Dessa forma, a personalidade humana é entendida como um processo de 

construção progressiva, onde se realiza a integração de duas funções principais: a 

afetividade e a inteligência. 

Wallon (1986) afirma que são as emoções, especificamente, que unem a 

criança ao meio social; são elas que ampliam os laços que se antecipam à intenção 
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e ao raciocínio. O brincar, a cultura e o conhecimento constituem-se em eixos de 

aprendizagem e de sociabilidade. Onde a autonomia e a forma de se relacionar com 

o mundo e no mundo se dá através da relação com o outro e com os elementos da 

cultura ao qual pertencem. 
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3. DIFERENCIANDO: BRINCADEIRA, BRINQUEDO E JOGO. 

 

Brincadeira é toda e qualquer atividade lúdica que possui regras fáceis e 

flexíveis, passíveis de transformação. A maioria das brincadeiras permite que as 

regras sejam trocadas o tempo todo.  

As brincadeiras são atividades prazerosas que tem intuito de divertir e 

entreter as pessoas nelas envolvidas além de contribuir para o desenvolvimento 

social e afetivo das crianças em fase de crescimento.  

Além de contribuir para o desenvolvimento social e afetivo das crianças em 

fase de crescimento, a brincadeira é uma atividade necessária, que ajuda a criança 

a interagir com o mundo da imaginação e ao mesmo tempo projetar-se para o 

mundo real, a exemplo: o fazer roupas de bonecas, dramatização, fantoches 

músicas, desenhos, malabarismos, danças, desafios, leituras diversificadas, 

competições, modelagem, bingo, futebol e outros.  

Kishimoto afirma, “ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio 

do desenvolvimento integral da criança.” (KISHIMOTO, 1994, p. 22). As crianças 

muito pequenas buscam, através do brinquedo, satisfazer seus desejos mais 

urgentes. Já na idade pré-escolar, alguns desejos não podem mais ser realizados de 

forma imediata, levando a criança a procurar por sua satisfação de modo mais 

simbólico, sendo que a intensificação do uso deste simbolismo se efetiva nas idades 

mais avançadas da infância. 

Sendo o brinquedo um objeto muito utilizado pelas crianças, cujo objetivo é 

levar alegria e diversão na interação com o outro ou sozinho, eles se transformam 

de forma lúdica.  

O brinquedo auxilia no crescimento cognitivo e social porque ele contém 

todas as tendências do desenvolvimento de forma condensada sendo ele uma 

grande fonte de aprendizagem.  

         O mesmo brinquedo que comporta uma situação imaginaria também comporta 

uma regra. Sendo assim, uma criança que tem um educador consciente de suas 

possibilidades e limitações, e uma visão esclarecedora sobre a importância do jogo e 

do brinquedo para a vida da criança possibilita um brincar significativo. 

Diferentemente da brincadeira, o jogo é uma atividade desenvolvida dentro de um 
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tempo e espaço, possui regras definidas podendo ser alteradas, porém devem ser 

combinadas as alterações no início. 

Quando pensamos em jogos e brincadeiras, inevitavelmente nos 
reportamos à infância, ou mais propriamente à criança. É difícil 
imaginar uma criança que não goste de brincar e/ou jogar, tamanho é 
o prazer com o qual se entrega a suas atividades lúdicas. Aliás, é 
próprio de nossa humanidade esse desejo para o jogo, de modo que 
se engana aquele que acha que um dia deixamos de jogar e/ou 
brincar como fazíamos na infância. Apenas trocamos a simplicidade 
das brincadeiras infantis por outras mais complexas como o esporte 
e a dança, à medida que vamos crescendo e se desenvolvendo. 
(SOMMERHARLDER E ALVES, 2001, p.12). 

Muito se pode trabalhar a partir de jogos e brincadeiras: contar e ouvir 

histórias, dramatizar, jogar com regras, desenhar e uma infinidade de outras 

atividades lúdicas, constituem meios prazerosos de aprendizagem que favorecem a 

integração e socialização das crianças no convívio com o mundo em que vive. 

É importante lembrar que o brinquedo metamorfoseia e fotografa a 

realidade, e não produz apenas os objetos dessa realidade, mas a sua 

totalidade, incluindo os seus valores e papéis sociais, que, de uma 

forma ou de outra, estão contidos em seu significado representando 

pelo objeto físico que a criança manipula. Por isso, ao brincar com o 

brinquedo, manipulando-o, a criança é levada a construir, representar, 

imaginar e agir, mesmo que inconscientemente, na sociedade em que 

vive, introduzindo-a nas operações associadas ao objeto, cuja 

apropriação inscreve-se num contexto sociocultural. (ALMEIDA, 2010, 

p.33). 

Nesse sentido, o brinquedo gera uma zona de desenvolvimento para as 

crianças. No brinquedo ela se comporta além do habitual para a sua idade, é como 

se no brinquedo ela fosse mais velha do que e na realidade, seu comportamento se 

transforma, ela tem atitudes diferentes.  

Brougère (1998) defende que o brinquedo não determina a brincadeira, o 

papel do brinquedo na brincadeira é despertar imagens que permitirão dar sentido 

às ações, ele abre possibilidades de ações coerentes com a representação. 

O brinquedo auxilia no crescimento cognitivo e social porque ele contém 

todas as tendências do desenvolvimento de forma condensada sendo ele uma 

grande fonte de aprendizagem e desenvolvimento. A criança que brinca está 

emocionalmente preparada para conviver em sociedade com melhores resultados no 

desenrolar da sua vida. Para Kishimoto (2002): 
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O jogo é considerado uma atividade lúdica que tem valor 
educacional, a utilização do mesmo no ambiente escolar traz muitas 
vantagens para o processo de ensino aprendizagem, o jogo é um 
impulso natural da criança funcionando, como um grande motivador, 
é através do jogo obtém prazer e realiza um esforço espontâneo e 
voluntário para atingir o objetivo, o jogo mobiliza esquemas mentais, 
e estimula o pensamento, a ordenação de tempo e espaço, integra 
várias dimensões da personalidade, afetiva, social, motora e 
cognitiva (KISHIMOTO, 2002, p.122). 

 

 As atividades lúdicas poderão apresentar resultados notáveis. Como por 

exemplo, a contação de histórias, onde o professor e as crianças conseguirão 

brincar com figuras e palavras, realizando uma atividade prazerosa, proporcionando 

uma rica fonte de imaginação, pois as histórias transportam o ouvinte para uma 

viagem. Além de ouvir novas palavras e conhecer outras culturas os alunos estarão 

se divertindo. Luckesi (1998) afirma que:  

A atividade lúdica e aquela que dá plenitude e, por isso, prazer ao ser 

humano, seja como exercício, seja como jogo simbólico, seja como 

jogo de regras [... pode nos auxiliar, e muito, em nosso próprio 

processo de desenvolvimento e, consequentemente, em nossa 

possibilidade de expressar a Luz que somos], (LUCKESI 1998, 24-25). 

Sendo assim, o desenvolvimento da criança acontece quando a mesma 

participa ativamente de aulas lúdicas e torna-se sujeito da aprendizagem, 

conseguindo obter interação social, aprendendo os valores essenciais como 

empatia, amizade, autoestima que ficarão para toda vida. Nesta fase, as 

experiências cotidianas, é que mais importa para as crianças, e o brinquedo ou a 

brincadeira pode servir como uma fuga, uma forma de sentir-se segura, longe de 

coisas que não gosta de ver, fazer ou estar por perto. 

 Conforme o amadurecimento dessas necessidades é de suma importância 

para entendermos o brinquedo da criança como atividade importante para o 

desenvolvimento da mesma. Um brinquedo que interessa a bebes deixa de 

interessar a uma criança mais com idade acima de dois ou três anos. Segundo 

Kishimoto apud Vygotsky (2005, P. 61) à medida que a criança vai se 

desenvolvendo, há uma modificação explícita; quando ela vai ficando mais velha 

predominam as regras (explícitas) e a situação imaginaria fica oculta.  

 Enfim, o brinquedo que comporta uma situação imaginaria também comporta 

uma regra. Uma criança que tem um educador consciente de suas possibilidades e 
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limitações, e uma visão esclarecedora sobre a importância do jogo e do brinquedo 

para a vida da criança melhora as possibilidades do brincar. Quanto mais o adulto 

vivenciar sua ludicidade maior será a chance deste profissional trabalhar com a 

criança de forma prazerosa. 

Na sala de aula a brincadeira é utilizada como um simples papel didático, ou 

é considerada uma perda de tempo. Contudo algumas escolas já estão dando o 

devido valor ao brincar, estão levando cada vez mais as brincadeiras, os jogos e os 

brinquedos para a sala de aula.  

Hoje, a educação da criança pequena integra o sistema público de 
educação. Ao fazer parte da primeira etapa da educação básica, ela 
é concebida como questão de direito, de cidadania e de qualidade. 
As interações e a brincadeira são consideradas eixo fundamental 
para se educar com qualidade. (BRASIL, 2013, p.07). 

 Sendo assim, as escolas de educação infantil precisam criar um ambiente 

acolhedor que lhes transmita segurança e acolhimento o que lhes possibilitara 

desenvolvimento nos aspectos psicológicos e sociais, pois os mesmos sentem 

quando existe preocupação com o seu bem-estar, com seus sentimentos, com suas 

produções, com sua autoestima. 

 Quando o lúdico é utilizado na educação infantil potencializa-se o 

conhecimento e a descoberta do mundo subjetivo (abstrato) e objetivo (concreto) 

sem medo do erro ou da punição. 

 No momento em que a escola se desperta para atribuir importância às 

atividades lúdicas no processo de desenvolvimento humano e propõe a 

disseminação de espaços lúdicos como formas de concretizar a inovadora maneira 

de pensar pedagogicamente depara-se com uma provável profissão emergente, ou 

seja, a formação do brinquedista ou ludotecário, como Kishimoto gosta de chamar.  

 Dessa forma valorizando as atividades lúdicas e obtendo-as como um 

recurso indispensável nas atividades para o desenvolvimento integral das crianças, 

surgirá uma nova possibilidade de ensino. 

Portanto, as crianças através de jogos e brincadeiras compreendem e 

aceitam formas e padrões de comportamento social e pessoal; e também a ter 

autoconfiança; a resolver novas situações, pois aplica os conhecimentos e 

habilidades adquiridas.  
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O jogo permite a integração do esquema corporal. A criança, ao executar 

diferentes jogos, vai conhecendo seu próprio corpo e também o dos demais, e assim 

progressivamente vai acomodando sua imagem corporal, e, portanto, seu esquema 

corporal, pelo movimento comunica e relaciona-se com tudo o que a rodeia. 

Na teoria piagetiana a brincadeira não recebe uma conceituação especifica. 

Entendida como assimiladora, a brincadeira aparece como forma de expressão da 

conduta, dotado de características metafônicas como espontânea, prazerosa, 

semelhantes ás do romantismo e da biologia.  

Ao colocar a brincadeira dentro do conteúdo da inteligência e não na 

estrutura cognitiva, Piaget distingue a construção de estruturas mentais da aquisição 

de conhecimento. A brincadeira, enquanto processo assimilativo participa do 

conteúdo da inteligência, a semelhança da aprendizagem.  

Conforme Piaget (1980), O esquema corporal... 

Não tem nada e ver com uma tomada de consciência sucessiva 

de elementos distintos, os quais, como num quebra – cabeças 

iriam pouco a pouco encaixarem-se uns nos outros para 

compor um corpo complexo a partir de um corpo desmembrado 

o esquema corporal revela-se gradativamente a criança da 

mesma forma que uma fotografia revelada na câmara escura 

mostra-se pouco a pouco para e observador, tomando, forma e 

uma coloração cada vez mais nítida (PIAGET, 1990 p.43).  

Embora dotada de grande consistência a teoria piagetiana não discute a 

brincadeira em si. Em síntese, Piaget adota conduta livre, livre, espontânea, que a 

criança expressa por sua vontade e pelo prazer que lhe dá. Para o autor, ao 

manifestar a conduta lúdica à criança demonstra o nível dos seus estágios 

cognitivos e constrói conhecimentos. 

Libâneo pontua a respeito das regras na brincadeira: 

A didática á e reflexão sobre a situação da educação é o 

planejamento e a organização do ensino. A didática e uma 

forma de ensinar e através dessa forma a educação física 

encontra meios para transmitir ao ensino as técnicas e as 

regras de uma determinada brincadeira (LIBÂNEO, 1996 p.48). 

As brincadeiras não podem ser só por brincar, os alunos tem que estar 

envolvidos na brincadeira, toda brincadeira tem que ter a sua regra e fazer com que 

as crianças se sintam motivadas a participar, envolver-se de forma prazerosa nessas 

brincadeiras. 
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De acordo com o RCNEI a respeito da contribuição das brincadeiras de faz 

de conta orienta que: 

As brincadeiras de faz-de-conta nos jogos de construção e 

aqueles que possuem regras, como os jogos de sociedade 

também chamados de tabuleiro, jogos tradicionais, didáticos, 

corporais etc., propiciam a ampliação dos conhecimentos 

infantis por meio da atividade lúdica (BRASIL, 1998 p. 28). 

É brincando que a criança aprende a respeitar regras, a ampliar o seu 

relacionamento social e a respeitar a si mesmo e ao outro. Por meio do universo 

lúdico que a criança começa a expressar-se com maior facilidade, ouvir, respeitar e 

discordar de opiniões, exercendo sua liderança, e sendo liderados e compartilhando 

sua alegria de brincar.  

Em contrapartida, em um ambiente sério e sem motivações, os educandos 

acabam evitando expressar seus pensamentos e sentimentos e realizar qualquer 

outra atitude com medo de serem constrangidos. Zanluchi (2005, p. 91) afirma que 

“A criança brinca daquilo que vive; extrai sua imaginação lúdica de seu dia-a-dia”, 

portanto, as crianças, tendo a oportunidade de brincar, estarão mais preparadas 

emocionalmente para controlar suas atitudes e emoções dentro do contexto social, 

obtendo assim melhores resultados gerais no desenrolar da sua vida. 

Na visão de Vygotsky (1998) o jogo simbólico é como uma atividade típica 

da infância e essencial ao desenvolvimento infantil, ocorrendo a partir da aquisição 

da representação simbólica, impulsionada pela imitação.  

Desta maneira, o jogo pode ser considerado uma atividade muito importante, 

pois através dele a criança cria uma zona de desenvolvimento proximal, com 

funções que ainda não amadureceram, mas que se encontra em processo de 

maturação, ou seja, o que a criança irá alcançar em um futuro próximo.  

Piaget, Vygotsky e Wallon retratam a imitação como a origem de toda 

representação mental e a base para o aparecimento do jogo infantil. Interagindo com 

pares e parceiros de brincadeiras, participando em grupos organizados de 

brinquedos e frequentando escolas, as crianças produzem conjuntamente a cultura 

de pares. Estas experiências permitem o conhecimento infantil e o desenvolvimento 

de suas habilidades. 

Aprendizado e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro 

dia de vida, é fácil concluir que o aprendizado da criança começa muito antes dela 
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frequentar a escola. Todas as situações de aprendizado que são interpretadas pelas 

crianças na escola já têm uma história prévia, isto é, a criança já se deparou com 

algo relacionado do qual pode tirar experiências. 
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4. SOCIALIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E O BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA. 

 

O homem é um ser geneticamente social, capaz de desenvolver aptidões 

específicas, seu desenvolvimento é condicionado tanto pela maturação orgânica, 

como pelo exercício funcional, propiciado pelo meio, Piaget (1977).  

É na infância que a vida se estabelece, e são constituídas as bases do 

desenvolvimento do homem. Inicialmente o ser humano é totalmente dependente 

dos cuidados do adulto para sobreviver. A criança atua primeiramente no ambiente 

humano representado pela mãe.  

Dessa forma, as crianças através de processos interativos, reforçam as suas 

capacidades sociais sejam elas positivas ou negativas, Segundo Ladd & Coleman 

(2002:141) os comportamentos sociais positivos estão relacionados com a aceitação 

pelos pares e que os comportamentos negativos e antissociais estão relacionados 

com a rejeição. Com essa afirmação esses autores pressupõem que; uma criança 

poderá se tornar antissocial ao ser rejeitada por um par, e a partir daí sentir 

dificuldades em se relacionar. 

 As crianças só são livres quando brinca entre si, ocasião em que cria e 

desenvolve a sua autonomia sendo outra criança o melhor brinquedo didático que 

elas podem explorar, expõe Piaget (1977, p. 28).  

Sendo assim, as crianças quando brincam entre si tendem a imitar os adultos. 

Quando a criança age por meio da imitação desempenham um papel de maneira 

importante. Piaget  atribui ao meio no qual a criança vive como condição para o 

desenvolvimento cognitivo, centralizando essa explicação nos mecanismos de 

coordenação entre as ações da criança sobre o mundo, e não dá muita relevância à 

intervenção social. Almeida, 2003 afirma que: 

Nessa fase a criança desenvolve seus sentidos, seus movimentos, 
seus músculos, sua percepção e seu cérebro, olhando, pegando, 
ouvindo, apalpando e mexendo em tudo o que encontra a seu redor, 
ela se diverte e conquista novas realidades. Nesta fase, o jogo se dá 
para ela como pura assimilação do real no contato direto com o seu 
“eu”, mas essa assimilação se constitui como uma maneira de 

manifestar seu desenvolvimento (ALMEIDA, 2003, p. 98). 
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Brincar é algo precioso para as crianças na primeira infância, pois as mesmas 

ainda encontram-se em formação, e ao contrário do que algumas pessoas afirmam 

no dito popular; “brincar é perda de tempo”. Ao brincar a criança atinge novos níveis 

de desenvolvimento. A criança fará amanhã sozinha aquilo que hoje é capaz de 

fazer em cooperação, Vygotsky (1998). 

Atualmente a prática do brincar é um dos temas que tem conquistado 

espaços em diferentes segmentos de estudos, apresentando-se também, como uma 

importante ferramenta de interação para o contexto social, cultural e afetivo das 

crianças. O ato de brincar pode provir do adulto, (pais, familiares próximos, 

professores e as próprias crianças). 

Pensava-se que cuidados como saúde e alimentação era o suficiente para o 

desenvolvimento de crianças de 0 a 7 anos; Seu potencial era medido de acordo 

com sua classe. Se nascesse em um lar nobre era educada para o futuro, se não a 

sua existência só iniciava quando ela já tinha estrutura necessária para auxiliar nos 

trabalhos domésticos.     

Na idade Media, no inicio dos tempos modernos, e por muito tempo 
ainda nas classes populares às crianças misturavam-se com os 
adultos assim que eram consideradas capazes de dispensar a ajuda 
das mães ou das amas, poucos anos depois do desmame tardio, ou 
seja, aproximadamente aos sete anos de idade. (ARIÈS, 1981, 
p.193). 

De acordo com Áries (1981), a não existência da infância durante os séculos 

pré-modernos se dá pelo fato de que neste período da história a criança era vista 

sem distinção em relação ao adulto. Ela era socializada longe do ambiente familiar, 

porque era treinada em tarefas exercidas por pessoas adultas. Havia amor na 

família, porém a função afetiva não era manifesta. A relação social principal era de 

sobrevivência e trabalho. 

 Vygotsky afirma que “poderíamos sugerir que o mundo da criança é o mundo 

do brinquedo.” (2011, p.122). Desse modo faz parte da criança desde bebê, e ao 

utilizarmos ele inserido na didática torna-se mais fácil aos alunos a apreender 

porque no brinquedo a criança reproduz o que vivencia. Podendo-se assim trabalhar 

com o desenvolvimento cognitivo, motor e social sem grandes dificuldades para 

elas.  

Crianças são seres humanos significativos, curiosos e ativos, com 

necessidades e direitos que lhe assistem. As interações sociais são muito 
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importantes para o desenvolvimento da criança, portanto precisam de diferentes 

espaços que lhes sejam familiares, onde são objeto de afeto de adultos, que na 

maioria das vezes ficam indecisos quanto a melhor forma de educar, pois existem 

vários padrões externos que podem influenciar as crianças. 

Segundo o dicionário Aurélio (2011), Interação é substantivo feminino e 

significa 1influência mútua de órgãos ou organismos inter-relacionados; ação mútua 

ou compartilhada entre dois ou mais corpos ou indivíduos. "i. do coração e dos 

pulmões"2. Comunicação entre pessoas que convivem; diálogo, trato, contato. 

As atividades de interação por meio do brincar são pouco exploradas nas 

escolas, e quando são realizadas, não é dado valor que elas merecem. Hoje, é rara 

a escola que tem em seu currículo o brincar como forma de aprendizagem 

significativa para o desenvolvimento social das crianças. 

Um grande trunfo da pedagogia é a utilização do brincar nas escolas como 

fator de interação socialização, e no desenvolvimento da criança, para promoção e 

reforço da empatia. No convívio entre os pares a criança expressa suas emoções 

quando confrontados com situações reais vividas no ambiente familiar ou escolar. 

 Ainda existe a necessidade do interesse profissional da educação pelo 

brincar, pois ele também precisa estar ludicamente capacitado para então 

proporcionar á criança interação entre seus pares por meio do brincar, para assim, 

proporcionar um melhor desenvolvimento às crianças. Portanto afirma (MALUF, 

2003). A brincadeira não é simplesmente um passatempo, pois ajuda no 

desenvolvimento das crianças, promovendo momentos de socialização e descoberta 

do mundo. 

Do ponto de vista social e afetivo é essencial que não faltem os amigos, para 

que assim, as crianças tenham uma boa história de apego e uma adequada rede de 

relações sociais.  Vygotsky (1998) afirma, que o interesse pela brincadeira muda 

conforme a idade do sujeito.  

As crianças precisam se desenvolver de forma saudável e integral, se a vida 

social dessas crianças em desenvolvimento favorece o seu envolvimento em 

atividades lúdicas, ela poderá criar e recriar opções de resolver problemas que 

surgirem no decorrer da brincadeira. 
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A interação entre pares é importante (…), porque confronta a criança com 

muitos outros pontos de vista e favorece a descentração, essencial ao 

desenvolvimento socioafectivo e social. (Piaget, s/d, cit. Kamii, 2003:63). 

Seu desenvolvimento integral não será comprometido e ainda haverá de ser 

beneficiada com jogos e brincadeiras que servirão de aliados para o seu 

crescimento em todos os aspectos; físico, emocional e social. Segundo Oliveira,  

O brincar não significa apenas recrear, é muito mais, caracterizando-
se como uma das formas mais complexas que a criança tem de 
comunicar-se consigo mesma e com o mundo, ou seja, o 
desenvolvimento acontece através de trocas recíprocas que se 
estabelecem durante toda sua vida. Assim, através do brincar a 
criança pode desenvolver capacidades importantes como a atenção, 
a memória, a imitação, a imaginação, ainda propiciando à criança o 
desenvolvimento de áreas da personalidade como afetividade, 
motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade. OLIVEIRA 
(2000) 

Vygotsky (1998), um dos estudiosos mais importantes da psicologia histórico-

cultural, partiu do princípio que o sujeito se constitui nas relações com os outros, por 

meio de atividades caracteristicamente humanas, que são mediadas por ferramentas 

técnicas e semióticas.  

O profissional que trabalha com educação infantil deve se empenhar no 

desenvolvimento da motricidade, a atenção e a imaginação de uma criança flui 

quando alguém brinca com ela, quanto mais à criança brinca, novas buscas de 

conhecimentos se manifestam, seu aprender será mais prazeroso e a socialização 

entre eles se efetiva de maneira saudável e eficaz.  

Conforme afirma Oliveira: 

O brincar, por ser uma atividade livre que não inibe a fantasia, 
favorece o fortalecimento da autonomia da criança e contribui para a 
não formação e até quebra de estruturas defensivas. Ao brincar de 
que é a mãe da boneca, por exemplo, a menina não apenas imita e 
se identifica com a figura materna, mas realmente vive intensamente 
a situação de poder gerar filhos, e de ser uma mãe boa, forte e 

confiável. OLIVEIRA (2000, p. 19) 
 

O professor deve permitir que criança  manipule os seus próprios brinquedos 

e organize o espaço da brincadeira da forma que pretender, na organização espacial 

da sala, para que assim, a criança desenvolva a sua individualidade. De acordo com 

(Oliveira, 1994:109) A criança desenvolve a sua individualidade se o ambiente 
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permitir, ela deve criar um sentimento profundo de ligação afetiva a determinados 

lugares e espaços.  

 A relação entre a brincadeira e o desenvolvimento da criança permite que 

se conheça com mais clareza as importantes funções mentais, como o 

desenvolvimento do raciocínio e da linguagem. 

Nesse sentido, o brincar tem sua origem na situação imaginária criada pela 

criança, em que desejos irrealizáveis podem ser realizados, com a função de reduzir 

a tensão e, ao mesmo tempo, para construir uma maneira de acomodação a 

conflitos e frustrações da vida real. 

O brincar instrumentaliza e facilita a integração social das crianças na educação 

infantil. O universo lúdico é mágico encanta as crianças e faz parte do universo infantil além 

de ser uma estratégia bem aceita pelos alunos, as brincadeiras são utilizados também para 

fixação de conteúdos, é uma estratégia que leva o aluno a enfrentar situações conflitantes 

relacionadas com o seu cotidiano escolar e social, pois favorecem a formação da 

personalidade, desenvolvem a interação, a imitação, a atenção, a memória, a imaginação e 

a socialização. 

Acompanhar o processo de socialização e integração da criança em seus 

primeiros anos de vida é de fundamental importância para um desenvolvimento 

saudável, e para que a criança tenha um bom desenvolvimento é preciso que seja 

desejada pela família e antes de tudo amada, que possam ser compreendidas, 

apoiada, respeitada em todas as situações; difíceis e ou barreiras que possivelmente 

enfrentarão. 
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5. ANALISANDO OS DADOS NAS MINHAS EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS  
 

 
Este capítulo retrata detalhadamente a pesquisa de campo desenvolvida 

nesta monografia, compreende a natureza do estado, o campo de investigação, os 

instrumentos e procedimentos para a coleta de dados, os relatos das observações 

bem como a analise dos dados da pesquisa. 

Entendo que a metodologia é a parte do texto que substancia a pesquisa 

monográfica, procurou-se trata-la com honestidade, a fim de validar as informações 

e questionamentos que desencadeou este estudo. 

A pesquisa de campo possibilitou o levantamento de dados referentes à 

brincadeira infantil e seus desafios para uma integração significativa, nesse 

processo investigativo, obtiveram-se informações que forneceu suporte para 

elaboração desta monografia, para o aprimoramento e enriquecimento da prática 

pedagógica, buscando deixar contribuições significativas para a área da educação 

infantil. 

A pesquisa de campo ocorreu na E.O. S. B., situada na Rua Teotônio Villela, 

nº 359, Bairro Malembá, no município de Candeias, localizado a 49 km de Salvador - 

BA. Essa instituição de ensino desenvolve suas atividades orientadas pela 

concepção do Construtivismo, oferece atividades para que o aluno seja o autor da 

construção do conhecimento. Busca atender a clientela com qualidade e 

compromisso, envolvendo toda equipe escolar nas tomadas de decisões. Prioriza o 

respeito às diversidades e valoriza a cultura e a ética. 

A escola segue o calendário escolar do município com 200 dias letivos 

organizados em 800 horas de efetivo exercício, de acordo com a LDB/88 e em 

conformidade ao calendário da Secretaria de Educação do município de Candeias 

em que a escola está situada. 

Os planejamentos são elaborados bimestralmente para as unidades e 

quinzenalmente os professores e coordenador reúnem-se para as adequações 

necessárias, como ações referentes a datas comemorativas e outras comemorações 

que surgem no cotidiano. 

Quanto ao processo de avaliação, as crianças são avaliadas por observações 

e registros, sendo avaliados num processo continuo. Dessa forma, pode-se dizer 
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que as relações entre administração, professores e alunos é de boa qualidade, com 

diálogos e exposição de ideias.  

Quanto aos sujeitos investigados são dezesseis crianças sendo oito meninos 

e oito meninas. A pesquisadora atuou junto aos sujeitos observados promovendo o 

processo de interação, como instrumento de coleta de dados utilizou-se de 

brincadeiras com regras, sem regras e livres com as crianças, aplicação de 

questionário com o coordenador, professores e pais de alunos. O questionário foi 

composto por 05 (cinco) questões abertas. 

Visando organizar os resultados obtidos, os professores e coordenador foram 

identificados como Professora A1 e A2 (atua no I Período) e Professora B (que atua 

no II Período) e as crianças com as três primeiras letras iniciais para melhor 

discussão das ideias. Os pais pesquisados não foram identificados, respondendo às 

perguntas de forma individual, sem ajuda do pesquisador, evitando sua 

contaminação por eventuais receios e/ou medos. 

Os relatos das observações serão apresentados em quatro subseções. A 

primeira trago os dados obtidos no questionário, serão expostos as respostas dos 

questionários aplicado aos sujeitos: coordenadores, professores e pais e analise 

segundo os estudiosos e minha concepção acerca dos questionamentos. Na 

segunda, terceira e quarta subseção, respectivamente, serão exibidos as 

brincadeiras que foram selecionadas nas observações: Amarelinha, Imitando a 

professora e a Faz de conta – Família.  

 

5.1 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

O questionário foi realizado com o coordenador, professores e pais de alunos, 

elaborado com 05 (cinco) questões abertas, o que você acha da brincadeira na 

Educação Infantil, compreende que através das brincadeiras podemos trabalhar as 

habilidades comportamentais e afetivas, como Coordenadora Pedagógica o que diria 

ao Professor de Educação Infantil que não trabalha com o lúdico, acredita que a 

criança aprende brincando, como devem ser ensinados conteúdos, qual a 

importância da escola na vida do seu filho, o que espera que seu filho aprenda, a 

criança aprende brincando.  

A intenção da pesquisa não foi encontrar resposta e receita pronta sobre a 

brincadeira infantil, e sim refletir e incentivar práticas envolvendo o brincar, 
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constatando que através das brincadeiras entre crianças do grupo 5 é possível uma 

integração pacífica, desafiadora e significativa. 

Espera-se que os aprendizados sociais vivenciados através das brincadeiras 

ocorram na medida em que a escola dê continuidade aos aprendizados morais e 

sociais iniciados na família, através das interações entre pares e contribuindo para 

uma melhor adequação no cotidiano da Educação Infantil. 

 

5.1.1 Coordenador 

A coordenadora pedagógica ao ser questionada sobre a brincadeira na 

Educação Infantil respondeu “é essencial, o brincar é característica da infância e é 

muito importante no processo de desenvolvimento da criança em diversos aspectos, 

social, motor, cognitivo entre outros”.  Ao pergunta-la se compreende que através 

das brincadeiras podemos trabalhar as habilidades comportamentais e afetivas 

(diminuir a agressividade), afirmou dizendo que através da brincadeira a criança 

interage, demonstra sentimentos, prazer, negociação de regras e etc. A brincadeira 

pode ser entendida como um dialoga simbólico entre a criança e a realizada na qual 

faz parte.  

Questionei sobre o que diria ao professor de Educação Infantil que não 

trabalha com o lúdico em sala de aula, sua resposta garante que é primordial que o 

brinquedo, o jogo e a brincadeira, estejam sempre presente na sala de aula, as 

atividades lúdicas possibilitam situações de aprendizagens.   

Ainda perguntei se credita que a criança aprende brincando, ela pontuou que 

o lúdico faz parte do processo educativo, na medida em que proporcione 

conhecimento e prazer. Brincando, aprende-se mais... Assim é a educação infantil. 

Como última pergunta, questiono sobre sua opinião de como deve ser ensinado os 

conteúdos, respondeu que os objetivos direcionam quais habilidades pretendem ser 

desenvolvidas de forma significativa e contextualizadas na brincadeira. Brincar para 

interagir, construir e transformar. 

Uma criança que não sabe brincar, uma miniatura de velho, será um adulto 

que não sabe pensar. (CHATEAU, 1987, p.14). 

A educação Infantil deve promover momentos de construção de 

conhecimentos de forma natural e espontânea, organizada e livre, imaginaria e 
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criativa, em fim, propor atividades lúdicas visando à integração social e as relações 

afetivas. 

 

 

5.1.2 Professores A1 e A2 / B  

Professora A1, afirma que o professor de educação infantil deve esperar que 

seus alunos aprendam a relacionar-se socialmente, expressar-se de forma que 

todos possam compreende-lo oralmente e por escrito, respeitar a si mesmo e ao 

próximo, desenvolver e aperfeiçoar habilidades motoras, aprender os códigos 

através dos quais irá desenvolver a competência comunicativa, contar e recontar 

histórias. Estes conteúdos devem ser ensinados de forma lúdica, acredito que o 

aluno aprende brincando sim, observo nos alunos a linguagem oral (falar), 

reconhecer e escrever o nome, posição e movimentos, cores, figuras, interação. 

Questionada se acredita que através das brincadeiras a agressividade pode 

diminuir, disse que si, mas para isso precisa se trabalhar orientada, motivada. 

Porque a brincadeira por si mesma sem direcionamento pode até agrava a 

agressividade. Acredita que através das brincadeiras se pode trabalhar as 

habilidades comportamentais e afetivas (diminuindo a agressividade), trabalhando 

de forma correta.  

Ao brincar a criança aprende a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, 

propiciando o desenvolvimento da autoconfiança, curiosidade, autonomia, linguagem 

e pensamento.  

Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades 

importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. 

Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação 

e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais (BRASIL, 1998, p. 22). 

O brincar é o momento de expressão mais pura do ser, direito de toda criança 

para o exercício da relação afetiva com o mundo, com as pessoas e com os objetos.  

 

Professora A2 acredita que o professor de educação infantil deve esperar 

quando os alunos brincam que aprendam a compartilhar e conviver com grupo 

principalmente as que não têm outras crianças em suas casas. Através de 



37 

 

brincadeira mostra o prazer, de todos desfruta daquela brincadeira das por todos. 

Sobre como devem ser ensinados estes conteúdos, ela acrescentou, sabemos que 

as brincadeiras já estão incorporadas na rotina, mais ainda é preciso repensar as 

práticas e objetivo na qualidade das brincadeiras na construção da aprendizagem. 

Acredito que os alunos aprendem brincando, as brincadeiras são grande diferencial 

de sala de aula, mais com conteúdo e objetivo assim se faz prazeroso ir à escola. 

Ampliando vocabulário, linguagem oral e corporal, reproduz história através do 

desenho, manipula materiais de maneira adequada, movimento e flexibilidade. Com 

jogos e brincadeiras lúdicas a agressividade pode diminuir, com a valorização do 

outro a trocar afeto e relato do seu cotidiano. 

A brincadeira é uma atividade informal que se desenvolve sem que haja 

investimento de objetivos pedagógicos. É através do lúdico que o professor obtém 

informações sobre seus alunos além de estimulá-los na criatividade, autonomia, 

interação com seus pares, na construção do raciocínio, nas representações de 

mundo e de emoções, ajudando assim na compreensão e desenvolvimento do 

universo infantil. Essa etapa é considerada a idade das brincadeiras, destaca-se o 

lúdico, a infância é, portanto, a aprendizagem necessária à idade adulta.  

Estudar na infância somente o crescimento, o desenvolvimento das funções, 

sem considerar o brinquedo, seria negligenciar esse impulso irresistível pelo qual a 

criança modela sua própria estátua. (CHATEAU, 1954, p.14). 

 

A Professora B, diz que a criança precisa aprender a ler e escreve, ao ser 

questionada sobre o brincar disse ser importante. Porém que para ela se aprende 

mesmo é da forma tradicional como ela aprendeu, a criança precisa ler e escrever. A 

professora não tem em sua pratica pedagógica atividades lúdicas como motivação 

para o desenvolvimento, diz que não tem paciência para ouvir os meninos gritando o 

tempo todo, se brinca na sala mesmo sentada, ou melhor, lugar de brincar é em 

casa. 

Alguns professores ainda tem a maior necessidade que a criança aprenda 

conteúdos e o letramento é urgente, visando apenas o ingresso dos mesmos no 

mercado de trabalho. E infelizmente, esquece que o tempo deles de ser criança é 

agora. Resende enfatiza o papel da escola:  

Não queremos uma escola cuja aprendizagem esteja centrada nos 
homens de “talentos”, nem nos gênios já rotulados. O mundo está 
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cheio de talentos fracassados e de gênios incompreendidos, 
abandonados á própria sorte. Precisamos de uma escola que forme 
homens, que possam usar seu conhecimento para o enriquecimento 
pessoal, atendendo os anseios de uma sociedade em busca de 
igualdade de oportunidade para todos. (RESENDE, 1999, p. 42-43). 
 

A infância é, portanto, a aprendizagem necessária à idade adulta. Estudar na 

infância somente o crescimento, o desenvolvimento das funções, sem considerar o 

brinquedo, seria negligenciar esse impulso irresistível pelo qual a criança modela 

sua própria estátua. (CHATEAU, 1954, p.14).  

 

5.1.3 Pais 

Apenas três pais se propuseram em responder o questionário, afirmaram que 

a escola é importante para os filhos, ajuda eles a educar seus filhos e também dá 

limites, aprende muita coisa na escola, esperam que os filhos aprendam a fazer o 

nome, conheça as cores, a conversar, escrever e ler, uma mãe ressaltou que espera 

que seu filho aprenda o que é certo para ser alguém quando crescer, já que ela não 

sabe ler e nem escrever, mal assina o nome.  

Ainda acrescentaram que os conteúdos devem ser ensinados bem, de forma 

que eles tenham facilidade para aprender, com amor e dedicação, acrescentou: 

acho que as crianças também aprendem brincando, aprende a dividir as coisas com 

os colegas e os irmãos, a esperar sua vez, aprende a obedecer, ensina aos irmãos 

quando chega a casa, sendo que uma delas disse que na escola não precisa 

brincar, deixa isso para casa que já brinca demais. Acham que é possível trabalhar 

as habilidades comportamentais e afetivas através das brincadeiras, as crianças 

descarregam as energias, ficam mais calmas, melhora o diálogo, uma acha que 

surra e castigo resolvem melhor, diminui a teimosia. 

Com relação ao aprender brincando, a maioria dos pais acredita que é 

possível, observa nas atitudes e fala dos filhos que na escola eles também 

aprendem brincando.  

A escola e a família são consideradas as instituições sociais de maior 

importância para as crianças na questão da socialização. A escola não deve ser a 

única responsável pelas aprendizagens sociais e nem a salvação quando a família 

deixa de educar os filhos, delegando tais tarefas aos professores. 
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(...) é preciso lembrar que criar cidadãos éticos é uma 

responsabilidade de toda sociedade e suas instituições. A família, por 

exemplo, desempenha uma função muito importante até o fim da 

adolescência, enquanto tem algum poder sobre os filhos. a escola 

também, na medida que apresenta experiências de convívio 

diferentes das que existem no ambiente familiar – se deixo meu 

quarto bagunçado o problema é meu; se deixo uma classe 

bagunçada, o problema não é só meu. (LA TAILLER, 2008).  

 

A brincadeira também se desenvolve no quadro familiar, nas relações de 

comunicação, nas relações de prazer, no cotidiano entre as crianças e os pais. É um 

aspecto que merece atenção dos pais e professores. 

 

5.2 AMARELINHA – (08/10/2015) 

A observação da turma do grupo 5 iniciou com a rodinha, foi realizada a 

oração e cantaram algumas musicas, apresentação da história dos números e após 

brincadeira da amarelinha. As crianças foram convidadas a sentar no chão para o 

momento deleite, houve uma conversa informal com a participação das crianças, as 

mesmas participavam integralmente.  

A professora apresentou para os alunos a história dos números e questionou 

se alguém já conhecia, após o termino pediu que as crianças procurassem alguns 

números que estavam escondidos em bolas na sala de aula e os identificassem. Em 

seguida propôs que fossem ao pátio realizar uma brincadeira, todos se 

interessaram. Desenhou a amarelinha, um diagrama riscado no chão, que foi 

percorrido, seguindo-se algumas regras preestabelecidas. 

Pode-se perceber durante a brincadeira o estimulo e as comparações 

constantes entre as ações das crianças, exigiu que os mesmos buscassem 

descobrir a força necessária que deveriam usar ao jogar a casca de banana e 

acertar o alvo e não atingir os demais colegas. Ficou claro as preferências deles, Ing 

ajudava Vit o tempo todo para ele ganhar a liderança, percebe-se que desde cedo a 

criança já começa a fazer separações por afinidade. Lua foi excluída por alguns 

colegas durante a brincadeira por não conseguir atingir o alvo e quis desistir, foi 

quando Vit se ofereceu para ajudá-la desmanchando o constrangimento ocorrido, a 
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turma possui algumas rivalidades entre si, gerando alguns conflitos. A amizade, a 

organização grupal (bases da interação social) estão diretamente relacionadas com 

a aceitação e a rejeição que ocorrem, obrigatoriamente, em cada grupo. 

Segundo Ladd & Coleman (2002:141) os comportamentos sociais positivos 

estão relacionados com a aceitação pelos pares e que os comportamentos 

negativos e antissociais estão relacionados com a rejeição. Uma criança que é 

rejeitada por um par, e que não consegue interagir com outras crianças pode tornar-

se antissocial, tendo mais dificuldades em se relacionar. Felizmente na situação 

apresentada foi desfeita esta ação. 

 
Figura 1 e 2 – Brincadeira com os números. 
 
 

 
Figuras 3 e 4 – Brincadeira da amarelinha. 
 
 

Conforme Wallon (1975), a criança dá importância ao grupo de acordo com as 

tarefas que este mesmo grupo pode realizar, dos jogos em que ela poderá participar 

com seus pares e das competições que podem surgir com os outros grupos.  As 

situações problemas contidas na manipulação dos jogos e brincadeiras fazem a 

criança crescer através da procura de soluções e de alternativas, segundo Wallon 

esta ação enfoca a motricidade no desenvolvimento da criança. 

O professor deve favorecer uma estrutura na qual a criança possa interagir, 

contestar, resolver problemas, testar ideias e encontrar estratégias de 

aprendizagem. É através das aprendizagens sociais que a criança estará 
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desenvolvendo o seu senso de condutas morais e sociais, pois segundo La Taille 

(2008), ética deve ser ensinada às crianças, e desde a pré- escola. 

 

5.3 IMITANDO A PROFESSORA – (15/10/2015) 

 

O relato seguinte retrata um momento de brincadeira livre que acontece com 

uma contação de história realizada por uma criança que gira em torno da imitação, 

enquanto a maioria das crianças estão brincando de diversas maneiras, um grupo 

brinca de roda roda, o outro de bonecas e uma criança reúne um grupo para 

contação de história no processo de imitação do professor. 

A literatura infantil escolhida foi Calma Camaleão! Escrita por Laurent Cardon, 

após sentarem em círculo nas cadeiras como faz a professora, Mai se habilita a 

amarrar o cadarço de Lua quando a história já estava se iniciando, e Lud diz: preste 

atenção que a pró já começou a história. A pró Vit fala: se não se comportar não vai 

brincar no parquinho hoje e continua, lendo e mostrando as gravuras, e todos batem 

palmas, a todo momento Ues interrompe e diz: não é assim que conta, a pró Cat 

primeiro fala e depois mostra o desenho, pergunte as coisas, o animal é que cor? E 

a abobora? É assim que faz. Enquanto isso outros grupos se organizam e brincam 

de boneca e roda roda, escolhendo os seus pares.  

 

 
                          Figura 1 – Capa do livro        Figura 2 – Imitando a Professora 
 

 
                        Figura 3 e 4 -  O faz de conta 
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                     Figura 5 – Mostrando as figuras Figura 6 – Brincadeira roda,roda 
 

 
                        Figura 7 – Roda, roda               Figura 8 – Brincando de boneca 
 
 

Corsaro, 2002 apud Carvalho (2007) a respeito da brincadeira de faz de 

conta, afirma que:  

Quando a criança brinca de fazer de conta, ela acaba exercendo 
uma reprodução interpretativa dos elementos que compõem a cultura 
onde estão inseridas. Assim, os brinquedos interagem com a 
reprodução que as crianças fazem da realidade de seus contextos. 
CORSARO, 2002, apud, (CARVALHO 2007). 

 A brincadeira de faz de conta possibilita a vivencia do real em contraposição 

do imaginário na prática pedagógica, desta forma as crianças criam conceitos e 

formulam regras de acordo com os papeis que desempenham. 

As relações com os pares vão-se complexificando ao longo da infância, as 

crianças passam a ver os seus pares como modelos, imitando e comparando-se uns 

aos outros. Mas também são os pares que vão ajudar o outro a socializar-se e a 

aprender sobre si e sobre os outros, vão ajudá-la a perceber o mundo (MATTA, 

2001:315).  

Algumas vezes, brinquedos eram retirados das mãos das crianças, devido a 

conflitos sobre o mesmo. Estes conflitos eram gerados por uma criança estar a 

brincar com um objeto e este ser-lhe retirado por outra criança, os gritos começavam 

e intervinha, retirando-lhes os brinquedos.  
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Figuras1, 2 e 3 – Brincadeira livre na sala de aula. 
 
 

Mas à medida que fui observando as reações das crianças, percebi que o 

ideal seria chegar à conversa e permitir que ambas brincassem com o brinquedo, 

em conjunto, permitindo a interação entre elas, fazendo com que fossem trocando 

de brinquedo. 

Privar a criança de brincar é também impedir as possibilidades de interação 

com a cultura lúdica. O brincar livre apresenta possibilidades de um encontro 

consigo, com o outro e com o meio sociocultural que vive. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(Parecer CNE/CEB Nº: 20/2009), o brincar permiti à criança se envolver em um 

mundo de ficção que lhe possibilitará construir e compartilhar significados com seus 

parceiros da brincadeira.  

 

5.4 FAZ DE CONTA – FAMÍLIA (28/10/2015) 

 

Com a temática das relações de parentesco e da construção de significados 

dos papéis familiares originou-se a brincadeira de faz-de-conta através de uma 

dramatização direcionada sobre a família. 

“A mãe limpa a casa e cuida dos filhos, tem o cuidado de acordá-los e 

preparar o café antes de irem á escola. A mãe Sam: bate palmas e começa gritar, 

filhos acordem, hora de levantar, os filhos pedem a bênção à mãe e depois se 

sentam à mesa para tomar café. Após terminar a mãe pede que levantem para 

tomar banho, e vai passar roupa, alguém bate na porta, Sam pergunta quem é e vai 

abrir, quando vê é o marido que chegou de viagem, se cumprimentam e ele 

pergunta pelos filhos. Sam vai busca-los no banho e os mesmos abraçam os pais 

felizes, após chegarem da escola sentam á mesa para almoçar e mãe diz que faltou 

carne e pedi dinheiro ao marido para comprar e vai à venda. Depois que todos 

terminam a refeição vai à casa do avô com os pais e ouvem história”.  
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Ao termino da apresentação esta atividade trouxe algumas reflexões a cerca 

da vivencia das crianças, a criança que representou a mãe questionou que na sua 

casa não é assim, e que gostaria de ter uma casa parecida, os pais brigam muito e 

gritam o tempo todo, justificando como acordou os filhos. Os filhos: Yas disse: 

“minha mãe não senta na mesa com a gente para comer ”Vit afirmou: “na minha 

casa é assim, a minha mãe cuida de mim e de meus irmãos, e sempre que meu pai 

chega abraça a gente ”Tat “queria que minha mãe tivesse tempo para brincar 

comigo, sai muito, ou está na igreja ou na casa dos parentes”. Fiquei muito frustrada 

com esta atividade, pois não era a realidade de todos, se as crianças não tivessem 

sido direcionadas a como desenvolver a dramatização, teria ocorrido de acordo a 

sua realidade. 

              

Figura 1 – filhos dormindo Figura 2 – a mãe cuidando da casa 

 
Figuras 3 a 5 – Interações familiares 
 

Por vezes a criança possui uma melhor compreensão de si do que o adulto; 

outras vezes é o adulto quem tem uma compreensão mais adequada. O objetivo é 

colaborar com a criança de modo a que o desenvolvimento da sua identidade seja 

valorizado e realístico (Hohmann & Weikart, 2011:63). 

A interação entre o professor e a criança deve estar relacionada com a 

reciprocidade, ou seja, pela igualdade de direitos entre o professor e a criança, no 

que diz respeito também a atitudes autoritárias. O professor ao partilhar o controle e 
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o poder com as crianças estará promovendo um espaço de confiança e respeito 

mútuo. 

 

Figuras 1 e 2 – Interações entre professor e alunos 

 

Não foram observadas condutas de oposição, nas crianças do grupo 5, as 

quais cederam lugar a negociações cada vez mais elaboradas. Portanto, a imitação 

não está apenas orientada aos papéis, mas se estende ao conjunto de ações que 

configuram os papéis desempenhados.  

Ao trazer a brincadeira infantil como desafios para uma integração 

significativa foram apresentadas situações de brincadeira livre e com regras entre 

parceiros. Vários fatores influenciam as interações entre as crianças, ou entre 

criança/adulto, assim como os referenciais pedagógicos utilizados em sala, que 

promovem ou retrocedem as interações nos contextos educativos, dependendo da 

forma como o mediador organiza o espaço, e como estão dispostos os materiais, e 

até mesmo a forma como os envolvidos se relacionam nas atividades. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho monográfico sustentou a ideia inicial que despertou o interesse 

por esta pesquisa em investigar se as brincadeiras podem ser indutoras da 

promoção de atitudes de cooperação entre pares no grupo 5? 

Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas e uma pesquisa de 

campo com a finalidade de observar a Brincadeira Infantil: desafios para uma 

integração significativa. 

Essa investigação vem reafirmar que a Brincadeira Infantil compreende a 

formação lúdica, constituindo um espaço de interação entre pares significativo para 

as crianças desta modalidade de ensino.  

 Destacou-se a importância das brincadeiras no desenvolvimento cognitivo, 

social e afetivo da criança, como meio de possibilitar uma aprendizagem prazerosa 

que permite a socialização entre outras crianças e o próprio adulto, desperta a 

afetividade através das brincadeiras e contribui para a construção de conhecimentos 

diversos, inclusive o contato com regras que moraliza a convivência humana. 

Ao desenvolver a pesquisa de campo constatou-se que através da brincadeira 

é possível a socialização na Educação infantil e que a mesma se dá em diversos 

momentos, entre eles nas atividades lúdicas, envolvendo jogos, brincadeiras e 

recreação livre. Estas situações favorecem o desenvolvimento de aprendizagem nas 

crianças, inclusive aprendizados sociais sobre regras de conduta sociais e morais.  

Percebeu-se diante das contribuições teóricas que há uma imensurável 

relevância do brincar em classes de educação Infantil. Os relacionamentos entre 

iguais estão ganhando cada vez mais espaço nas discussões educacionais, sendo 

reconhecidos como importantes nas diversas áreas do desenvolvimento, além de 

possuírem papel significativo para o processo de aprendizagem.  

Observei nas práticas cotidianas que as crianças na sua maioria não têm 

oportunidade de vivenciar uma infância na sua totalidade, é notável os estímulos dos 

adultos para que as crianças os copie e cada vez mais cedo. 

O brincar é o tipo de interação mais lúdica, variando sua apresentação e 

representação de acordo com os aspectos culturais, sociais e cronológicos de cada 

sujeito.  
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Na sociedade em que vivemos atualmente tem sido difícil exercer a profissão, 

a escola tem sido vista pela família como “depósito”, tendo a certeza que seus filhos 

estão bem guardados e não auxiliam nem nas atividades que geralmente são 

enviadas para casa, sendo muito frustrante. 

Ressaltando ainda que a família tem se preocupado cada vez menos com o 

desenvolvimento cognitivo, intelectual e afetivo da criança. Observa-se nas Escolas 

de Educação Infantil um quadro critico de crianças sem afetividade, sem 

acompanhamento familiar, indisciplinados, agressivos, sem motivação e não sabem 

brincar. 

As crianças já não são crianças, não fala como criança, não brinca como 

criança, perdeu-se a inocência. Hoje se comportam como pequenos projetos de 

adultos sem perspectiva de vida, sendo que é nesta faixa etária, entre 0 a 7 anos 

que a criança está no processo de desenvolvimento e constituindo-se ser pensante. 

No processo da educação infantil, o papel do professor é de suma 

importância, pois é ele quem cria os espaços, disponibiliza materiais, participa das 

brincadeiras, ou seja, faz a mediação da construção do conhecimento, ingressando 

no mundo infantil através da brincadeira lúdica, e com objetivos propostos e 

construtivos para o bom desenvolvimento da criança.   

Faz-se necessário enriquecer as aulas com jogos, brincadeiras com e sem 

regras, músicas, cantigas de rodas, fantoches, contação de histórias e 

dramatizações para tornar as aulas mais prazerosas, ressignificando o ato de 

brincar, o brincar com espontaneidade. 

A escola, que é um apoio, mas não uma alternativa para o lar da criança, 

pode fornecer oportunidade para uma profunda relação pessoal com outras pessoas 

que não os pais. Essas oportunidades apresentam-se na pessoa da professora e 

das outras crianças e no estabelecimento de uma tolerante, mas sólida, estrutura em 

que as experiências podem ser realizadas (WINNICOTT, 1982, p. 217). 

 Segundo o autor, o professor tem uma importante função, herdando tanto 

qualidades quanto deveres da mãe durante o período em que a criança permanece 

na escola. Cabe ao professor, antes de tudo, manter e fortalecer os vínculos da 

criança com a família, apresentando ao mesmo tempo um mundo repleto de 

pessoas e oportunidades. 
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É neste papel de mediador entre a criança e o mundo que ela conhecerá que 

atua o educador. Sua tarefa é fazer com que a criança se aproprie dos objetos da 

cultura e de seu uso social (MELLO, 2004). 

Atualmente, há uma pressão muito grande tanto da Unidade Escolar, da 

sociedade e dos pais para que as crianças aprendam cada vez mais cedo os 

conteúdos pedagógicos. Com isso o tão divertido ato de brincar não tem encontrado 

espaço na escola como deveria, tenho buscado desmistificar esta práxis na minha 

sala de aula. 

A brincadeira supõe uma significação atribuída a todos que dela participam. 

Portanto, a brincadeira é um espaço social, uma vez que não é criada 

espontaneamente, mas em consequência de uma aprendizagem social. Assim, para 

brincar é preciso antes aprender a brincar. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Carta de apresentação 

 

 

 

Candeias, 14 de setembro de 2015. 

Of. Circular Gab. nº 0004/2016 – SEDUC  

 

A(o) Gestor(a) 

Da Unidade Escolar Escola Municipal Olavo Serafim Borges  

NESTA.  

 

Prezado Senhor (a), 

 

Cumprimentando-o (a) inicialmente, a Secretaria da Educação, autoriza a(o) Sr(a) 

Cátia Cristine Silva da Cruz Nascimento, cursista do Curso de Especialização em 

Docência na Educação Infantil MEC/SED/UFBA, latu sensu, a desenvolver a 

pesquisa de campo nesta Instituição de Ensino, para fins de produção monográfica. 

 

Na oportunidade, elevamos votos de estima consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

Rosa Maria da Silveira Vaz 

Secretária de Educação  

 

 

_______________________________________________________________________ 

Rua Dom Jerônimo Tomé, 22 – Centro – Candeias – Tel. 36018466/7735 

  
ESTADO DA BAHIA   

REGIÃO METROPOLITANA    
SECRETARIA D E   EDUCAÇÃO   
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS   
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ANEXO B – Carta de anuência da Diretora da Escola 

 

 

 

 

 Eu, Julice de Brito Cunha Santana, Diretora da Escola Municipal de Educação Infantil 

Olavo Serafim Borges, autorizo que a pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, da Universidade Federal da Bahia, Cátia Cristine Silva da Cruz Nascimento, 

realize observações participantes e interaja com funcionários, professores e crianças com o 

objetivo de Constatar que através das brincadeiras entre crianças do grupo 5 é possível uma 

integração pacífica, desafiadora e significativa. As ações fazem parte da pesquisa 

“BRINCADEIRA INFANTIL: DESAFIOS PARA UMA INTEGRAÇÃO SIGNIFICATIVA”, sob 

orientação de Edna Rodrigues de Souza. 

 

 

 

 

 

Salvador, 22 de setembro de 2015. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Diretora  
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Av. Reitor Miguel Calmon, s/n – Campus Canela – Vale do Canela 
CEP 40.110-100 - Salvador – BA Tel./Fax: (71) 3283-7305/ e-mail: diretoria@faced.ufba.br 

 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

1. Nome do responsável do participante: __________________________________ 

Documento de Identidade Nº ______________________________ Sexo: (  ) M (  ) F 

Data de Nascimento ___/___/___ 

Endereço: ______________________________________ Nº_______ Apto: ______ 

Bairro: ______________________________________________________________  

Cidade: _____________________________________________________________ 

CEP: ______________________________ Telefone: ________________________ 

 

2. Nome do participante: _______________________________________________ 

Sexo: (  ) M (  ) F 

Data de Nascimento: ___/___/___ 
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II – DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

1. Título da Pesquisa: Brincadeira Infantil: desafios para uma integração significativa. 

2. Pesquisadora: Cátia Cristine Silva da Cruz Nascimento 

 

3. Duração da Pesquisa na escola: 15 dias 

 

 4. Objetivos:  

 Constatar que através das brincadeiras entre crianças do grupo 5 é possível uma 

integração pacífica, desafiadora e significativa. 

 

 Identificar os desafios para promover atitudes de cooperação entre pares.  

 

 Reafirmar a importância das interações sociais nas brincadeiras do grupo 5. 
 

 Destacar como as intervenções realizadas pelo professor no desenvolvimento das 

brincadeiras favorecem a interação entre pares. 

 

5. Procedimentos que serão adotados durante a pesquisa:  

A coleta de informações com as crianças acontecerá através de registros de 

gravações em áudio e vídeo, tendo as brincadeiras como mediador, considerando as 

interações entre pares durante as práticas desenvolvidas pela professora pesquisadora do 

Grupo 5: os momentos que precedem a aula, o recreio, as situações lúdicas fora da sala de 

aula, as interações das crianças com a pesquisadora, sempre visando alcançar os objetivos 

propostos para contribuir na construção de conhecimento científico inerente ao tema. 

Visando ao cumprimento da ética estabelecida para a pesquisa qualitativa, o participante 

tomará ciência dos princípios abaixo discriminados e que regerão sua participação. Vale 

salientar que neste projeto de pesquisa não serão exibidas imagens que não tenham sido 

autorizadas.  

 



57 

 

6. Desconfortos e riscos:  

 

A pesquisa de natureza qualitativa será realizada com dezesseis crianças do Grupo 

5 em Instituição de Educação Infantil. A mesma não acarreta nenhum risco para as crianças 

participantes e nem para os demais sujeitos. Os participantes estarão contribuindo para 

aumentar nossa compreensão sobre a importância do brincar e a interação entre pares na 

educação infantil, possui grande influência no desenvolvimento das crianças sob todos os 

aspectos, sendo o brincar participação é voluntária, a criança ou responsável pode recusar-

se a participar.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE ESPESCIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS PAIS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Senhores pais/responsáveis: 

  

Estou elaborando o Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em 

Docência na Educação Infantil, na Universidade Federal da Bahia – UFBA, que 

busca estudar a relação da brincadeira infantil e seus desafios para uma integração 

significativa ocorrida no ambiente escolar. Para isto, preciso de algumas opiniões 

dos pais de alunos e estou enviando-lhes algumas perguntas, para que respondam 

conforme sua visão e experiência com seu filho. 

Obrigado pela sua colaboração! 

 

1- Qual a importância da escola para a vida do seu filho/ou na Educação 

Infantil? 

 

 

 

 

2- O que você espera que seu filho aprenda na Educação Infantil? 

 

 

 



59 

 

 

3- Como devem ser ensinado esses conteúdos? 

 

 

 

 

 

 

 

4- Você acredita que a criança aprende brincando? Quais as aprendizagens que 

observa no seu filho?  

 

 

 

 

 

 

 

5- Você compreende que através das brincadeiras podemos trabalhar as 

habilidades comportamentais e afetivas? (diminuir a agressividade) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE ESPESCIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Estou elaborando o Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em 

Docência na Educação Infantil, na Universidade Federal da Bahia – UFBA, que 

busca estudar a relação da brincadeira infantil e seus desafios para uma integração 

significativa ocorrida no ambiente escolar. Para isto, preciso de algumas opiniões 

dos professores desta Unidade e estou enviando-lhes algumas perguntas, para que 

respondam conforme sua visão e experiência. 

Obrigado pela sua colaboração! 

 

1- O que você como professor de Educação Infantil espera que seu aluno 

aprenda? 

 

 

 

 

 

 

2- Como devem ser ensinados estes conteúdos? 
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3- Você acredita que seu aluno aprende brincando? Quais aprendizagens 

observa em seu aluno? Justifique se sim ou não. 

 

 

 

 

 

 

4- Você acredita que através das brincadeiras a agressividade pode diminuir? 

 

 

 

 

 

 

 

5- Você compreende que através das brincadeiras podemos trabalhar as 

habilidades comportamentais e afetivas? (diminuir a agressividade)  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE ESPESCIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Estou elaborando o Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em 

Docência na Educação Infantil, na Universidade Federal da Bahia – UFBA, que 

busca estudar a relação da brincadeira infantil e seus desafios para uma integração 

significativa ocorrida no ambiente escolar. Para isto, preciso de sua opinião 

enquanto Coordenador desta Unidade e estou enviando-lhes algumas perguntas, 

para que respondam conforme sua visão e experiência. 

Obrigado pela sua colaboração! 

 

 

1- O que você acha da brincadeira na Educação Infantil? 

 

 

 

 

 

 

2- Você compreende que através das brincadeiras podemos trabalhar as 

habilidades comportamentais e afetivas? (diminuir a agressividade) 
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3- Como Coordenadora Pedagógica o que você diria ao professor de Educação 

Infantil que não trabalha com o lúdico em sala de aula? 

 

 

 

 

 

 

 

4- Você acredita que a criança aprende brincando? Justifique se sim ou não. 

 

 

 

 

 

 

 

5- Como devem ser ensinado esses conteúdos? 
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CÁTIA CRISTINE SILVA DA CRUZ NASCIMENTO 
 

 
 
 
 
BRINCADEIRA INFANTIL: DESAFIOS PARA UMA INTEGRAÇÃO 

SIGNIFICATIVA 

 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Departamento de Educação da 
Universidade Federal da Bahia. 

 
 
 
 
 
 

COMISSÃO EXAMINADORA 
 
 

____________________________________ 
Prof.ª Edna Rodrigues de Souza 

                                                           Universidade Federal da Bahia - UFBA 
 
 

____________________________________ 
 

Prof.ª Silvanne Ribeiro 
Componente da Banca 
 
 
 
 

 

 


