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RESUMO 
 
A partir do Estágio realizado na Educação Infantil no ano de 2011 percebemos o 
encantamento e o interesse das crianças pelas atividades lúdicas desde a música, a dança, os 
desenhos e principalmente as brincadeiras, no entanto brincavam sem nenhum objetivo 
didático e sem ocorrer mediação entre professora e alunos(as). Sendo assim, pesquisamos 
sobre quais concepções as professoras da educação infantil possuem sobre a função do 
brincar no desenvolvimento integral das crianças, tendo como eixo principal a sua 
importância no processo de ensino e aprendizagem, já que o brinquedo e o ato de brincar é 
a principal atividade desenvolvida e significativa para a criança. Segundo Santos (1996), a 
atividade lúdica tem uma importância notável, pois é através dela que a criança constrói seu 
próprio mundo. Nessa perspectiva, a nossa pesquisa está voltada para uma abordagem 
qualitativa que compreende uma pesquisa empírica com os professores da educação infantil 
da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Mossoró-RN. Para isso, realizamos entrevistas e 
observações em sala de aula. Nosso marco teórico está voltado para as concepções sobre o 
lúdico a partir dos Referenciais Curriculares (RCNEI) e autores como: Vygotsky (1989), Piaget 
(1975), Kishimoto (2012), Formosinho (2010), Santos (2001), entre outros. 
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ABSTRACT 
 
From the Stage in Early Childhood Education held in 2011 realized the charm and interest of 
children through play activities from music, dance, designs and especially the games, but 
played without any instructional purposes and without mediation occurs between teacher 
and students (as). Thus, we research on the conceptions of early childhood education 
teachers have about the role of play in the overall development of children, with the major 
axis of its importance in the teaching and learning, as the toy and the act of playing is the 
main activity developed and meaningful to the child. According to Santos (1996), the leisure 
activity has a notable importance, for it is through her that the child constructs his own 
world. From this perspective, our research has focused on a qualitative approach that 
includes empirical research with teachers of early childhood education of the Municipal 
Education City Mossoró-RN. To do this, do interviews and observations in the classroom. Our 
theoretical framework is focused on the conceptions about the play from the RCNEI and 
authors such as Vygotsky (1989), Piaget (1975), Kishimoto (2012), Formosinho (2010), Santos 
(2001), among others. 
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Introdução 
 
Nossa escolha sobre a temática o brincar na educação infantil deu-se a partir da 

observação em algumas experiências como discente do Curso de Pedagogia, como por 
exemplo no estágio supervisionado em que percebemos que para algumas professoras falar 
sobre a importância do lúdico no processo de desenvolvimento integral da criança ainda é 
algo muito complexo, vendo o brincar no contexto escolar como uma atividade distanciada 
da prática educativa.                                                                                              

Ao longo da nossa experiência no estágio supervisionado I direcionado para a 
educação infantil, começamos a nos questionar para tentar compreender o motivo pelo qual 
as crianças brigavam, corriam e não tinham interesse em participar da aula. Durante a 
regência percebemos o encantamento e o interesse das crianças a cada atividade lúdica, 
como músicas, danças, desenhos, e principalmente as brincadeiras.                                                                                               

Percebemos ainda, no período de observação, que os educando brincavam sem 
nenhum objetivo didático, e até mesmo os alunos tornavam-se dispersos, sem motivação 
porque não ocorria uma mediação da professora responsável entre ludicidade e alunos.                                

Então pesquisaremos sobre quais concepções as professoras da educação infantil 
possuem sobre a função do brincar no desenvolvimento integral das crianças, tendo como 
eixo principal a sua importância no processo de ensino e aprendizagem, já que o brinquedo 
e o ato de brincar é a principal atividade desenvolvida e significativa para a criança. Segundo 
Santos (1996), a atividade lúdica tem uma importância notável pois é através dela que a 
criança constrói seu próprio mundo. 

Nessa perspectiva, pretendemos que as professoras da educação infantil que 
trabalham com crianças de 0 a 6 anos, compreendam o uso da brincadeira no contexto 
escolar como um recurso que, além de tornar o cotidiano da sala de aula mais atraente, 
também, e principalmente vejam como uma ferramenta de mediação no processo ensino e 
aprendizagem e possam proporcionar às crianças a construção de novas descobertas.   

Dessa forma, questionamos: Quais concepções as professoras da educação infantil 
têm sobre a função do brincar no desenvolvimento integral das crianças? 

E para este problema levantamos algumas hipóteses como: 

 As professoras da UEI não estão desenvolvendo em suas práticas de trabalho a 
mediação do brincar como propõe o RCENEI; 

 Para que haja o desenvolvimento integral da criança a partir do brincar, é preciso 
que as professoras da UEI reavaliem suas concepções e práticas pedagógicas. 
 
A nossa pesquisa tem como objetivo geral: Analisar as concepções das professoras da 

educação infantil sobre a função do brincar no desenvolvimento integral das crianças, e 
como objetivos específicos:   

 Identificar quais metodologias são utilizadas pelas professoras para viabilizar o 
brincar no espaço escolar. 

 Compreender as contribuições que o brincar pode trazer no desenvolvimento 
integral da criança. 

 Identificar às concepções das professoras acerca da importância do uso do brincar 
para o desenvolvimento integral das crianças. 
 

 



1- A Metodologia 
 
Nossa pesquisa está caracterizada como uma pesquisa qualitativa, uma vez que 

durante a pesquisa analisaremos as concepções das professoras da educação infantil sobre a 
função do lúdico no desenvolvimento integral da criança a partir da viabilização do brincar, 
no qual iremos analisar suas atitudes e procedimentos metodológicos. A respeito dessa 
pesquisa Minayo (2007, p. 21) diz que: “Ela trabalha com o universo dos significados, dos 
motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.” Essa pesquisa denomina-se 
ainda qualitativa bibliográfica já que o levantamento bibliográfico será necessário para se 
realizar a análise das entrevistas realizadas durante a elaboração da monografia. 

Ainda será realizada a pesquisa empírica, já que será necessário ir a campo realizar 
entrevistas e observar a prática das professoras para melhor compreensão da realidade do 
brincar com o texto escolar. Esta etapa faz parte da pesquisa qualitativa já que Minayo 
(2007, p. 26) nos mostra que “Essa fase combina instrumentos de observação, entrevistas, 
ou outras modalidades de comunicação e interlocução com os pesquisadores, levantamento 
de material documental e outros.” 

Por fim faremos a analise do material empírico coletado articulando e analisando a 
partir do referencial que nós utilizaremos como fundamentação teórica para a monografia. A 
respeito desta etapa de elaboração da pesquisa Minayo (2007, p. 26-27) ressalta que:  

 
Diz respeito ao conjunto de procedimentos para valorizar, compreender, 
interpretar os dados empíricos, articulá-los com a teoria que fundamentou 
o projeto ou com outras leituras teóricas e interpretativas cuja 
necessidade foi dada pelo trabalho de campo.  

            Assim esperamos que através dessa pesquisa possamos alcançar os objetivos aqui 
previstos, já que o brincar no contexto escolar da educação infantil constitui-se um desafio 
por ser ainda interpretado de maneira equivocada por alguns professores, mas que deve ser 
encarado como uma realidade do processo educacional. 
 
 
2- O Brincar na Educação Infantil: Uma reflexão teórica inicial 

 
2.1. O que dizem os Referenciais Curriculares para a Educação Infantil – RCNEI 

 
Os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação infantil é um documento criado 

em 1998 pelo Ministério da Educação e Cultura do Brasil que retrata de uma maneira geral a 
função da educação infantil na vida da criança no espaço escolar, diferente dos demais níveis 
de ensino, pois envolve duas funções inseparáveis como o ato de educar e cuidar.  

Sabemos que há bem pouco tempo as funções de educar e cuidar não estavam 
presentes nas instituições de educação infantil que preferencialmente utilizavam a função 
assistencialista de apenas cuidar da criança em seus espaços.  

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional – 9.394/96 determina que 
no período de três anos a contar de sua sanção, todas as creches passem para a 
administração educacional, o que transformam-nas em responsabilidade de instituições de 
educação, fazendo com que as creches e pré-escolas sejam a primeira etapa da educação 
básica tendo como objetivo maior estabelecer os fundamentos para os níveis posteriores de 
escolarização. 



Sendo parte integrante da educação básica, a educação de crianças de zero a seis 
anos tem ação eminentemente pedagógica, como afirmam os RCNEI (1998). 

O novo contexto social do século XXI com suas amplas mudanças familiares, 
educativas permite uma ampliação no pensar e fazer da educação infantil abrindo 
perspectivas de repensar esses espaços educativos Com o passar do tempo essa realidade 
foi se modificando e surge a necessidade de reflexão sobre a real função da educação 
infantil no contexto atual. Assim, as práticas educativas atuais permitem reflexões sobre o 
seu fazer e o seu planejar a partir do que é necessário para o desenvolvimento da criança 
unindo ao seu prazer o que implica na necessidade de planejar a ludicidade, a brincadeira no 
contexto escolar da educação infantil. 

Segundo os RCNEI (1998, p.14):  
 

(...) a educação assume as funções: social, cultural e política, garantindo 
dessa forma, além das necessidades básicas (afetivas, físicas e  cognitivas) 
essenciais ao processo de desenvolvimento e aprendizagem, a construção 
do conhecimento de forma significativa, através das interações que 
estabelece com o meio. Essa escola promove a oportunidade de convívio 
com a diversidade e singularidade, a participação de alunos e pais na 
comunidade de forma aberta, flexível e acolhedora. 
 

   Diante disso, percebemos o importante papel das Unidades de Educação Infantil- 
UEI na vida da criança, além de compreendermos que as professoras têm uma função 
especial de educar e cuidar da criança. Por isso é indispensável que o profissional da 
educação infantil esteja de fato envolvido com os educando para proporcionar benefícios do 
ato de cuidar e educar permitindo ao aluno, em sala de aula e em outros espaços 
educativos, o contato direto com a ludicidade a partir das diversas brincadeiras, o que 
possibilita a construção de um novo repertório de aprendizagens. De acordo com os 
Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil (1988, p. 23): 

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

 
Os RCNEI defendem o brincar como uma atividade necessária no cotidiano escolar, 

por possibilitar às crianças momentos de experiências e ampliação de novas descobertas. 
Através desse ato as crianças se desenvolvem em diferentes aspectos, como por exemplo 
em relação a autonomia, a cognição, a linguagem, a motricidade, entre outros, visto que nas 
brincadeiras s crianças têm a oportunidade de participarem, criarem, interagirem umas com 
as outras e assim resolverem situações que venham surgir durante as atividades 
favorecendo assim uma melhor compreensão e capacidade de resolução. 

Brincar é realmente uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 
identidade e autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, se comunicar por meio de 
gestos, sons, e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela 
desenvolva sua imaginação. (RCENEI, 1998, v. 2, p. 22). 



A partir dessas interações com as brincadeiras e os brinquedos, os educandos 
começam a desenvolver a sua linguagem em conversas, gestos e manuseios pois 
entendemos que dialogando em coletividade durante a realização de todas as brincadeiras a 
criança inicia a sua inserção no meio social em que vive.  

A criança é um ser que brinca e gosta de vivenciar novas tentativas experimentais 
proporcionadas pelas brincadeiras favorecendo a sua imaginação, criação e interiorização de 
alguns modelos e exemplos de adulto.  

O ato de brincar é de essencial importância para o desenvolvimento da motricidade 
das crianças, uma vez que ao brincarem elas têm a oportunidade de manusear brinquedos, 
pular, dançar, correr e isso facilitará o desenvolvimento de sua coordenação motora.  

Os RCNEI (1988) afirmam que o espaço da brincadeira pode ajudar os educadores a 
observarem as experiências prévias das crianças, pois essa prática provoca momentos de 
tentativas de novas descobertas e criatividades destas crianças. Porém é necessário analisar 
que para o brincar possibilitar à criança o desenvolvimento através dessas experiências 
realizadas por elas, é de fundamental importância a mediação e uma boa prática educativa 
planejada do professor. 

  Podemos assim dizer que as aprendizagens que ocorrem durante o 
desenvolvimento da criança são construídas em situações de interações, sendo de essencial 
importância a mediação e interação com um adulto, neste caso específico o professor.  

 
Assim, cabe ao professor propiciar situações de conversa, brincadeiras ou 
de aprendizagens orientadas que garantam a troca entre as crianças, de 
forma a que possam comunicar-se e expressar-se, demonstrando seus 
modos de agir, de pensar e de sentir, em um ambiente acolhedor e que 
propicie a confiança e a auto-estima. (RCNEI, 1998, v.1, p. 31) 
 

          Muitos professores ainda não formaram uma ideia ampliada e consciente da 
importância do seu papel na mediação dessa prática. Alguns veem na brincadeira um 
momento de proporcionar “descanso”, deixando os alunos de maneira solta sem nenhum 
objetivo didático, nenhuma mediação intencional, o que muitas vezes passam a ficar 
desinteressados na realização da atividade. 

            O brincar é uma atividade lúdica que pode e deve ser desenvolvida na escola, 
já que permite a criança desenvolver-se em diversos aspectos como: cognitivo, social, físico, 
motor, além de representar momentos vivenciados anteriormentes a partir da brincadeira. 
O brincar é uma experiência diferenciada das outras, por utilizarem recursos, matérias 
diversificados, além de propiciar as crianças o momento de vasto conhecimento e por 
possibilitar categorias de experiências agrupadas por modalidades de brincadeiras.  

 
O brincar apresenta-se por meio de varias categorias de experiências que 
são diferenciadas pelo o uso do material ou dos recursos 
predominantemente implicados. Essas categorias incluem: movimento e as 
mudanças da percepção resultantes essencialmente da mobilidade física 
das crianças; a relação com os objetos e suas propriedades físicas assim 
como a combinação e associação entre eles; a linguagem oral e gestual que 
oferecem vários níveis de organização a serem utilizados para brincar; os 
conteúdos sociais, como papéis, situações valores e atitudes que se referem 
à forma como universo social se constrói; e, finalmente, os limites definidos 
pelas regras, constituindo-se em um recurso fundamental para brincar. 
Estas categorias de experiências podem ser agrupadas em três modalidades 



básicas, quais sejam, brincar de faz-de-conta ou com papéis, considerada 
como atividade fundamental da qual se originam todas as outras, brincar 
com materiais de construções e brincar com regras. (RCENEI, 1998, v. 1 
p.28). 
 

Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação infantil o brincar é uma 
atividade muito significativa para o desenvolvimento da criança, devido ao desenvolvimento 
de experiências de brincadeiras com modalidades diferentes em que cada uma possui uma 
função importante para as novas aprendizagens e descobertas infantis, como o brincar de 
construções, de regras e o de faz- de- conta, esta última é uma brincadeira que usa muito a 
imaginação da criança, permitindo reviver momentos já vividos, imitar adultos, criar 
histórias, possibilitando o desenvolvimento da autonomia na realização e criação da 
brincadeira, além de ser um momento privilegiado de interação entre as próprias crianças da 
mesma idade, e de faixa etária aproximada, sendo de importância na educação infantil 
garantir um espaço para a realização dessa atividade. 

Os RCNEI (1988) abordam que o brincar desenvolve integralmente a criança, porque 
essa prática proporciona a ela momentos de prazer envolvendo-se e sentindo motivada em 
realizá-la e assim favorecendo o desenvolvimento cognitivo, visto que é por meio do brincar 
que as crianças se esforçam para resolver obstáculos tanto cognitivos quanto emocionais, 
explorando a partir das brincadeiras a sua espontaneidade criativa, e com isso elas começam 
a dar significados ao meio social em que se encontram inseridas. 

Porém, para que o brincar seja uma prática educativa, desenvolvida na educação 
infantil, é necessário que os professores tenham a clareza do seu importante papel de 
mediador nessa atividade.  

A partir desse estudo abordado pelos RCNEI percebemos o importante papel dos 
professores na instituição da educação infantil, em que deve compreender claramente sobre 
a importância do brincar na escola e também sobre as suas modalidades de brincadeiras, em 
que terá momento apenas de mediar pela observação e outros em que proporcionará 
materiais que contribuem para o brincar, e a partir disso, possam mediar conhecimentos, 
pois a partir da brincadeira podem ser trabalhadas regras, a habilidade motora, a linguagem 
e a inserção de informações atuais do mundo em que a criança participa e se desenvolve. 

  Assim ao tomar conhecimento da importância do brincar para o desenvolvimento 
integral da criança, o professor deverá começar a realizar adaptações quanto à organização 
da sala de aula, a sua prática de ensino, métodos de mediação das brincadeiras, além de 
outras ações necessárias para proporcionar descobertas, aprendizagens e a partir disso 
possibilitar às crianças desenvolverem e ampliarem novas capacidades.  

 
O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais, que 
envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados com aspectos biológicos do 
corpo, como a qualidade da alimentação e dos cuidados com a saúde, 
quanto da forma como esses cuidados são oferecidos e das oportunidades 
de acesso a conhecimentos variados. (RCNEI, 1998, p.24). 

 

Com isso os professores da educação infantil precisam ter uma concepção clara da 
sua função de cuidar da criança num ambiente escolar, pois esse cuidar não significa privar 
os educandos de serem sujeitos das suas próprias experiências, mas permitir aos educandos 
a oportunidade de vivenciarem novas experiências.  



Os RCNEI destacam a importância do cuidar no espaço escolar, que aborda a 
necessidade do comprometimento de quem cuida que neste caso é o professor, e assim 
afirmam: “Para cuidar é preciso antes de tudo estar comprometido com outro, com sua 
singularidade, ser solidário com suas necessidades, confiando em suas capacidades. Disso 
depende a construção de um vínculo entre quem cuida e quem é cuidado”. (RCNEI, 1998, 
v.1, p. 25). 

É essencial a mediação dos professores durante todas as atividades escolares, e isso 
não poderia ser diferente no ato de brincar, porém é necessário que os educadores 
percebam a diferença entre mediar o brincar com liberdade e objetivo, e o brincar com 
liberdade e sem objetivo, apenas como um passatempo.  

O professor não deve desenvolver uma atividade lúdica como um passatempo, sem 
nenhum objetivo didático porque causa desinteresse nos educandos tornando-os 
desestimulados em praticá-la, e principalmente, não propicia à criança um desenvolvimento 
integral. 

Desta forma temos que procurar refletir e assim nos livrar de uma concepção muito 
arraigada nos professores de que o brincar no contexto escola, é somente para deixar o 
ambiente agradável, ou como um passatempo para a rotina escolar do educando da 
educação infantil. O professor deve entender que o brincar é mais do que isso, uma vez que 
pode contribuir para o desenvolvimento integral da criança, porque através das brincadeiras 
o aluno constrói um novo repertório de informações, além de proporcioná-los a uma 
interação prática com o meio social no qual está inserido. Assim, o brincar no contexto 
escolar deve ser encarado como uma realidade educacional. 

De acordo com os RCNEI (1988) nas brincadeiras as crianças transformam os 
conhecimentos que já possuíam anteriormente em conceitos gerais com os quais brinca. Ao 
brincar ela assumir um determinado papel numa brincadeira, e isso provêm da imitação de 
alguém ou de algo conhecido, de uma experiência vivida na família ou em outros ambientes, 
sendo de grande enriquecimento para a sua aprendizagem na medida em que pensa, cria e 
desenvolve novas experiências a partir de outras já vividas. 

Assim, para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível 
que haja riqueza e diversidade nas experiências que lhes são oferecidas nas instituições, 
como em especial o ato de brincar, pois essa prática é muito significativa para o imaginário 
da criança, em que ela se sente instigada na sua realização, e a partir da brincadeira 
desenvolve a sua criatividade e autonomia.  

Podemos concluir que o brincar é necessário no ambiente de educação infantil por 
fazer parte das necessidades das crianças incluindo o seu próprio desenvolvimento. 
Enquanto seres pensantes que estão em profundo crescimento, através das brincadeiras 
elas sentem o prazer e a liberdade de aprender desenvolvendo experiências que jamais 
poderiam praticá-las de outra maneira, o que faz fortalecer a sua importância e inserção no 
ambiente de instituições infantis. 

  
2.2. O que dizem os autores 
 
Antigamente a idade não era um critério de diferenciação, ou seja, as crianças faziam 

as mesmas tarefas dos adultos. Para Pontes (2012, p.50): “Quando a criança passa a ser 
tratada como alguém com características diferentes das do adulto, também não deixa de 
estar diretamente relacionada às aspirações dos adultos/pais que passam a vê-la como 
diversão.” 



Segundo Fontana (1997) a partir do século XVII foi que a criança começou a ser vista 
como um ser humano que possui a sua própria singularidade, com isso a infância foi 
considerada uma das fases da vida com suas características especiais.  

Os estudos realizados pela psicologia vêm defendendo que o brincar tem um papel 
importante no desenvolvimento da criança. Para Piaget apud Fontana (1997) a criança sente 
a necessidade constante de brincar porque é preciso para o seu equilíbrio afetivo e 
intelectual desenvolver a assimilação do real ao eu, e assim ajuda a criança a reviver e 
repensar acontecimentos interessantes e essenciais para o desenvolvimento da inteligência.  

Já Vygotsky defende que o ato de brincar permite a criança ampliar sua imaginação, a 
partir do momento que começa a agir na brincadeira, fazendo que ela interaja com o meio 
social no qual vive. 

Para Dias (2008, p. 76): Dar lugar à fantasia é estimular uma pedagogia da 
criatividade promovendo o imaginário, o mundo adulto deverá proporcionar à criança 
formas de <<tornar suportável>> e até aliciante o real <<quotidiano>>. 

 Assim Fontana (1997) destaca a visão desses autores em torno do brincar como uma 
atividade que permite às crianças desenvolverem-se na medida em que imaginam, 
exploram, interagem entre elas nas criações de ideias e resoluções de situações, sendo de 
muita valia para a sua aprendizagem. “Brincar é, sem dúvida, uma forma de aprender. Mas é 
muito mais do que isso. Brincar é experimentar-se, relacionar-se, imaginar-se, expressar-se, 
compreender-se, confrontar-se, negociar-se, transformar-se, ser”. (FONTANA, 1997, p.139). 

Podemos afirmar que o brincar é uma prática necessária na fase de vida da infância 
de toda criança, porque é fundamental para o desenvolvimento humano neste período, pois 
essa atividade, ao contrário da concepção de alguns adultos, é altamente séria e de 
profunda significação para a criança, uma vez que são seres que pensam e sentem o mundo 
de um jeito próprio. A criança faz do universo do brincar a sua vida, pois ela vive em um 
mundo imaginário em que a brincadeira é a representação da sua realidade.   

Kishimoto (2002) lembra que o brincar era considerada uma atividade oposta ao que 
é sério, isto é a brincadeira não era vista como uma prática que proporcionava as crianças 
um repertório de informações e experiências.  

A brincadeira é uma prática riquíssima para o desenvolvimento da criança, em seus 
aspectos emocional, social e cognitivo da criança.  

Após estudos, pesquisas e reflexões o brincar passou a ser defendido como uma 
atividade que permite à criança compreender o mundo a partir do momento em que 
começa a reproduzi-lo em situações lúdicas. Kishimoto (2002) defende que o brincar é uma 
atividade livre, mas para que essa liberdade seja desenvolvida é essencial que tenhamos a 
clareza que é fundamental oferecer possibilidades de ação, e essa prática não ocorre com 
demissão do adulto, mas pelas oportunidades que forem oferecidas. 

Ainda de acordo com Kishimoto (2002) o brincar é um espaço explorável, pois ao 
brincar a criança corre, anda, conversa, pula, derruba e etc. Todas essas atividades servem 
como novas descobertas e isso torna-se uma prática importante para o desenvolvimento 
infantil, uma vez que a partir das brincadeiras a criança tem a oportunidade de praticar 
diversas experiências, e assim desenvolvem várias aprendizagens, pois é dada a 
oportunidade de explorar e solucionar problemas, que em situações  normais jamais seriam 
realizadas com o medo de errar, porque quando brincam não estão preocupada com o 
resultado. O brincar torna o ensino e aprendizagem como atividades significativas, visto que 
a medida que a criança vai realizando diversas brincadeiras, experimenta e vive momentos 
significantes de descobertas. 



A brincadeira de faz de conta, segundo Kishimoto (2002), é um exercício que trabalha 
muito a imaginação infantil, permitindo nessa fase de vida desenvolver vários 
conhecimentos. A criança tem a oportunidade de imaginar, criar, socializar-se com outras 
crianças, pois a brincadeira é a ação que a criança desempenha ao mergulhar no mundo 
mágico do lúdico, contribuindo na construção do conhecimento infantil. Esta atividade lúdica 
que é o brincar é muito positiva para o desenvolvimento integral infantil, uma vez que leva a 
criança a tornar-se mais flexível e buscar alternativas de ação, esse processo traz efeitos 
positivos aos aspectos: corporal, moral e social. 

Ao permitir a prática do brincar na escola, a criança tem a capacidade de construir 
representações cognitivas, desenvolver ações motoras e a partir das interações trabalharem 
a socialização, porque as brincadeiras realizam duas funções importantíssimas: a lúdica que 
propicia diversão, prazer e a educativa que permite a construção de conhecimentos, mas 
para isso acontecer é necessário que o adulto propicie espaço e tempo para trabalhar a 
construção do real pelo exercício da fantasia, ou seja, criar novas relações entre situações no 
pensamento e situações reais.  

Para Seber (1999) o brincar é essencial para o desenvolvimento psicológico da 
criança pois ela se empenha, concentra-se durante essa atividade favorecendo aprender a 
andar, a falar, assim como a sua socialização, e a construir novas experiências. Ao brincar a 
criança atribui significados aos objetos distintos, qualquer coisa pode ter outros sentidos, 
esses comportamentos permitem o desenvolvimento na medida em que são explorados 
divertimentos, prazeres, aprendizagens, podendo desfazer e construir objetos.  

Nesse processo que é a brincadeira, a imaginação e a criação acionam o pensamento 
da criança para a resolução de problemas experimentando o mundo e internalizando uma 
compreensão sobre as pessoas, os sentimentos e os diversos conhecimentos.  

Quando brinca a criança entra no mundo imaginário e esquece um pouco o 
cotidiano, nem mesmo se preocupa com a assimilação do conhecimento o qual gera novas 
aprendizagens, que acontecem sem que elas percebam, sendo importante instrumento em 
seu desenvolvimento e principalmente um fator fundamental na construção do 
conhecimento infantil, conforme afirma Seber (1999, p. 55): “A conduta de viver de modo 
lúdico situações do cotidiano amplia as oportunidades não só de compreensão das próprias 
experiências como também de progresso do pensamento”. 

Diante disso, percebemos que a criança se apoia na imaginação que é proporcionada 
pela atividade lúdica que é o brincar para produzir momentos do dia-a-dia, e assim quanto 
maiores forem oferecidas condições de brincadeiras mais progresso alcançará o seu 
pensamento.  

 
Em virtude desses progressos no nível de representações interiores, o 
brincar reflete uma etapa superior de elaboração. A criança brincando por 
tempo mais prolongado e ajustado suas ações aos pormenores vividos no 
cotidiano, faz seu pensamento evoluir cada vez mais. (SEBER, 1999, p.58). 

 
As brincadeiras são situações em que a criança revela maneira própria de ver e 

pensar o mundo, aprendendo a relacionar-se com outras pessoas, aprimorando assim novas 
descobertas. 

O ato de brincar é uma das principais a atividades desenvolvidas na infância, em que 
a criança constrói novas aprendizagens, expressam sentimentos, emoções, desejos e 
necessidades. Segundo Santos (1995) o brinquedo ou o ato de brincar é sem dúvida uma das 



principais atividades das crianças uma vez que o brinquedo constitui a essência da infância 
como a principal atividade realizada por elas.  

Portanto, faz necessário que tenhamos a compreensão da importância do brincar na 
dinâmica da instituição infantil, a fim de favorecer o desenvolvimento integral bem como 
ajudar a construir novas descobertas a partir dessa atividade lúdica e educativa. O brincar é  
necessário para o desenvolvimento cognitivo, pessoal, social, já que vai além das emoções e 
da sensibilidade, pois atua também no domínio da inteligência cooperando para evolução 
infantil.  

Santos (2008) afirma que o desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a 
aprendizagem, como o pessoal, social e cultural, colaborando para uma boa saúde mental 
facilitando os processos de socialização, comunicação, expressão e construção do 
conhecimento. O brincar possibilita a criança situações de lógica e coerências nas suas 
ações, tais como pegar, sugar, bater, agarrar, desenvolvendo assim, a sua capacidade de 
perceber e descobrir o mundo em que vive.  

É fundamental considerar sempre o ato de brincar como meio importante para 
oportunizar a criança a vivenciar grandes descobertas, lembrando que o brincar é um direito 
de todas as crianças, e este direito é reconhecido em declarações e leis. Então esse direito 
deve ser cumprido nas instituições de educação infantil entendendo-o como essencial e 
importante para inserção das crianças ao meio em que vivem, visto que o ato de brincar é 
uma atividade natural, espontânea e necessária da própria criança, possibilitando o uso da 
imaginação, criatividade e um repertório de descobertas de antigos e novos conhecimentos.  

 
 

Considerações Finais 
 
A partir dos estudos apresentados aqui, afirmamos que não resta dúvida de que a 

brincadeira e as formas diversas de brincar são partes integrantes de um planejamento de 
ensino na educação infantil em que o professor apresenta-se como principal mediador e 
responsável pela gestão das brincadeiras.  

No entanto, estamos falando de algo novo em nosso país, tendo em vista que a 
educação das crianças de 0 a 6 anos nem sempre foi uma preocupação realmente educativa, 
mas direcionada ao cuidar. 

Só no início deste século é que as ações educativas estiveram voltadas também para 
essa formação educacional como base da educação básica e as nossas crianças tiveram um 
olhar diferenciado nesta faixa etária. 

Os nossos estudos e pesquisas apresentam-se em sua forma inicial de revisão 
bibliografia e coleta de dados em que necessitamos saber o que pensam e fazem os 
professores em suas práticas pedagógicas a partir desse novo pensar e agir tomando por 
base os Referenciais Curriculares Nacionais Infantis e os estudos existentes em torno da 
importância do brincar para o desenvolvimento e aprendizagem da criança.  
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