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APRESENTAÇÃO

Partindo da concepção da importância da troca para se construir conhecimento, neste
memorial pretendo discutir o papel da brincadeira na vida das crianças de 0 a 5 anos.
Relatando algumas experiências durante minha trajetória como professora e como aluna
de educação infantil. Trabalho voltado para a importância da verdadeira aprendizagem
significativa, contextualizada no desenvolvimento e na aquisição do conhecimento do aluno em
relação à conscientização e transformação de suas atitudes na sociedade.
Primeiramente foi feito um relato sobre minha infância na creche e minha formação
primária, em seguida as contribuições do curso de Pedagogia do PROESF (Programa Especial
para Formação de Professores em Exercício da Região Metropolitana de Campinas) abordagem
sobre a importância do brincar, o professor-educador, a família como a primeira e mais
importante instituição educadora na vida da criança, enfatizando a atitude dos pais com relação
aos filhos e as diferenças existentes entre uma classe social e outra em relação ao tratamento e
atenção às crianças e de como as escolas vêem as brincadeiras.
Trazendo este olhar para mais próximo de nossa realidade, observando que, cada vez
mais, os pais necessitam trabalhar e o papel da escola é fundamental na vida das crianças, desde
seus primeiros meses.
É nesse espaço que ela vai passar a maior parte do tempo de sua infância, e, por isso,
necessitamos pensar na escola como lugar de cuidado e aprendizagem, um dependendo do outro
em sua totalidade.
Ressaltando as experiências na Educação Infantil, apontando caminhos para que os
professores possam integrar o brincar a um projeto educativo e entender a importância do fazde-conta na construção do sujeito e de sentidos.
Procuro unir os aspectos teóricos e práticos no desenvolvimento deste trabalho com a
importância do curso para repensar sobre minha prática, com embasamento teórico, tornandome mais segura nas decisões e atitudes, visando sempre uma interação, partindo de uma
realidade concreta para um nível real de abstração e uma relação afetiva com a sociedade,
incentivando a autonomia, a criatividade e a responsabilidade.
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1. MINHAS MEMÓRIAS
Brincar em minha época de infância era fundamental, é claro que isso não faz tanto
tempo, entre os anos de 1975 a 1980 (meus anos vividos na creche).
Como minha mãe precisava trabalhar para manter nossa casa, eu e meus irmãos
precisávamos freqüentar a creche Joaninha Morgante em Piracicaba, hoje Escola Municipal
Joaninha Morgante.
A lembrança das educadoras ainda é forte em minha memória, guardo-as com muito
carinho, lembro-me que em todos os eventos da creche eu atuava o papel principal. Recordo-me
de uma festa do dia das mães em que fantasiaram-me de rosa eu era o centro das atenções, mas
minha mãe não pode estar presente seu trabalho a impediu.
Nossa escola era muito ampla e possibilitando muitas brincadeiras, as educadoras
sempre presentes em tudo o que fazíamos.
Forte lembrança tenho de todas as brincadeiras que minha escola oferecia, são elas:
pega-pega, cobra-cega, passa anel, roda-roda, mãe da rua, corrida de saco, pular corda,
esconde-esconde e muitas outras. Mas o que eu mais gostava era a hora do parque, porque
quando chovia, podia brincar com a terra vermelha, as professoras davam copinhos para a
fabricação de bolos. Que delicia! Brincávamos horas e horas sem perceber o tempo passar.

“A criança transforma a natureza, interage nela e com ela e, portanto,
apropria-se das coisas do mundo, atribuindo-lhes sentidos e significados
construindo uma condição humana como ser social em dimensão individual
e coletiva, e produzindo cultura”. ( PRADO, 1999, p.3)

Minha escola proporcionava momentos que até hoje recordo com muita alegria, posso
dizer que tive uma infância na creche que muitas crianças não têm hoje, mesmo estando com as
mães o dia todo.
Vejo em meus alunos e alunas o reflexo de uma família desestruturada onde a mulher
fica sobrecarregada em cuidar de seus filhos e filhas, sustentar a casa, pois a figura do pai
torna-se cada vez mais extinta nas famílias.
Sendo assim cabe a mulher suprir todas as necessidades de seu lar e é neste sentido que
a criança perde toda sua infância, pois desde pequena precisa ser responsável pelos afazeres da
casa e cuidar dos irmãos mais novos, para que a mãe possa trabalhar, perdendo assim grande
parte se sua infância.
O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que toda criança tem direito a educação, o
direito esta realmente no papel e as vagas e profissionais para atender todas estas crianças,
onde estão?
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Infelizmente, vivemos num pais onde é necessário muita sorte, para que algumas
crianças consigam desfrutar deste direito, por uma infância melhor dentro das escolas de
Educação Infantil.
Nossas crianças têm direito à brincadeira
Nossas crianças têm direito à atenção individual
Nossas crianças têm direito à saúde e higiene
Nossas crianças têm direito a uma alimentação sadia
(MEC/COEDI, 1995).
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1.1 MINHA FORMAÇÃO PRIMÁRIA

Comecei minha vida escolar no Ensino Primário no ano de 1983, ainda recordo das
brincadeiras que tínhamos no horário de entrada e recreio com minhas amigas Daniela e Juliana
andamos juntas durante todo o ensino primário. Chegávamos à escola todos os dias meia hora
antes do sinal da entrada para podermos brincar com as amarelinhas e cordas do pátio.
Tínhamos em nossa escola um pátio favorável as brincadeiras, as amarelinhas foram
pintadas pelos próprios alunos nas aulas de artes, amava brincar nas que tinham formato de
caracol, estas eram diferentes das outras, pois ao invés de serem pintadas em quadrados onde
pulava-se com um pé e depois com os dois, na de caracol pulava-se somente com um pé até que
alguém vencesse chegando na casa dez.
Empenhávamos-nos a não pisar na risca para não irmos ao “inferno”, minha avó certa
vez me viu brincar em casa com meus irmãos de amarelinha explicou que ela tinha céu e inferno
e números até o dez porque quem cumprisse os dez mandamentos iria para o céu e quem não os
cumprissem iria para o inferno.
Nos dias de chuva, como o pátio onde brincávamos não era coberto, minhas amigas e eu
brincávamos de corda no refeitório. Posso dizer sem dúvidas, que durante minha trajetória no
ensino primário brinquei muuiiiiiitooooo com minhas amigas queridas, laços que mantemos até
hoje.
A Dani, hoje, é veterinária e mamãe de duas meninas e a Ju é professora de matemática.
Quando nos encontramos as lembranças das brincadeiras são muitas.
Hoje, como mães, notamos que nossos filhos não brincam como nós brincávamos em
nossa época.
Por este motivo, escolhi a brincadeira como tema para meu memorial de formação, pois
noto o quanto ela é importante para o desenvolvimento da criança.
Através deste trabalho, farei um estudo sobre a importância do brincar na Educação
Infantil, observando as propostas de alguns pesquisadores que afirmam que o brincar ajuda a
desenvolver a interação social, enfatizando principalmente seu desenvolvimento cognitivo,
físico e emocional, mostrando que a criança em seus papéis cria situações imaginárias que são
vivenciadas em seu cotidiano.
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2. MINHA ATUAÇÃO COMO PROFISSIONAL

Como educadora, ampliando meus conhecimentos no “PROESF” (Programa Especial
para Professores em Exercício) da região Metropolitana de Campinas, vejo, agora em outro
ângulo, as brincadeiras sua importância no desenvolvimento da criança, todavia não mais como
aluna da creche, e sim como professora dela.
O interesse por este tema surgiu por dois motivos: pelas minhas experiências quando
criança e pelos benefícios e alegrias que cada brincadeira me proporcionou, e pela observação
cotidiana dos meus alunos e alunas, pois, demonstravam muito interesse em brincar, a partir daí,
pude notar que eles aprendiam muito, brincando.
Muitos professores da escola onde leciono em Piracicaba, dizem que conteúdo só se
aprender com papel e lápis e que brincar é perda de tempo, outros falam que ir ao parque ou
brincar de casinha é matar o tempo.
Procuro apresentar aos meus alunos de educação infantil brincadeiras que
possivelmente foram esquecidas com o tempo como: roda-roda, pular corda, balança-caixão,
mãe da rua, picar latinha, pega-pega, passar anel e muitas outras que infelizmente às crianças de
hoje não conhecem, a cada dia procuro resgatar com meus alunos o brincar, pois a sociedade
tem lhes roubado este direito tão importante no seu desenvolvimento, pois as crianças desde
cedo precisam trabalhar, existem casos em minha escola que as mães usam as crianças como
instrumento de trabalho, fazendo com que algumas delas permaneçam horas e horas pedindo
dinheiro no semáforo para garantir o vicio dos pais, ou para garantir o sustento de toda a
família.
Segundo Marcelino no texto: Lazer e Infância – O Furto do Lúdico: as implicações para
o processo educativo:

“Na realidade brasileira, um outro fator tem bastante peso, quando
considera o furto do lúdico da infância. É o trabalho, ou melhor, a
necessidade de trabalhar, de grande parcela da nossa população infantil,
dos filhos da classe trabalhadora oprimida. “A Declaração dos Direitos da
Criança, aprovada pelas Nações Unidas, em 20 de novembro de 1959, foi
proclamada para que esta” possa ter uma infância feliz...”. No seu principio
7.º, a referida declaração coloca que: “A criança deve desfrutar plenamente
de jogos e brincadeiras, os quais deverão estar dirigidos para a educação; a
sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o
exercício desse direito”. (MARCELINO, 1990, p. 62)

Percebo como educadora, que meus alunos e alunas demoram mais tempo para
assimilar a brincadeira, pois em minha época brincar era parte de nosso corpo,
5

brincávamos o dia todo em casa, na escola, na rua. O valor do brincar se perdeu diante
de uma rotina exaustiva e de uma infinidade de opções atraentes e modernas.
Meus alunos e alunas não podem brincar na rua o espaço para a brincadeira
limitou-se a escola, pois a violência de nossa atual sociedade os impedem. Procuro
levar meus alunos e alunas de maternal II, pelo menos três vezes da semana ao parque,
penso que estou contribuindo para um desenvolvimento sadio de cada um deles e cada
uma delas, uma vez que, a rua e a sociedade têm lhes privado desse direito tão
importante para o seu desenvolvimento.
Procuro resgatar brincadeiras de minha época, pois nossa escola nos possibilita um
espaço amplo para brincarmos à vontade.

“o espaço escolar resta como o único capaz de se apresentar como
candidato potencial a ocupar o lugar de atendimento das necessidades
infantis por apresentar-se com dimensões, localização, limpeza e vigilância
razoável”. (LIMA, 1994, p.11)

Com minha visão modificada através do “PROESF” (Programa Especial para
Professores em Exercício) da Região Metropolitana de Campinas, com as aulas ministradas
pelos professores das disciplinas: Educação da Criança de zero a seis anos pela AP. Zenaide e
Educação Infantil pela AP Zilda, pude perceber que posso possibilitar aos meus alunos e
alunas, em todos os espaços que a escola oferece um desenvolvimento pleno na aprendizagem e
recuperação da auto-estima de cada criança, já que fazem parte de uma comunidade carente de
um bairro periférico da cidade de Piracicaba.
Identifico-me com cada um de meus alunos e alunas, e procuro fazer com que a
escolas, seja um local de brincadeira, segurança, prazer, alegria, cuidado e principalmente
aprendizagem para o seu pleno desenvolvimento.
Brincadeiras como roda, pega-pega, balança-caixão e muitas outras, ajudam a criança
no desenvolvimento de cooperação, e trabalho em equipe, eles aprendem a respeitar as regras
impostas, e sugerem novas regras para que o jogo possa ser divertido e proveitoso.
"O brincar contribui assim para a interiorização de determinados modelos
de adultos, no âmbito de grupos sociais diversos. Essa significação atribuída
ao brincar transforma - no em um espaço singular de constituição infantil".
(BRASIL, 1998, p.27)

Percebo no comportamento de cada criança um sorriso de satisfação quando conseguem
assimilar rapidamente as regras da nova brincadeira. Para cada um deles, nova brincadeira e
para mim um álbum de recordações de minha infância.

6

Através de meu memorial quero levar o leitor a entender que as brincadeiras são
momentos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, sendo elas um instrumento de ensino
para os professores de Educação Infantil.
A partir da vivência real das crianças, através do brincar, pretendo mostrar que elas
também constroem seu conhecimento; conhecimento este que é estruturado dentro de certo
dinamismo, associado às pessoas, aos fatos, ao mundo e as coisas.
“não estou aqui supondo que a criança habite um mundo maravilhoso, ou
seja detentora de poderes mágicos, que por si só fariam com que ela
escapasse das “incertezas dos adultos”. Coloco sim, a especificidade dessa
faixa etária, que deve ser considerada em toda a sua complexidade”.
(MARCELINO, 1990, P.81)

Pela brincadeira, a criança desprende-se da realidade imediata, para criar uma realidade
só sua e que é vivenciada ludicamente, isto ocorre todos os dias e momentos dentro da
Educação Infantil oferecida pelas creches.

Em minhas observações, cursando a Pedagogia no “PROESF”, lendo os textos
solicitados durante todo o curso, pude notar que brincar, facilita a criação e o
fortalecimento de laços de amizade, proporcionando a partilha de sonhos e sentimentos;
tempo e espaço, podem ser redimensionados, tudo pode ser transformado. Imaginação,
sonhos e desejos podem se materializar.
Minha vida profissional melhorou em muito, pois conhecia a prática sem a
teoria, agora, através do Programa Especial para a Formação de Professores em
Exercício oferecido pela Universidade de Campinas, posso unir a prática com teoria o
resultado tem sido de grande efeito em minha vida, e na vida de meus alunos e alunas.
Procuro oferecer a eles e a elas um cotidiano escolar prazeroso, onde através de
uma brincadeira de roda, eles possam aprender cores, contagem, seqüência a brincadeira
de pata choca, possibilita estes conteúdos, dança da cadeira uma infinidade de
brincadeiras que utilizo como um dos meus instrumentos de trabalho, visando um
desenvolvimento pleno e uma infância prazerosa através das brincadeiras.
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3. A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR

Não tenho a intenção de transformar meus alunos e alunas em Peter Pans,
trancados (as) na Terra do Nunca, mas que sejam garantidas as alegrias da infância. Ao
mesmo tempo, não pretendo expor uma visão idealista, irreal de criança e da escola, ou
ainda uma visão cristalizada sobre a infância, pois tanto uma como outra encontram-se
envolvidas no contexto da sociedade, a qual vive em constante mudança, sendo assim a
função do brincar muda conforme as mudanças da sociedade.
Como trabalho em uma escola que atende crianças na idade de educação infantil
e ensino fundamental, percebo que as crianças ao ingressarem no ensino fundamental
são privadas de todas as brincadeiras.
A hora do parque e dos jogos lúdicos é privada, pois há uma necessidade de
transmissão de conteúdos para que o planejamento anual seja cumprido, com provas
concretas de que ele esta sendo desenvolvido pelos professores e assimilado pelos
alunos. Desta maneira a brincadeira para estas crianças fica de lado, pois o tempo de
brincar de cada uma delas já passou.
Penso que este contato deva ser permitido, para que ela não se sinta "arrancada"
desse momento tão precioso que é a infância.
O mundo atual tem colaborado para que a criança deixe de brincar, ou mesmo
para que não tenha o hábito de brincar, hoje não vemos pelas ruas crianças brincando e
sim trabalhando, as crianças vivem vidas adultas com responsabilidades e
compromissos a cumprir.
O valor do brincar se perdeu, pois hoje existe uma infinidade de opções
atraentes e modernas, como o vídeo-game, o computador, elementos que são apreciados
pelas crianças, sem esquecer-se da televisão, em frente a qual as crianças costumam
ficar horas.
O brincar facilita o crescimento e, portanto a saúde; o brincar
conduz aos relacionamentos grupais, o brincar pode ser uma
forma de comunicação na psicoterapia; finalmente a
psicanálise foi desenvolvida como forma altamente
especializada, do brincar a serviço da comunicação consegue
mesmo e com os outros ( WINICOTTI, 1971, p. 63).

Além disso, há uma pressa em transformar a criança em adulto, fazendo com que
as crianças tenham comportamentos adultos, como o que vestir, se a roupa esta
combinando ou não, sentar-se da maneira correta, ficar quieto para assistir algo, aceitar
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tudo o que lhe é proposto sem indagações. Com isso o aprender passou a ser obrigatório
e sistemático.
Quando a criança brinca, ela recria a realidade, levantando hipóteses sobre essa.
Não se transporta para um mundo autônomo, isolado da realidade em que vive, mas
estabelece um diálogo com o mundo do qual faz parte.
Pela brincadeira a criança desprende-se da realidade imediata para criar uma
realidade só sua e que é vivenciada ludicamente. A realidade é construída pela razão,
mediada pelo símbolo. O homem é concebido como um ser que interpreta o mundo a
partir de esquema de pensamento, elaborações internas de cada um, construídas dentro
e a partir do contexto cultural e social.

O papel fundamental do brincar na infância parece não deixar dúvidas. A
criança brinca para interpretar e assimilar o mundo, os objetos, a cultura,
as relações e os afetos entre as pessoas. (KISHIMOTO, 2002)

O brincar facilita a criação e o fortalecimento de laços de amizade,
proporcionando a partilha de sonhos e sentimentos; tempo e espaço podem ser
redimensionados, tudo pode ser transformado. Imaginação, sonhos e desejos podem se
materializar.
Partindo do princípio, se as crianças brincam e se as brincadeiras são espaços
privilegiados para a promoção do desenvolvimento e da aprendizagem, procuro
elaborar propostas de trabalho que incorporem as atividades lúdicas. É importante
salientar que uma brincadeira infantil, não precisa partir da criança, ser inventada ou
escolhida por ela, para ser do seu interesse e ir ao encontro de suas necessidades. O
importante é que seja proposto de forma que a criança possa tomar decisões, agir de
maneira transformadora sobre conteúdos que são significativos para ela.
A criança durante o processo de desenvolvimento vai construindo sua
identidade. Nesse processo, a criança vai ganhando condições para conhecer e se
integrar ao espaço social que a cerca, isto é, ela vai se socializando. A qualidade do
processo de socialização de uma criança é de grande importância para o seu
desenvolvimento. Ao chegar à escola, ela não abandona o mapa intelectual a que até
então recorreu para orientar-se no mundo, para resolver suas questões. Nesse mapa
estão presentes referências da sua identidade: mitos, crenças, idéias próprias de seu
grupo social, das quais ela não pode desfazer-se.
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...”uma das bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o
mundo, como seres históricos, é a capacidade de, intervindo no
mundo, conhecer o mundo”.
(Freire, Paulo, 1996)

Através do comportamento do adulto que a criança se situa e o imita, mas de
uma forma diferente da que lhe foi apresentada. Mas a sociedade “adulta” é quem dita
as regras para toda e qualquer atividade infantil.
poder do adulto cristaliza-se duplamente na educação. De um lado, é o
adulto, e somente ele, quem educa a criança seja diretamente ou
indiretamente quando propõe seus subtítulos (por exemplo, os grupos) que
representarão, como ele, a sociedade concebida para o adulto.
(ROSEMBERG,1976,p.1466-1467)

Percebo que a criança é dotada de um grande dinamismo, lendo o movimento
inerente a sua própria vida. Movimentar-se é uma necessidade básica de todo o ser
humano, como adulta não consigo ficar sentada horas e horas sem movimentar meu
corpo e na criança esta necessidade apresenta-se de forma mais explícita, por ela ser não
apenas dotada de movimentos, mas ser também o próprio movimento. Não o
movimento enquanto simples gesto mecânico, mas o movimento dotado de intencional
idade onde a criança não imita gestos adultos, mas expõe através de seus movimentos
seus desejos, emoções e sentimentos contextualizado culturalmente.
Quando penso na criança, quase de imediato associo a sua imagem as suas
brincadeiras. De acordo com (VYGOTSKY,1984), "é no brincar que a criança aprende
a agir numa esfera cognitiva(...). Pelo brincar a criança experimenta a sua relação com o
outro e com o mundo, aprendendo a se relacionar com eles.
Brincar implica autoconhecimento, dando oportunidade à criança experimentar
novas vivências, é viver criativamente, pois a criança que brinca vive em um mundo
mais rico está em constante mudança. (PIAGET, 1975)
Brincando ela sai um pouco da realidade tão dura de sua vida real, onde desde
pequenina seus problemas são enormes. Observando-as brincar, noto que para a criança
é uma coisa tão natural e espontânea, que não precisa de ninguém para ensinar. Nas
brincadeiras, vejo o quanto rico é o seu conhecimento e a maneira de se colocar as
regras nas brincadeiras é de grande espontaneidade.
De acordo com (OLIVEIRA, 1988) brincando, a criança muitas vezes pode
resolver vários problemas de forma intencional, livre e exploratória, proporcionando
uma aprendizagem ativa por meio das quais muitas preliminares do ser capaz de
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compreender e resolver problemas serão encontradas, tais como:
- Aprender sobre as próprias capacidades, preferências e desagrados;
- Aprender a lidar com a frustração quando as coisas não acontecem conforme o
planejado;
- Aprender que é necessário tempo para realizar e complementar uma tarefa ou
chegar a um resultado desejado.
Brincar é uma realidade cotidiana na vida da criança, sendo assim como
educadora, não as privo deste momento tão importante, para que isso aconteça é
necessário não impedi-la de exercitar sua imaginação, pois é um instrumento que
permite relacionar seus interesses e necessidades com a realidade de um mundo que
pouco conhece, é o meio que possui para interagir com o universo dos adultos, já
existente quando ela nasceu e que só aos poucos poderá compreender.
Brincando

a

criança

fortalece

relações

humanas

como

amizade,

companheirismo, troca de carinho e afeto, sentimentos que a acompanham durante toda
a sua vida.

11

4. A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCACÃO INFANTIL

A educação infantil, tem diante de si uma tarefa difícil, trata da formação da
criança pequena - de zero a cinco anos de idade. A visão de homem é que determina
visão do mundo, se formamos as crianças de forma passiva, continuaremos num mundo
passivo, de injustiças e desigualdades.
Meditando sobre a função da educação infantil, observo é preciso levar em
consideração o desenvolvimento, necessidades das crianças nessa faixa etária e a partir
disso, estabelecer objetivos levando a formação do indivíduo autônomo crítico, criativo,
visando seu desenvolvimento integral.
Para falar do desenvolvimento integral, de acordo com (PIAGET, 1975), na
educação infantil é necessário trabalhar com todos os aspectos do desenvolvimento
humano:
- Sócio-afetivo, a importância de que a criança tinha um autoconceito positivo,
construindo sua identidade à medida que amplia seu processo de socialização;
- Cognitivo, a necessidade de levar em consideração o fato de a criança construir as
noções e os conceitos à medida que age, observa e relaciona seu corpo, os objetos, o
espaço e o tempo;
- Simbólico, a relevância, para o desenvolvimento infantil, das diferentes formas de
representação verbal e não-verbal, de maneira significativa e contextualizada, em
especial, a da linguagem que é básica no que diz respeito à expressão individual, ao
processo de socialização e a construção da linguagem escrita.
Nesse sentido, esses três quesitos são de importância fundamental na educação
infantil, devem ser abordados de forma que atendam as reais necessidades de cada
localidade, em função da individualidade de cada criança: "... tornar acessível a todas as
crianças que a freqüentam indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem o
seu desenvolvimento e inserção social”. (BRASIL, 1998, p23). Assim, as creches,
professoras de Educação Infantil devem dar oportunidade para que todas as crianças
adquiram algumas habilidades prévias auxiliando no seu desenvolvimento, colaboram
para aprendizagens posteriores em seu convívio social.
A questão do cuidar está ligada a um vínculo afetivo grande entre adulto criança, onde o primeiro se preocupa com o desenvolvimento de habilidades do
segundo, procurando atender suas necessidades por meio de trocas.
12

O brincar envolve movimentos e este é um elemento fundamental na educação
infantil, pois é a linguagem mais utilizada pela criança; ela usa muito mais o movimento
para expressar suas emoções, pois: "A criança se expressa e se comunica por meio dos
gestos, as memórias faciais e interagem utilizando fortemente o apoio do corpo."
(BRASIL, 1998, p.18).
Nesta etapa de desenvolvimento da criança, cabe ao adulto um papel importante,
pois as habilidades adquiridas pelas crianças devem ocorrer em atividades não formais e
estabelecidas pelo educador, mas através de interações com o meio, onde a criança
aprenda operando nele, aprendendo nele e com ele. (BRASIL, 1998, p.19)
Penso que o verdadeiro educador deve proporcionar essas situações de
brincadeiras orientadas levando sempre em consideração a realidade das crianças, ou
seja, as características e necessidades infantis dentro do contexto sócio - econômico,
oferecendo subsídios para que o conhecimento seja facilitado.
Mas, para a criança os conhecimentos não podem ser transmitidos e impostos,
mas construídos coletivamente, necessitando ver, manipular e sentir para aprender, caso
contrário, o educador cairá no erro de ser um mero transmissor de conhecimento.
A Educação Infantil foi transformada em escola e as crianças de três anos de
idade já estão sentadas fazendo exercícios preparatórios para a
alfabetização. Desrespeitando a infância, a necessidade de brincar foi
substituída pela necessidade de aprender, o quanto antes, a nadar, a ler, a
falar inglês, a dança e a lutar judô. (CUNHA, 1994, p.24).

Neste mesmo sentido, os professores não utilizam o brincar, pois alegam falta de tempo
para trabalhar todo o conteúdo que está programando pela escola, pois o planejamento anual
deve ser cumprido. A escola por sua vez, chega a se orgulhar da aceleração de seus currículos.
Considerando neste mesmo contexto, os pais não vêem o brincar como algo construtivo na
escola, e sim como algo fútil e superficial.
É como se a criança envelhecesse prematuramente e com isso perdesse... a
espontaneidade, a capacidade de brincar e o impulso criativo
despreocupado” (WINNCOTT, 1975, p. 197, apaud Marcellino 1990 p. 65)

As ruas que antes eram locais preferidos das crianças, hoje não são mais devido
à violência do nosso tempo. O risco de tudo isso é distanciar cada vez mais as crianças
das brincadeiras tão importantes na infância. É preciso respeitar este período, dando à
ela o direito de brincar e ser feliz.
Sendo assim, o brincar se torna um instrumento muito importante no
desenvolvimento de toda criança.
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É preciso que os educadores abram a sala de aula para as brincadeiras, pais,
mães, professores e professoras precisam e devem dar importância, participar e levar
muito a sério as brincadeiras das crianças. Brincar junto reforça os laços afetivos. É
uma manifestação de amor à criança.
Ao organizar uma roda com meus alunos noto o interesse de todos em participar
da atividade permanecendo horas comigo, sem atritos entre eles, isso ocorre com uma
pessoa que fica com eles somente quatro horas por dia, penso o quanto seria de grande
importância para o desenvolvimento da criança se os pais, as mães dedicassem algumas
horas do seu dia para brincar com seu filho.
O ato de brincar segundo (PRADO, 1999) é também um patrimônio sócio
cultural e se constitui em um direito e uma necessidade interior da criança. Através da
brincadeira a criança assimila informações do meio que a cerca possibilitando assim, a
construção de suas estruturas cognitivas. O brincar propõe à criança um mundo do
tamanho de sua compreensão.
A brincadeira está presente já com os bebês, na forma como relaciona com o
mundo físico e social (puxar, morder, pegar). Pode-se dizer que são ações exploratórias,
ou seja, o bebê começa a explorar a si mesmo, suas possibilidades de movimentos de
produção de sons, do uso do espaço e de comunicação. Desta forma todas as pessoas
mais velhas que cuidam de bebês devem procurar estimulá-Ios fazendo brincadeiras em
todos os momentos possíveis do dia- a- dia, utilizando inclusive a hora do banho, troca
de roupas, de fraudas, alimentação, etc. (PRADO, 1999)
Agindo dessa forma a criança entra progressivamente na brincadeira do adulto,
assim irá perceber descobrir e conhecer de uma forma prazerosa o mundo que a rodeia.
Brincando, a criança experimenta, descobre, inventa, aprende e confere habilidades.
Brincar é um momento de auto-expressão e auto-realização. As atividades livres em
blocos e peças de encaixe, dramatizações, música, construções desenvolvem a
criatividade, pois exige que a fantasia entre em jogo.
Essa é a grande importância das brincadeiras na Educação Infantil, o brincar é
uma fonte de prazer, conhecimento, isto porque, a linguagem cultural própria da criança
é o lúdico, por meio dele irá ser um agente transformador:...”as crianças constroem seu
mundo de cultura, um sistema de comunicação e uma rede de significados, e, portanto
expressões culturais específicas...” (PRADO, 1999 p. 110-118).
Ao brincar, crianças relacionam as situações umas com as outras, ao relaciona14

Ias, constroem seu conhecimento, adquirindo novos conceitos, informações até
superando dificuldades de aprendizagem.
Segundo Referencial Curricular Nacional (RCNI) para educação Infantil:

"O brincar contribui assim para a interiorização de determinados modelos de
adultos, no âmbito de grupos sociais diversos. Essa significação atribuída ao
brincar transforma - no em um espaço singular de constituição infantil".
(BRASIL, 1998, p.27).

Quando a criança brinca, sinais, gestos, objetos, valem e significam outra coisa
daquilo que aparentam ser. Ao brincar elas recriam, repensam sobre os acontecimentos
que deram origem, usando a imitação. As crianças transformam os conhecimentos que já
possuíam anteriormente em conceitos gerais com os quais brinca. É brincando que ela
aprende a aceitar o outro se auto- conhecer.
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5. COMO AS ESCOLAS VÊEM AS BRINCADEIRAS

As crianças precisam de tempo, espaço, companhia e material para brincar. A
escola pode, precisa reunir todos esses fatores e o papel do professor nesse processo é
fundamental.
Atualmente, as crianças começam freqüentar cada vez mais cedo instituições
voltadas para elas, como creches e as escolas de Educação Infantil. Nesses espaços, o
brincar é, muitas vezes desvalorizado em relação a outras atividades, consideradas mais
produtivas. A brincadeira acaba ocupando o tempo da espera, do intervalo. Valorizar a
brincadeira não é apenas permiti-Ia, é suscitá-Ia.
Ao observar atentamente o modo como diferentes crianças brincam, é possível
perceber que o uso das brincadeiras e a forma de organizarem-se para brincar estão
relacionados com seus contextos de vida e expressam visões de mundo particulares.
Quando olho atentamente essas diferenças, percebo que existe certa confusão
por parte de alguns professores, os quais chamam de brincadeira uma série de
atividades que podem ser lúdicas, mas que não são propostas nem desenvolvidas pelas
próprias crianças. (BONDIOLI, 1998)
Se a escola, não atua positivamente, garantindo possibilidades para o
desenvolvimento da brincadeira, ela ao contrário, age negativamente impedindo que
aconteça. Diante desta realidade, faz-se necessário apontar para o papel do professor na
garantia e enriquecimento da brincadeira como atividade social da infância.
Considerando que a brincadeira deva ocupar um espaço central na educação, entendo a
posição da figura do professor fundamental para que isso aconteça, criando os espaços,
oferecendo material partilhando das brincadeiras.
Agindo desta maneira, o professor estará possibilitando às crianças uma forma
de assimilar à cultura e modos de vida adultos, de forma criativa, social e partilhada.
Estará ainda, transmitindo valores e uma imagem da cultura como produção e não
apenas consumo: ...”uma criança não pode existir sozinha ela é parte de uma
relação...”. .(BONDIOLI, 1998, p. 79)
Por pensar que é muito importante o brincar, tenho em minha sala de aula um
cantinho com alguns brinquedos e materiais para brincadeiras. Na verdade qualquer sala
de aula disponível é apropriada para as crianças brincarem. Ensino-as também, a
produzir brinquedos. O que ocorre geralmente nas escolas é que o trabalho de construir
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brinquedos com sucatas fica restrito às aulas de arte, e é ai que a Educação Infantil tem
privilégio uma vez que é a professora da sala que trabalha com todos os conteúdos e
disciplinas, assim possibilito aos meus alunos o brincar de construir com o que se
brinca.
É muito interessante ver uma criança transformar um simples copo de plástico
numa fantástica nave espacial com tripulantes e tudo. A sucata é um recurso, que
mostra como é um lixo real e depois transformado em algo, ao qual passamos a dar
origem a objetos construtivos, expressivos. O brinquedo (sucata) e o brincar com o que
se constrói possibilitam a criança uma satisfação em saber que ela pode construir com
sua imaginação.
Assim, as brincadeiras, por abrir espaços para o jogo da linguagem com a
imaginação, se configuram como possibilidade da criança forjar novas formas,
conceber a realidade social e cultural em que vive, além de sentir como base para
construção de conhecimentos e valores. Isto faz com que o Brincar seja urna grande
fonte de desenvolvimento e aprendizagem.
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6. CONCLUSÃO
No desenrolar deste trabalho, pude observar mudanças em minha trajetória como
professora de Educação Infantil cursar o “PROESF” (Programa Especial para
Professores em Exercício) foi de grande valia para o meu progresso profissional e
pessoal.
Lendo os textos e participando das aulas notei o quanto é importante a
brincadeira na aprendizagem infantil. Com estes conhecimentos, atualmente busco
novos tipos de brincadeiras para um desenvolvimento pleno relacionados com
educação- brincadeira- aprendizagem.
Respeitar a criança é não tirar do seu cotidiano o lúdico.
O mais importante de ser professora é que somos fundamentais na vida dos
alunos e alunas, pois realizamos um trabalho do qual depende não só seu aprendizado
escolar, mas também em grande medida a sua formação como cidadão.
O conhecimento sobre as características da nossa profissão nos ajuda a exercê-la
com mais competência, assumindo um compromisso com os resultados do próprio
trabalho, crescendo profissionalmente.
Partindo da iniciativa do estudo do brincar, entendendo que seu significado é um
caminho muito útil e necessário, conhecendo a criança e seu processo de
desenvolvimento, notei que brincar é algo espontâneo, natural, próprio da criança, que
não haveria como entender sua vida sem ele, o brincar não é apenas uma atividade isso,
é, sobretudo uma atividade social e cultural, uma forma de relacionar-se, de estar com,
de encontrar o mundo físico e social.
Conhecer como acontecem os processos de aprendizagem, como se caracteriza
os conteúdos que são objetos de conhecimento dos alunos e das alunas e como
organizam uma proposta de ensino a partir dessas novas informações é fundamental
para se conquistar bons resultados nesta etapa do desenvolvimento infantil. As
mudanças de nossa prática geralmente não são fáceis, exigem de nós muito empenho.
Durante este curso, adquiri conhecimento de novas informações aprofundandome no que conhecia. Foi um privilégio aprender e transformar as formas de pensar e,
conseqüentemente, de agir, porque potencializa a reflexão sobre as próprias crenças,
atitudes e experiências e recordações que esta profissão me deu de presente.
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