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Resumo:O presente trabalho consiste numa abordagem acerca do brincar, haja vista a 
importância das brincadeiras serem incluídas nas práticas educativas propostas para crianças 
desde os anos iniciais de sua vida escolar, configurando-se como uma ferramenta facilitadora no 
processo de ensino e aprendizagem, potencializando o trabalho com conteúdos de forma lúdica e 
significativa. O trabalho de natureza teórica tem como metodologia uma reflexão sobre as 
produções que tratam do brincar na Educação Infantil. Relatamos a experiência numa escola da 
rede pública municipal na cidade de Feira de Santana/BA, onde não acontecem momentos de 
recreação tendo em vista analisar o impacto dessa medida no desenvolvimento social e cognitivo 
de crianças do grupo cinco uma vez que se percebe o brincar como propiciador de aprendizagens 
significativas assim como, um instrumento facilitador no processo de desenvolvimento sócio-
psicomotor da criança.  

Palavras-chave: Brincar. Educação.Infância 

 

EL DERECHO A JUGAR:LA EXPERIENCIA DE UMA ESCUELA SIN RECREACIÓN 

Resumen: El presente trabajo es una obra  teniendo en cuenta la importancia del juego se 
incluyen en las prácticas propuestas educativas para los niños desde los primeros años de su vida 
escolar configurándo como instrumento para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, mejorar la 
labor con el contenido de una manera lúdica y significativa. El trabajo es de naturaleza teórica 
como una reflexión sobre la metodología trata de producciones que juegan en el jardín infantil. 
Se presenta la experiencia en un pasillo de la escuela pública en la ciudad de Feira de Santana / 
BA, donde se producen momentos de recreación con el fin de analizar el impacto de esta medida 
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en el desarrollo social y cognitivo de los cinco niños del grupo, ya que ve la obra como 
habilitador importante de aprendizaje, así como un facilitador en el proceso de socio-psicomotriz 
del niño. 
Palavras-clave: juega. Educación. Infancia 

 

 

INTRODUÇÃO 

O brincar está presente em todo currículo da Educação Infantil. Na área da linguagem oral 

e escrita, através da contação de historias e imitação, em natureza e sociedade, através da 

exploração de diferentes objetos, animais, plantas e reconhecimento do seu próprio corpo. Assim 

como, explora suas habilidades físicas, motoras e perceptivas. Ao brincar as crianças 

desenvolvem e exercitam atitudes ao atribuir significados as brincadeiras em especial de faz de 

conta; o fazer-se humano, ao proporcionar que elas resolvam conflitos cotidianos; o conviver 

com outros humanos, de forma coletiva e individual ao propiciar momentos de integração, 

solidariedade e respeito mútuo.   

A partir do exposto compreende-se que o fundamental é que as crianças aprendam a 

aprender sejam conteúdos escolares ou conteúdos presentes na vida cotidiana de forma lúdica, 

estimulante e prazerosa. Dessa forma, é imprescindível que os jogos e brincadeiras estejam 

presentes na rotina, organização e planejamento da Ed. infantil. Em se tratando de Educação 

Infantil, não poderíamos deixar de nos reportarmos ao Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil (RCN, 1998) que ressalta a importância da brincadeira quando afirma que 

educar significa: ”propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas” 

(p.23). 

Através das brincadeiras livres, da imitação, do faz de conta nas atividades cotidianas, a 

criança expressa seus desejos, desagrados, necessidades preferências e vontades, reconhecendo 

progressivamente seu próprio corpo e as diferentes sensações que ele produz. Em situações de 

interação identifica algumas singularidades próprias e das pessoas com as quais convive no dia a 

dia. Realiza pequenas ações cotidianas através de brincadeiras e exploração de diferentes 

brinquedos, respeitando regras simples de convívio social.  

O RCN(1998) ressalta ainda que, as especificidades afetivas, emocionais, sociais e 
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cognitivas das crianças estão fundamentadas em princípios educativos que embasam experiências 

de qualidade para o exercício da cidadania, que são:  

o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas 
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.; o 
direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, 
interação e comunicação infantil; (RCN,1998p.13) 
 

 Ainda, entendendo a criança com sujeito sociocultural, visa o direito ao acesso: 
 

 ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à 
comunicação, aos afetos, à interação social, ao pensamento, à ética e à estética; a 
socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais 
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; o 
atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao 
desenvolvimento de sua identidade.(idem 1)  
 
 

Este Referencial é uma proposta aberta, flexível, e não obrigatória, e que poderá subsidiar 

na elaboração de currículos nas instituições, respeitando a realidade e singularidade de cada uma. 

É imprescindível que haja riqueza e diversidade nas experiências que são oferecidas as crianças 

nas escolas, para que elas possam exercer sua capacidade de criar, através das brincadeiras. Ao 

brincar a criança se apropria de elementos da realidade e lhes atribui novos significados. Toda 

brincadeira é uma imitação de uma realidade anteriormente vivenciada.  

A brincadeira favorece auto-estima das crianças, transforma os conhecimentos que já 

possuem em conceitos gerais com os quais brinca. Para brincar é preciso que as crianças tenham 

independência para escolher seus companheiros e os papéis que irão assumir, dependendo 

unicamente da vontade de quem brinca. 

Na proposta apresentada na disciplina Organização Didática e Planejamento na Educação 

Infantil4 de relatar a experiência em espaços escolares que abarquem a Ed. Infantil, observando o 

cotidiano, rotina, currículo e planejamento das mesmas. O presente trabalho, que emerge como 

atividade avaliativa da referida disciplina, apresenta um levantamento de informações acerca da 

organização e planejamento do brincar, em uma escola pública da rede Municipal de Feira de 

Santana/BA, é válido ressaltar que, os nomes utilizados são fictícios no intuito de preservar a 

identidade da referida escola.  

Contudo na experiência contemplada por este relato, percebemos uma lacuna 

comprometedora no processo de formação e desenvolvimento das crianças, visto que, estas não 
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têm um período de recreio diário, devido a um acordo feito entre, o grupo do transporte escolar, 

pais de alunos e coordenação. Para saírem mais cedo às crianças lancham na sala de aula, pois o 

local onde a escola está situada, no final da tarde fica deserto tornando-se perigoso, a justificativa 

para esta medida, de suprimir o recreio é garantir a segurança das crianças e viabilizar o horário 

dos transportes.  

Ao ser interpelada a respeito da ausência da recreação, a coordenadora nos informou que 

existe um planejamento elaborado individualmente por cada professor para realização de 

atividades recreativas, cada turma tem seu dia especifico de brincar. No caso das crianças do 

grupo cinco da Ed. Infantil, a recreação é planejada para ocorrer às sextas-feiras, quando seria 

permitido que as crianças explorassem a área externa da escola sobre a orientação das professoras 

e é permitido que tragam um brinquedo de casa  para brincarem durante 15 minutos . 

Diante de todas as informações colhidas através da observação e entrevistas,destacamos e 

que a brincadeira é de extrema importância para o desenvolvimento da criança, desse modo, não 

deveria ficar ausente no contexto escolar como tem acontecido na referida instituição. A escola 

precisa estar atenta aos benefícios que a brincadeiras podem fomentar e as possibilidades que elas 

permitem para trabalhar diferentes conteúdos de forma, lúdica, interessante, significativa e aceita 

pelas crianças. 

Portanto, podemos inferir que, não devemos ficar alheios, enquanto educadores ou 

responsáveis pelas crianças, dos aspectos que permeiam o brincar, como normas sociais, valores 

e regras de conduta que são bastante expressadas pelas crianças ao brincar. Teóricos como 

Khishimoto (1997), Santos (1998), Brougère(1997), dentre outros, caracterizam a brincadeira  

tanto como uma atividade ou ação própria da criança, voluntária, espontânea, delimitada no 

tempo e no espaço, prazerosa, constituída por reforçadores positivos intrínsecos, com um fim em 

si mesma e tendo uma relação íntima com a criança. 

A brincadeira nos permite observar como a criança interpreta e assimila o mundo, os 

objetos a cultura, as relações, os afetos e desafetos das pessoas, sendo um espaço característico da 

infância de acordo com Wajskop (1995). Acrescentando a esta idéia, a criança quando brinca 

vivencia situações que lhe causam alegria, tristeza, ansiedade, medo e raiva, as quais favorecem 

lidar com conflitos, emoções e frustrações, colaborando para sua formação enquanto pessoa. 

As variadas abordagens pedagógicas baseadas no brincar, juntamente com os estudos 

acerca da importância do lúdico para o desenvolvimento infantil, permitiram conceber a “criança 
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como um ser brincante” Wajskop (1995), de acordo com essa concepção a brincadeira deveria ser 

utilizada como atividade essencial e de grande significação para Educação, no sentido de 

potencializar o desenvolvimento infantil. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA  

 

 No que diz respeito à instituição escolar, lócus da referida experiência, inicialmente 

ressaltaremos alguns aspectos referentes à sua organização espacial, administrativa dentre outros 

aspectos, com o intuito de contextualizar a realidade observada, sem a pretensão de generalizar as 

informações obtidas para outras instituições que acolhem crianças de educação infantil. 

 A escola Municipal Sonho de Criança, nasceu em 1988 de um projeto idealizado por uma 

ONG da qual a atual gestora era integrante. Nos primeiros anos de fundação a instituição 

funcionava em caráter de creche tendo em vista atender crianças de 2 a 6 anos , filhos de feirantes 

do bairro da Mangabeira e adjacências, sendo que a referida creche funcionava na casa da atual 

gestora “Oferecendo amparo, amor e educação ao menor carente”,  conforme consta no Projeto 

Político Pedagógico (PPP,2010) e depoimento da mesma.Percebe-se que a gênese da escola se 

balizava por princípios assistencialistas, ou seja, oferecia um auxilio filantrópico e pontual para 

aquelas mães e crianças carentes através de doações. O prédio foi construído através de doações 

do material de construção por uma indústria da cidade, o terreno foi doado pelo prefeito da época 

e o Juizado de Menores da cidade colaborou , com a parte burocrática . 

Atualmente a escola funciona como uma associação conveniada com a prefeitura, que 

paga os salários do quadro de funcionários, envia merenda escolar, material didático para uso das 

crianças (papel oficio, tnt, tintas, livros, paradidáticos etc.). A infra-estrutura da escola 

compreende um prédio de 800m2 construído num terreno de 1500m2, entretanto apesar da área 

externa ser relativamente grande, é desprovido de quaisquer objetos de lazer (brinquedos, quadra 

de esportes e/ou parque). Além do exposto, a estrutura escolar possui uma cozinha, três 

banheiros, os quais não são adaptados para as crianças menores e não possuem porta. Existe 

também uma sala na qual funciona a secretaria, uma sala que está sendo adaptada para biblioteca, 

cinco salas de aula. 
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Entre as salas de aula, secretaria e cozinha existe um pátio interno cuja iluminação é 

muito precária, neste local ocorrem as reuniões de pais e mestres, apresentações de trabalhos e 

projetos realizados pelas crianças e professores e festividades de datas comemorativas. O espaço 

também é utilizado como cineminha para as crianças onde são exibidos filmes e desenhos 

animados no data-show da escola . 

O PPP da escola foi elaborado em 2010, com a participação dos professores, duas 

estagiárias do curso de Pedagogia da UEFS da disciplina Estágio Supervisionado em Gestão e 

Coordenação de Ensino, diretora, funcionários e uma pequena parcela de pais, o mesmo está em 

análise na Secretaria Municipal de Educação. 

 A instituição ainda apresenta um modo de ensino em transição, da prática do modelo 

tradicional para o construtivista, sendo a aprendizagem dos discentes vista de forma processual, 

persistindo uma troca de conhecimentos entre professor e alunos. Nesta perspectiva, o currículo 

da escola está organizado de forma fragmentada. Este por sua vez, apresenta-se organizado em 

blocos de conteúdos divididos por área de conhecimento, que são: Português, Matemática, 

História /Geografia e Ciências, não evidenciando interdisciplinaridade entre as diferentes áreas 

do saber. È valido ressaltar que não evidenciamos o brincar como elemento curricular da referida 

escola.  

Quanto ao planejamento está organizado em forma de fichas divididas em tópicos 

(quadros) preenchidos com atividades, conteúdos e objetivos em grande parte baseado em datas 

comemorativas.  No que se refere ao brincar, o espaço destinado é um dia na semana, no recorte 

da Educação Infantil o dia é sexta-feira.   

 

METODOLOGIA  

O percurso metodológico para a realização deste relato abarcou, uma coleta de dados 

realizada através de entrevista com a coordenadora pedagógica e a professora do grupo cinco da 

Ed. Infantil, bem como análise dos seguintes documentos: PPP, Currículo da Ed. Infantil da 

escola, planejamento individual da professora e o planejamento do curso. Observamos  as 

crianças do grupo cinco da Educação Infantil bem como os outros alunos da escola Sonho de 

Criança não realizavam atividades recreativas no pátio da escola devido ao horário reduzido das 

aulas, para que saíssem mais cedo visando a segurança dos mesmos. Para amenizar esta situação, 
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firmou-se um acordo entre a coordenação e os professores, destinando um dia de brincar para 

cada turma.  

Instrumentos estes que serviram de base norteadora, para a realização de um projeto de 

intervenção que tem por enfoque o brincar, entendendo que este permite múltiplas aprendizagens 

e vivências fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, sócio-afetivo e psicomotor da 

criança. Ao observarmos como a escola lida com a Educação Infantil, constatamos através das 

entrevistas, análise dos documentos (planejamentos de curso e semanais, PPP e demais projetos 

da instituição) e observações relativas às práticas pedagógicas nesse seguimento, que apesar dos 

obstáculos a serem enfrentados, da precariedade do espaço físico e da insuficiência de recursos, a 

equipe pedagógica tem buscado oferecer condições que favoreçam o desenvolvimento pleno das 

crianças. 

       Ao analisarmos, por exemplo, o histórico da escola, percebemos como a mesma tem 

crescido, desde seu marco inicial como creche, a qual funcionava com um caráter assistencialista, 

com preocupação exclusiva de cuidar e amparar crianças. Com o passar do tempo essa função foi 

tomando uma dimensão maior: contribuir para o desenvolvimento e educação dessas crianças.  

      Nesse sentido, foi preciso pensar em um novo espaço, em profissionais capacitados, 

organização de novas atividades, materiais, recursos e outras demandas que viabilizasse esse 

desejo. Nos dias atuais, foi possível perceber que a intenção de crescer e de ofertar uma Educação 

Infantil de qualidade, independente da condição social ou cultural das famílias dessas crianças 

como Bourdieu (2007) nos instiga a refletir sobre o que é oferecido para “os alunos ou estudantes 

advindos das famílias mais desprovidas culturalmente” e a respeito do “mal escolar” que se 

instala nas instituições de ensino devido às diversas dificuldades que a mesma possui para 

realizar um trabalho de qualidade. 

      Nessa perspectiva associamos o que Bourdieu (2007) traz a tona com a postura dos 

professores dessa instituição, pois ao contrário do “mal” escolar percebemos professores 

comprometidos, esforçados para fazer “o melhor” para a aprendizagem das crianças, dentro de 

suas possibilidades, buscando elaborar atividades interessantes, diversificadas e não desanimando 

diante das dificuldades. 

 A respeito do espaço, percebemos que não contempla as necessidades da Educação 

Infantil, a sala destinada a Educação Infantil é adaptada, pois antes funcionava a secretaria da 

escola, para ter acesso a sala de coordenação é preciso adentrar a sala de Educação Infantil, desse 
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modo acontece um fluxo constante de pessoas e com isso, invade e atrapalha o espaço dessas 

crianças e as atividades que elas realizam. 

     É visível que o espaço organizado nessa instituição está muito distante do que 

compreende Horn (2007), sobre o assunto no que se refere a um espaço desafiador, capaz de 

prover atividades conjuntas entre, parceiros, permitindo que as crianças possam descentralizar da 

figura do adulto, a necessidade de legitimar o espaço destinado a Educação Infantil como 

elemento curricular, porque a estrutura deste espaço pode oportunizar aprendizagens, 

promovendo a interação das crianças como o meio de forma positiva. 

  Conforme o que aponta Horn (2007), sobre o espaço organizado, destinado a Educação 

Infantil, é necessário atentar para as diferentes linguagens infantis, como as crianças interagem 

com esses aspectos, para entender esse espaço e sua implicação nas práticas pedagógicas e 

consequentemente no desenvolvimento das crianças, nesse espaço. 

       Refletindo o espaço analisado, as possibilidades e limitações que este pode gerar, 

relacionamos com o brincar, pensando de que forma este pode está presente nesse contexto. A 

partir da situação exposta procuramos elaborar o projeto de intervenção que valorizasse o brincar, 

mesmo nessa conjuntura, explorando mais a área externa, estimulando a limpeza dessa área, 

colocando para a coordenação e gestão a importância desse espaço para o brincar e do próprio 

brincar, através de brincadeiras de domínio popular. 

        É importante ressaltar que a gestão, coordenação e professores demonstraram preocupação e 

sensibilidade sobre o assunto, documentaram no PPP e estão procurando organizar esse espaço 

com o objetivo de oferecer melhores condições nesse sentido, desde a compra de brinquedos, 

armários e planos de reformas, estão previstos como metas no PPP da escola. Onde também é 

expressa a necessidade de adequações na estrutura da escola no que tange, ao espaço físico que  

não é adequado para atender todas as atividades diárias, precisando assim de um espaço coberto 

para realização de atividades desportivas como: futebol, ballet, vôlei, e atividades de recreação, 

como também para eventos como confraternizações, reuniões de pais e mestres, culminância de 

projetos. 

   Ainda tratando do espaço escolar na Educação Infantil, vale salientar os aspectos que 

Dayrell (1996) nos instiga a atentarmos que é a escola como espaço social próprio, nessa reflexão 

o autor coloca a organização desse espaço diante de uma dupla dimensão, a qual é necessário 

compreendermos para que o espaço possibilite o desenvolvimento da criança ao invés de limitar 
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ou promover repulsa a esse lugar que , “[...]como espaço sócio-cultural, é entendida, portanto 

como um espaço social próprio, ordenado em dupla dimensão. Institucionalmente, por um 

conjunto de normas e regras, que buscam unificar e delimitar a ação dos seus 

sujeitos.[...]”(DAYRELL,1996 p.2) 

       Desse modo, percebemos que o espaço escolar em seu cotidiano, é provedor de relações 

sociais entre os indivíduos que ocupam esse espaço, que são ativos nas ações cotidianas que 

envolvem alianças, conflitos, imposição de normas, estratégias individuais ou coletivas, 

transgressões, importantes as quais contribuem de maneira propícia para construção dos saberes e 

do desenvolvimento pleno desses sujeitos. Portanto, o espaço escolar não é homogêneo, a vida 

escolar é configurada a partir da ação dos sujeitos e a instituição, no entanto, o que percebemos é 

um espaço limitador, controlado pelo adulto e que pouco promove as relações das crianças com o 

meio, de forma que contribua para a construção social dessas crianças, considerando a função do 

espaço nesse processo. 

  Ao analisarmos o PPP da escola nos reportamos a Dayrell (1996 ) novamente a respeito 

do que ele aborda sobre a ação educativa:entendendo este como um “[... ]o processo educativo 

escolar recoloca a cada instante a reprodução velho e a possibilidade da construção do novo 

[...]”.(DAYRELL,1996 p.2).Essa idéia foi percebida na organização do espaço escolar, pois uma 

das justificativas argumentadas pela gestão, ao evitar que as crianças brinquem na área entre sala 

de aula é para evitar conflitos, e em uma de suas falas ela enfatiza que “na escola não tem brigas, 

nem criança machucada” porque vão pouco para o pátio. Essa questão relatada com orgulho, ou 

seja, mantém as crianças na sala a maior parte do tempo, para que não aconteçam as relações de 

conflitos, transgressões, dentre outras, porque a concepção do adulto sobre essas relações é 

contraria ao desenvolvimento das crianças. No entanto é necessário haver essas relações para o 

desenvolvimento pleno delas. 

  Acreditamos que por não saber como interferir ou mediar às situações conflituosas, o 

adulto, assume a postura controladora, limitando as ações das crianças no cotidiano escolar. É 

inevitável identificar como a falta de formação específica e concepção de Educação Infantil 

delineiam as práticas pedagógicas nesse segmento, bem como os aspectos que são valorizados 

pela escola (equipe pedagógica) e como esta vai se constituir como estrutura física e em sua 

atuação (que função social vai assumir). 
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  No que se refere à rotina, o que nos chamou atenção é que o brincar não estava 

devidamente valorizado, o tempo que era destinado a essa atividade, julgamos muito pouco 

diante da importância que concebemos a respeito de brincar para o desenvolvimento infantil. O 

brincar, está destinado a quinze minutos às sexta-feira com um brinquedo trazido de casa, 

diariamente as crianças pouco brincam dentro da sala de aula e raramente utilizam os brinquedos 

presentes na classe, durante a aula, alguns jogos e brinquedos estavam lacrados na estante.   

Ao analisarmos a rotina da Ed. Infantil nesta instituição foi possível perceber as 

pedagogias explicitas e implícitas na rotina que Barbosa (2006), nos apresenta como: a rigidez na 

execução das seqüência previamente propostas e padronizadas baseadas no poder do adulto e 

submissão infantil, regulação e controle externo,limites marcados que caracterizam as pedagogias 

explicitas que implicam na organização da rotina dessa escola  no que cerne a não sair para 

brincar no pátio para evitar quedas,brigas,etc.;realizar as atividades programados que  o professor 

julgou mais importante que o brincar, .Nessa dinâmica percebemos uma certa rigidez e hierarquia 

pois foi “ ordem da direção” não ter recreio todos os dias,principalmente, para evitar conflitos.    

Quanto às pedagogias implícitas ao elaborar o planejamento em algumas situações, 

(convenientes às decisões do adulto, como paralisação) há flexibilidade para atender ao 

imprevisto, diferente de ter esta postura diante da necessidade das crianças, essa intenção pouco 

percebemos, bem como a diferenciação da rotina para atender as necessidades individuais e 

contextuais, baseado no encaminhamento do adulto, porém respeitando e incentivando a 

participação infantil, auto-regulação e controle interno, uma pedagogia psicologizadora e 

terapêutica , caracterizada pelo pensamento reflexivo, com limites tênues e discutidos no grupo 

(combinados). 

Entendemos que a organização da rotina está diretamente ligada a muitos fatores que já 

citamos nesse trabalho como a concepção de Ed.Infantil que a equipe pedagógica defende,o 

conhecimento que se possui  acerca do desenvolvimento infantil, sobre a função da escola e 

quanto a importância do brincar nesse contexto, além dos aspectos culturais , políticos e sociais 

que o educador acredita e que vão nortear sua prática pedagógica.   

De maneira complementar Barbosa (2006) estimula a reflexão sobre a pedagogia a partir 

da “compreensão real da natureza dos sujeitos/crianças e sobre a forma como estes deveriam ser 

cuidados e educados” e sobre a influência da sociedade nesta situação quando ressalta que  
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Em tal sociedade mutante, onde se pode apenas ter pistas dos contornos futuros, 
as crianças devem ser preparadas para tornar parte ativa e construtiva no 
desenvolvimento e mutação da sociedade. Pedagogia na sociedade complexa e 
invisível de hoje deve considerar a idéia de tornar visível o invisível para as 
crianças e jovens [... ]o conhecimento e a informação estão ligados não apenas a 
produção de bens, mas também a comunicação, símbolos e 
relacionamentos.Tornar-se-á crescentemente importante desenvolver não apenas 
habilidades básicas tradicionais , mas também criatividade...capacidade de 
solucionar problemas.  (BARBOSA,2006 p.34)  

Outra idéia que influencia a prática dos professores, e nessa instituição não é diferente, é 

outra questão abordada por Barbosa (2006) visto que, os professores tem em mente que é 

preciso transmitir conhecimentos, juntamente com a dicotomia do ser e o dever, e da intenção e 

realização. Foi perceptível que os professores e a coordenação apresentam boas intenções ao 

realizar atividades diversificadas com o objetivo de contribuir para aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, contudo deixam lacunas que fazem diferença nesse processo. 

Outro fator é o currículo carregado de características tradicionais e controladoras que 

influenciam a organização da rotina na referida instituição. 

Concluímos em consonância com Horn,(2007) ao enfatizar que  

No cotidiano das creches e pré-escolas, quanto mais a professora- atenta, 
sensível e criteriosa - seleciona, organiza, propõe e acompanha situações de 
aprendizagens em que as crianças interajam com a multiplicidade e diversidade 
de linguagens produzidas pelo homem/mulher - e que o produzem em sua 
humanidade -, mais propiciará às crianças a possibilidade de conhecerem sobre 
as regras próprias de funcionamento de cada uma destas linguagens, sobre 
aspectos do funcionamento do mundo, sobre o seu próprio funcionamento e o de 
seus colegas e o de sua professora. (HORN, 2001,p.104)  

Partindo desta perspectiva, percebemos que o espaço da escola não é neutro, é o local 

onde as crianças passam boa parte do tempo , é o espaço onde terão que aprender a dividir a 

atenção da professora com os colegas, vão conviver com outras crianças , vão vivenciar 

momentos indescritíveis , um mundo novo de ações ,informações, encontros,despedidas,perdas e 

ganhos.Esse espaço chamado sala de aula da escola  , pode ser estimulante ou limitador de 

aprendizagens como ressalta Horn(2001).É válido ressaltar que estamos discorrendo (e 

vivenciando) sobre crianças de 5 anos, para as quais tudo e absolutamente tudo é um mundo novo 

a descobrir estes ,são sujeitos em plena formação em todos os sentidos da vida uma humana, 
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esses sujeitos, apesar da pouca idade possuem uma bagagem sócio-cultural trazida de seu meio 

social.  

  

 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Um dos desafios nos espaços para Ed.Infantil , a questão arquitetônica onde encontrei 

mínimos espaços de brincar,salas improvisadas, banheiros não adaptados para as crianças, em 

especial as do grupo cinco as quais tivemos um contato maior.Entendo que este espaço da escola 

não é neutro, contudo ele influencia e propicia aprendizagens múltiplas.Diante do exposto e 

entendendo o brincar como instrumento propiciador de aprendizagens além de, ser uma forma 

que as crianças têm de serem elas mesmas seus medos, pensamentos, avanços, retrocessos, 

crescimentos individual e coletivo de forma plena. Neste contexto, detectamos uma lacuna nesse 

neste processo de formação e desenvolvimento das referidas crianças, contudo não quer dizer que 

as crianças não irão aprender de forma integral, a questão é que o brincar é uma ferramenta 

facilitadora neste processo de ensino e aprendizagem além de, ser inerente na criança.  

O maior desafio é que os professores de educação infantil compreendam que o brincar é 

um elemento curricular e deve ser priorizado no planejamento e na rotina das crianças. Não é 

preciso que haja muitos recursos para a brincadeira e a fantasia acontecer, só é preciso que 

existam crianças, boa vontade, disposição e criatividade por parte do educador. Existem muitas 

brincadeiras tradicionais que podem ser resgatadas nas escolas, auxiliando o trabalho pedagógico 

e explorando as diversas áreas do saber. 
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