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RESUMO 

 

O presente artigo traz o resultado da pesquisa realizada com 40 crianças de quatro e cinco anos 
de uma pré-escola pública com o objetivo de saber de que forma elas descrevem os momentos 
destinados ao brincar em casa e na escola para verificar em que aspectos se assemelham ou 
não, tendo como referencial teórico a psicologia sócio-histórica e a sociologia da infância. 
Dentre outros aspectos, o estudo aponta que é necessário ampliar o debate sobre o brincar e as 
brincadeiras na formação dos profissionais de Educação Infantil para que os mesmos possam 
compreender que tal atividade precisa ser incorporada na rotina de creches e pré-escolas, 
considerando os desejos e necessidades das crianças de zero a cinco anos.  
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 ABSTRACT 
 
This article brings the result of research conducted with 40 children of four and five years of a 
public kindergarten in order to know how they describe the moments intended to play at home 
and at school to check on what aspects resemble or not, having as theoretical social-historical 
psychology and the sociology of childhood. Among other aspects, the study points out that it 
is necessary to broaden the debate about the play and the banter in the formation of early 
childhood education professionals so that they can understand that such activity must be 
incorporated into the routine of day-care centers and pre-schools, considering the wishes and 
needs of children zero to five years. 
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APRESENTAÇÃO 

. Para uma maior compreensão sobre a importância do tempo e do espaço do brincar 
para as crianças, é necessário que busquemos analisar o sentido desses dois conceitos que 
apresentam significados distintos para historiadores, psicólogos, sociólogos, antropólogos, 
arquitetos, dentre outros. 

Para efeito de análise, o presente estudo toma o espaço como lugar e o tempo como 
momentos da vida da criança que são organizados pelos adultos com quem as mesmas 
convivem. 

Para Pinto (2007, p. 106), “o espaço, assim como o tempo, não podem ser entendidos 
como neutros, pois, sendo uma construção social, expressam as relações sociais que neles se 
desenvolvem”. E nesta perspectiva de tempo e espaço como construção social vamos 
encontrar as transformações econômicas ocorridas na sociedade e o surgimento da escola 
como elementos norteadores para organização do tempo e do espaço nas instituições de 
ensino e na sociedade como um todo. 

  Nos dias atuais, em que as ruas não são mais utilizadas para as brincadeiras 

tradicionais, como: pega-pega, esconde-esconde, roda, amarelinha, dentre outras; e as casas 

com quintais arborizados deram espaço para apartamentos, os espaços para brincar ganham 

outra configuração. 

Para Pinto (2007), com o processo acelerado de urbanização das cidades, os espaços 

privados ocuparam o lugar de espaços públicos antes concebidos como locais de produção e 

socialização da cultura, onde as crianças aprendiam a valorizar sua herança cultural através da 

troca coletiva com os adultos. Para o autor, “assistimos a um processo de privatização e de 

encurtamento do tempo e do espaço da infância, na contemporaneidade” (Pinto, 2007, p. 99). 

Considerado há tempos como espaço legítimo das brincadeiras infantis, a rua vem aos poucos 

perdendo sua funcionalidade de lazer para as crianças, tanto por conta da violência, que tem 

afastado cada vez mais as crianças desses espaços, quanto pela atração dos jogos eletrônicos, 

que têm deixado as crianças presas ao computador e a televisão.  

Desse modo, o brincar permite conhecer melhor as crianças e a realidade que 

vivenciam. Sarmento (2004) ressalta que o tempo da criança pode ser reinventado de várias 

formas e reiniciado a qualquer momento durante as brincadeiras: 

    Nesses fluxos estruturam-se as rotinas de ação, estabelecem-se 
os protocolos de comunicação, reforçam-se as regras 
ritualizadas das brincadeiras e jogos, adquirem-se a competência 
da interação: trocam-se os pequenos segredos, descodificam-se 
os sinais cifrados da vida em grupo, estabelecem-se os pactos. E 
reinventa-se um tempo habitado à medida dessas rotinas e 
dessas necessidades de interação, um tempo continuado onde é 
possível encontrar o nexo entre o passado da brincadeira que se 



repete e o futuro da descoberta que se incorpora de novo 
(SARMENTO, 2004, p. 28). 

É preciso que fiquemos atentos quanto à organização do tempo e dos espaços nas 

instituições de educação infantil para que as crianças possam perceber que, dentro da rotina 

dessas instituições, as atividades têm um sentido e sintam-se atraídas pela sua organização 

espacial de forma que possamos transformar a creches e a pré-escola em “um lugar cheio de 

sentido, que desperte o gosto pelo saber e que permita as crianças vivenciarem sua infância 

juntamente com seus pares” (Pinto, 2007, p. 110). 

Na contemporaneidade escutamos muitos adultos afirmarem que os meninos são 

violentos ou que as meninas deixam a companhia das bonecas cada vez mais cedo. Nesse 

cenário, um aspecto que não deve ser desconsiderado é o tempo cada vez mais reduzido para 

o brincar, pois,  independente da classe social, podemos perceber que  meninos e meninas  

têm o seu tempo ocupado de diversas formas. As crianças de classe média frequentam aulas 

de dança, línguas, e etc, enquanto as crianças das camadas menos favorecidas muitas vezes 

ajudam os pais em tarefas domésticas, tomam conta de irmãos menores e /ou ficam vagando 

pelas ruas enquanto seus pais ou responsáveis estão trabalhando. 

 E, nesse contexto, a escola, que para muitas crianças poderia ser o único espaço capaz 

de proporcionar-lhes momentos de brincadeira, nem sempre favorece a efetivação do brincar. 

Enquanto aparelho ideológico do estado reproduz a premissa da produtividade na busca do 

conhecimento e mesmo nas pré-escolas o brincar só ganha espaço quando é utilizado como 

pretexto para ensinar algum conteúdo, para prender a atenção das crianças no período de 

adaptação na primeira semana de aula, bem como no mês de outubro quando os apelos 

comerciais dos meios de comunicação lembram que as crianças existem, apesar de enxergá-

las apenas como pequenas consumidoras que são atraídas pela indústria do brinquedo. 

 

CONCEBENDO O BRINCAR COMO ATIVIDADE PRINCIPAL DA CRIANÇA 

 

Ao analisarmos o modo como as crianças se comunicam entre si e com o mundo dos 

adultos através da fantasia e da imaginação, passamos a compreender o significado que o 

brincar tem no seu processo de desenvolvimento. Desde cedo as crianças utilizam a 

brincadeira de faz de conta para reinterpretar os fatos vivenciados no seu cotidiano, 

representando cenas que fazem parte da sua rotina diária em casa ou na escola.  



Vygotsky (1998) faz um estudo sobre a importância do brincar para o desenvolvimento 

infantil, enfatizando a brincadeira de faz de conta, que pela riqueza de situações que são 

criadas e reinventadas, é considerada para ele como um “laboratório” da infância.  

 

O brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da 
criança. No brinquedo, a criança sempre se comporta além do 
comportamento habitual de sua idade, além de seu 
comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse maior 
do que é na realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o 
brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob 
forma condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de 
desenvolvimento.(VYGOTSKY, 1998, p.134-135). 

 

Compreender o brincar como uma das principais linguagens da infância nos faz 

perceber que tal atividade é indispensável para o desenvolvimento humano, tendo em vista 

que para a criança que brinca, o brincar é carregado de significados que extrapolam muitas 

vezes a nossa compreensão adultocêntrica que tende a querer explicar as situações e 

acontecimentos do cotidiano do nosso jeito. Na brincadeira, a criança se sente livre para 

expressar seus sentimentos e analisar os fatos do cotidiano sob sua ótica infantil. E é por isso 

que o brincar transforma, pois mesmo contendo regras implícitas, como nos apontam os 

estudos vygotskyanos, ao fazer de conta, a transgressão da ordem em que as coisas 

naturalmente acontecem torna-se possível. 

Dessa forma, o olhar do professor para as brincadeiras no espaço das creches e pré-

escolas deveria ser mais atento, para buscar uma apropriação sobre a compreensão e 

interpretação que as crianças fazem dos ambientes onde vivem, através dos elementos que são 

trazidos para suas brincadeiras, no modo de falar e comportar-se, diante de fatos do cotidiano. 

Tendo em vista que, “no período pré-escolar, a atividade principal passa a ser o jogo ou a 

brincadeira” (Facci, 2006, p. 15). 

. 

 

DESCRIÇÃO DO ESTUDO  

Com o objetivo de analisar o tempo e o espaço destinado ao brincar em casa e na 

escola sob a perspectiva das crianças, realizei uma pesquisa em uma pré-escola pública no 

município de Feira de Santana-Bahia com dez turmas de crianças de quatro e cinco anos, nos 

turnos matutino e vespertino. 



A primeira solicitação feita às crianças foi um desenho livre, no qual elas podiam 

desenhar o que tivessem interesse no momento contíguo à solicitação. E durante a consecução 

do desenho, foram registradas cursivamente as falas de cada uma.  

Este primeiro desenho tinha por propósito servir de base para a análise dos demais, 

bem como facilitar o processo de interlocução com a pesquisadora. É preciso ressaltar que 

este cuidado mostrou-se indispensável para verificar se a criança desenhava os mesmos 

elementos presentes no desenho livre nos desenhos solicitados posteriormente ou se elas 

efetivamente desenhavam elementos diferentes, de modo a indicar que este recurso estava 

sendo utilizado para responder às questões abordadas pela pesquisa. Além disso, como 

primeira atividade solicitada, o primeiro desenho (desenho 1) favorecia a adaptação da 

criança ao espaço preparado para o processo de interlocução e para a interação com as 

pesquisadoras. Para o registro das falas das crianças, utilizamos um gravador tipo MP4.  

Além deste recurso, foi utilizada uma Folha de Registro para a transcrição literal das 

palavras das crianças. A referida folha continha um cabeçalho para identificação do sujeito 

com o nome da escola, turno que a criança frequentava, número da criança, sexo, idade e data, 

ficando o espaço restante para as transcrições. Os itens do cabeçalho foram suficientes para 

identificar as características de cada criança (turno, turma, idade e sexo), já que todas eram da 

mesma escola. Quanto ao nome, tomei o cuidado de numerar as crianças selecionadas numa 

lista para que o número a identificasse na Folha de Registro e não o nome. Além disso, foi 

necessário incluir a idade e o sexo no propósito de verificar se tais características 

determinavam mudanças nas respostas. 

Para os desenhos das crianças, foi suficiente levar folhas de papel em branco e giz de 

cera de cores variadas de tamanho médio. O tamanho médio foi definido por dois motivos: 

não quebram com facilidade e são semelhantes aos utilizados nas salas. A identificação dos 

desenhos se dava pelo número da criança e pelo tipo de desenho. Esclarecendo melhor: ao 

final de cada desenho, colocávamos no verso o número da criança e o número do desenho, já 

que foram solicitados três desenhos de cada criança, logo, cada um era identificado como 

desenho 1, 2 ou 3. 

Para a realização dos desenhos 2 e 3, repetia com cada criança o mesmo procedimento, 

convidando-as individualmente para fazer os desenhos. Contudo, no desenho 2, solicitava  que 

desenhassem as brincadeiras que costumavam fazer em casa, e no desenho 3, que 

desenhassem as brincadeiras que costumavam fazer na escola.  



Para explicar melhor o processo de interlocução entre a pesquisadora e a criança nestes 

dois últimos desenhos, ao mesmo tempo em que entregava o papel em branco para o desenho 

2, solicitava que desenhassem as brincadeiras que costumavam fazer em casa.  Durante a 

produção do desenho, todas as falas das crianças eram anotadas na Folha de Registro e ao 

final perguntava qual das brincadeiras desenhadas ou ditas que a criança mais gostava e por 

que gostava mais da (s) brincadeira (s).  

Ao terminar o desenho 2, oferecia a folha para o desenho 3, solicitando que 

desenhasse as brincadeiras que costumavam fazer na escola. Durante o desenho, registrava  

as falas, tal como havia sido planejado, e ao final repetia  as mesmas perguntas, ou seja: qual 

das brincadeiras desenhadas ou ditas que a criança mais gostava e por que gostava mais da 

(s) brincadeira (s). 

A escolha do desenho como recurso mediador no processo de interlocução com 

crianças já tem sido utilizado com êxito por outros autores (GRUBITS, 2003; LEITE, 2004; 

SILVA, 2004; E SOUZA, 2003) e, além disso, está em consonância com os estudos de Gobbi 

(2005, p. 71), quando diz que: “O desenho e a oralidade são compreendidos como reveladores 

de olhares e concepções dos pequenos e pequenas sobre seu contexto social, histórico e 

cultural, pensados, vividos, desejados”. 

Quanto às perguntas, justificam-se porque o estudo se propôs a analisar como as 

crianças descreviam o brincar nos diferentes espaços que vivenciavam  em seu dia a dia, ou 

seja: a casa e a escola, com vistas a discutir aspectos do brincar nos dois contextos. A análise 

do brincar nesses contextos pode contribuir para a identificação do que cada espaço estava 

favorecendo para as diferentes crianças. Assim, solicitava inicialmente que a criança 

desenhasse o que costumava brincar em cada espaço para verificar do que brincavam. Em 

seguida, com a criança terminando os desenhos, perguntava quais as brincadeiras que mais 

gostavam para verificar as que correspondiam aos interesses e/ou necessidades da criança. Por 

fim, solicitava  ainda que explicassem por que eram as mais indicadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O BRINCAR EM CASA  

 



As respostas das crianças sobre de que costumavam brincar em casa estão dispostas 

na Tabela 1 e, nela, podemos perceber nitidamente cinco tipos de respostas: brincar de faz 

de conta, brinquedos; brincadeiras; personagens; diversos. 

TABELA 1 

DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS IDENTIFICADAS NAS FALAS E NOS 

ELEMENTOS DOS DESENHOS, SOBRE O BRINCAR EM CASA, DOS MENINOS E 

DAS MENINAS 

 

Respostas Meninos Meninas Total 

1 Brincar de faz de conta       

1.1 Pai e filho, mãe e filha 0  5 5 

1.2 Casa, casinha 

1.3 Comer, fogão, comidinha e 

 panelinha 

2 

 

4 

3 

 

8 

5 

 

12 

1.4 Escolinha e professora  0  4  4 

1.5 Festinha e policial 1 1  2 

Subtotal 7  21 28 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009  

 

Na referida tabela, podemos  constatar que  as crianças dividiram o brincar de faz 

de conta  em subgrupos, os quais  tomamos como foco de análise e discussão para efeito 

desse artigo. Essas respostas foram subdivididas em cinco subgrupos no propósito de 

deixar mais explícitas as suas diferenças. Os subgrupos estão descritos com as palavras 

das próprias crianças e organizadas de modo a formar grupos que favoreçam a sua 

compreensão. Assim, agrupamos o brincar de pai e filho/mãe e filha no primeiro 

subgrupo; no segundo, colocamos casa e casinha; no terceiro, comer, fogão, comidinha e 

panelinha; no quarto, escolinha e professora; e no quinto, festinha e policial. A 

organização das respostas e dos seus subgrupos permite que sejam visualizadas com mais 

clareza como e do que as crianças brincavam em casa. 

O primeiro aspecto a ser ressaltado é que na resposta brincar de faz de conta os  

subgrupos  de casa/casinha e comer/fogão/comidinha/panelinha foram mais indicadas 

pelas meninas (11) do que pelos meninos (2). O que se percebe também é que os meninos 

não indicam brincar de pai e filha/mãe e filha, escolinha/professora e festinha. A tabela 



deixa evidente que nas brincadeiras de faz de conta os meninos só indicam duas vezes 

(20%) brincar de casa e casinha e uma vez (10%) brincar de policial. Destaca-se, portanto, 

que em casa os meninos dramatizam muito pouco as atividades domésticas, permanecendo 

distantes das atividades vistas como pertinentes ao sexo feminino. 

De modo geral, os dados estão compatíveis com os encontrados por Lira e Pedrosa 

(2007), quando constataram que até os quatro anos de idade as crianças não fazem uma 

diferenciação do que seriam brinquedos e/ou brincadeiras de meninos e de meninas. No 

entanto, a partir dessa idade, os meninos sofrem mais pressão do que as meninas para 

assumirem “comportamentos” considerados masculinos. 

    Apenas as meninas (4) indicaram que brincam em casa de escolinha e professora. 

Essas quatro representam 2% das meninas que participaram do estudo, logo, a escola 

parece ser pouco vivenciada em casa através da brincadeira de faz de conta.  

 

BRINCAR NA ESCOLA  

A escola também deve favorecer o faz de conta de contextos domésticos das crianças, 

contudo, na escola em estudo não havia um espaço organizado como uma “casinha”, onde as 

situações vivenciadas no ambiente familiar pudessem ser representadas pelas crianças. Esses 

espaços podem possibilitar às professoras um conhecimento aprofundado de seus alunos e de 

aspectos da realidade que eles vivenciam. 

Os espaços de faz de conta planejados pelos adultos têm atendido mais às perspectivas 

dos adultos do que aos interesses das crianças. A organização da escola traz a marca 

adultocêntrica do protagonismo do professor, tendo em vista que as crianças atuam mais 

como coadjuvantes. Como afirma Sarmento (2007), historicamente as crianças não tinham 

visibilidade nos seus diferentes espaços de convivência, onde a opinião do adulto prevalecia 

sem que houvesse uma preocupação em saber como a criança pensava.  

As respostas das crianças sobre o que brincam na escola podem ser vistas na Tabela 2. 

A construção dessa tabela deu uma visibilidade do brincar na escola a partir da perspectiva 

das crianças. 

 

 

 

 



TABELA 2 

DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS IDENTIFICADAS NAS FALAS E NOS 

ELEMENTOS DOS DESENHOS, SOBRE O BRINCAR NA ESCOLA, DOS 

MENINOS E DAS MENINAS 

 

 

Respostas Meninos Meninas Total 

1 Faz de conta       

1.1 Casa: casinha, neném, panelinha, fogão e 

comidinha. 

2 5   7 

1.2 Escola: Dar merenda, fazer rodinha, quadro, 

contar história, fazer dever, livro, fazer nomes, 

letras, números e estudar 

3 12 15 

1.3 Outros: amigo, banda, salão, trenzinho, 

ônibus. 

3  2    5 

Subtotal 8 19 27 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

 

Como primeira análise, fica evidente que o brincar de faz de conta em cada espaço é 

diferente, pois o brincar de faz de conta em casa é mais voltado para a vivência doméstica: 

pais e filhos, casinha e comidinha. Por outro lado, verifica-se que na escola o brincar de faz 

de conta mais indicado envolve as diversas atividades escolares: merenda, rodinha, dever, 

histórias, dentre outras. Brincar de casinha na escola (Tabela 2) teve quase a mesma 

frequência que seu oposto, ou seja, brincar de escolinha em casa (Tabela 1). 

Esse dado pode indicar a influência de cada contexto na opção pelas brincadeiras de 

faz de conta. Na escola, com a presença dos colegas, talvez seja mais fácil brincar de escola, 

que é um espaço mais coletivo. Acrescenta-se a isso que as experiências vividas pelas 

crianças são reproduzidas no faz de conta, no propósito de reelaborá-las.  

Vygotsky (1998) afirma em seus estudos que a brincadeira de faz de conta é o 

verdadeiro laboratório da infância. Porque ao fazer de conta a criança cria e recria o que está 

ao seu redor, e reinventando o mundo do seu jeito adquire poderes de adulto. 

Outra análise possível é a distância entre os diferentes gêneros que vai sendo 

estabelecida no curso do desenvolvimento de cada criança. Na escola, os meninos podem 



contar com outros colegas para brincadeiras consideradas socialmente como “brincadeiras de 

meninos”, e vice-versa. Além disso, no ambiente doméstico nem sempre os meninos têm 

opção de escolha de brincadeiras, pois podem se envolver no faz de conta organizado por 

irmãs, primas ou vizinhas e brincar de comidinha e de casinha de forma tranquila. Como 

ilustra o seguinte diálogo entre um menino de quatro anos e as pesquisadoras: 

Pesq. – Você brinca em casa? 

Cça (M4AM5) – Brinco 

Pesq. – De quê? 

Cça (M4AM5) – De brinquedo, de carro, carro de polícia, trator, de 

 caçamba. 

Pesq. – Desenhe tudo que você brinca em casa. 

Cça (M4AM5) – Olha aqui o carro. 

Pesq. –- Muito bom. 

Pesq. – Você brinca com quem em casa? 

Cça (M4AM5) – Com minha irmã. 

Pesq. – Você brinca de que com sua irmã? 

Cça (M4AM5) – De comidinha. 

Pesq. – Quando você brinca com sua irmã você é o quê? Pai ou filho? 

Cça (M4AM5) – Filho. 

Outro fator que pode estar contribuindo para a maior frequência do faz de conta em 

casa são as características dos elementos dos dois diferentes contextos culturais. Na escola, 

os livros, o quadro, os trabalhos desenvolvidos devem estar favorecendo o brincar de escola, 

já em casa, os brinquedos disponíveis podem estar favorecendo o faz de conta de atividades 

domésticas. 

Na Tabela 2, as brincadeiras de faz de conta que têm como pano de fundo a escola são: 

dar merenda, fazer rodinha, escrever no quadro, contar história, fazer dever, escrever nomes, 

letras, números, estudar e manusear livros. Essas ações podem estar representando os 

diferentes momentos da rotina da escola, sendo que merecem melhor análise as atividades 

voltadas para leitura e escrita, haja vista que letras e números aparecem como elementos 

soltos. Apesar de não ser foco deste estudo, tais elementos podem apontar a forma como as 



professoras vêm desenvolvendo o trabalho com a leitura e a escrita, o que nos leva a crer que 

talvez a leitura e a escrita possam estar sendo apresentadas para as crianças de forma 

descontextualizada ou desvinculada da sua função social.  

Aparece também na Tabela 2 como subgrupo do faz de conta outras brincadeiras, 

como brincar de: amigo, banda, salão, ônibus e trenzinho. Estas podem ser brincadeiras do 

interesse específico das crianças que as citaram (tendo em vista que cada uma foi citada 

apenas uma vez), mas também mostram outras possibilidades do brincar de faz de conta na 

escola que não apareceram nas brincadeiras realizadas em casa. Neste subgrupo, as meninas 

preferem brincar de salão e de amigo; e os meninos, de ônibus, de trenzinho e de banda. 

Analisei que o contexto educacional pode estar favorecendo maior variabilidade de 

brincadeiras em grupo do que em casa. Um exemplo disso é o brincar de trenzinho e ônibus, 

que envolve maior número de parceiros e de cadeiras enfileiradas. 

De modo geral, as brincadeiras nas escolas são planejadas em alguns momentos, como 

na primeira semana de aula em que toda a escola se arruma para receber as crianças com 

brincadeiras e uma rotina de atividades diferenciadas para que as mesmas se adaptem ao 

espaço escolar e sintam-se acolhidas pelos adultos da instituição. 

Segundo Lima (2005), a escola infantil só investe em brincadeiras no período de 

adaptação (durante a primeira semana de aula). Após esse período ocorre uma transformação 

como se os meninos e as meninas deixassem de ser crianças, e a atenção dos (as) professores 

(as) volta-se exclusivamente para o investimento nas atividades de leitura, escrita e cálculo. 

 

O BRINCAR EM CASA E NA ESCOLA  

As respostas sobre as preferências das crianças em relação às brincadeiras de casa e da 

escola estão descritas na tabela 3 

TABELA 3 

RESPOSTAS DOS MENINOS E MENINAS SOBRE A PREFERENCIA PELAS 

BRINCADEIRAS DE CASA E DA ESCOLA POR TURNO 

 
RESPOSTAS  Turno mat 

Meninos 
Turno mat. 
Meninas 

Turno 
vesp. 
Meninos 

Turno 
vesp. 
Meninas 

Total 

1 Preferem as 
brincadeiras de casa 
 

5 4 8 6 23 



2 Preferem as 
brincadeiras da escola 

2 1 2 3 8 

3 Gostam das 
brincadeiras de casa e da 
escola 

1 1 1 4 7 

4 Não responderam 

  
2 

   
2 

TOTAL 8 8 11 13 40 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

 

Podemos verificar pela análise da Tabela 3 que as crianças preferem as brincadeiras 

que são realizadas em casa. Algumas respostas das crianças para justificar a preferência pelas 

brincadeiras em casa precisam ser destacadas, para entender melhor a realidade da escola. 

Três meninas e um menino explicaram da seguinte forma: 

Cça (M5BF7) – Em casa, porque a pró toda hora fica saindo pra Secretaria quando a 

gente está brincando.   

Cça (V4BF7) – Da minha casa, porque minha mãe me ensinou umas brincadeiras. 

Cça (V5EF2) – Eu gosto mais das brincadeiras de casa. 

Cça (M5DM12) – Em casa, porque lá em casa eu brinco. 

As respostas das crianças (meninos e meninas) indicam também que a casa tem mais  

   brinquedos que a escola: 

Cça (M4AM6) – De casa, porque tem carro e caminhão. 

Cça (M5DF3) – Em casa, porque lá tem um bocado de brinquedos. 

Cça (V4AM7) – Na minha casa, porque lá tem um bocado de brinquedos. 

Cça (V5EF3) – De casa, porque em casa tem mais brinquedo bom, bicicleta,   

patinete... 

Alem desses argumentos, as crianças também enfatizaram o vínculo com a casa, com 

os amigos e familiares como o motivo da preferência: 

Cça (V5CF7) – Em casa, porque eu tenho minha casinha. 

Cça (V4BM8) – Lá em casa, porque eu gosto de casa. 

Cça (V5CM4) – Em casa, porque eu gosto de ir para casa. 

Cça (V5FM1) – De casa, porque lá em casa eu tenho meus irmãos. 



Cça (V5FF3) – Em casa, porque tem um bocado de menina. 

Por outro lado, algumas crianças preferem brincar na escola e argumentaram assim: 

Cça (V4AF2) – Da escola, porque na minha casa não tem velotrol. 

Cça (M5DM4) – Daqui, porque tem brinquedo. 

Cça (V4DM2) – Da escola, porque em casa minha mãe fica me batendo  

e minhas irmãzinhas chorando. 

 

CONSIDERAÇÕES 

A brincadeira na escola parece ser mais atrativa para as crianças que não têm 

brinquedos em casa. Essa análise nos leva a refletir sobre a necessidade que a instituição de 

educação infantil tem de transformar-se em um espaço acolhedor e prazeroso, principalmente 

para aquelas crianças que não têm oportunidade ou não são estimuladas a brincar em casa, 

seja pela falta de brinquedos pelo desconhecimento dos adultos com quem convive sobre a 

importância do brincar para o desenvolvimento infantil. 

Em relação ao faz de conta, as respostas das crianças mostraram que o espaço da casa 

tem possibilitado mais o desenvolvimento desse tipo de brincadeira do que o espaço da 

escola. Os resultados também mostraram que na escola tais brincadeiras representam mais o 

ambiente escolar, enquanto que em casa, no faz de conta, prevalece a representação de papéis 

sociais vivenciados historicamente pelos gêneros masculino e feminino dentro da sociedade. 

E como as crianças devem fazer dramatizações do que vivenciam nos diferentes espaços que 

frequentam, nas brincadeiras de casinha, a divisão de tarefas entre os gêneros prevalece. 

No relato da maioria das crianças, as brincadeiras de faz de conta como brincar de 

casinha fazem parte do cotidiano familiar de meninos e meninas, no entanto, na escola esse 

tipo de brincadeira ocorre com menos frequência. Poucas crianças relataram as brincadeiras 

de faz de conta ao descrever as brincadeiras que faziam na escola, e quando falavam que as 

professoras brincavam, a maioria se referiu a jogos de regras.  

Nesta perspectiva, este estudo indica aos profissionais da Educação Infantil um 

processo de formação continuada que propicie condições para que as (os) professoras (es)  

que trabalham com crianças de zero à cinco anos discutam e analisem o brincar e as 

brincadeiras como parte da rotina e como atividades que favorecem um processo educacional 

com as marcas culturais da infância. Instrumentalizar as (os) professoras (es) para esta análise 



pode permite que estes (as) profissionais conheçam melhor as crianças e que elas passem a ser 

vistas como partícipes do processo educacional. Que as crianças deixem de ser coadjuvantes 

das atividades educativas e sintam-se atraídas pela organização espacial, com o propósito de 

transformar as creches e as pré-escolas em um lugar cheio de sentido, que desperte o gosto 

pelo saber e que permita que as crianças sejam as verdadeiras protagonistas dessas 

instituições, como cidadãs de direitos e deveres. 
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