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Eixo temático: Educação Infantil e Inclusão Social; 

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo analisar a ausência do brincar na educação 
infantil de uma escola da rede particular de ensino de Santo Estevão. Tendo como objetivos 
específicos a analise do brincar como coisa séria, o brincar no desenvolvimento infantil e o 
brincar e a educação infantil. Para tanto, foi realizada uma observação da instrução, que 
possibilitou a produção de um questionário para os docentes. Neste trabalho, inclui 
levantamento bibliográfico com os seguintes teóricos: Santos (1995), Kishimoto (2007), 
Freidmann (1996), entre outros, e uma pesquisa de campo para que se pudesse comprovar a 
importância dessa temática na teoria e na prática. Os resultados comprovam que os docentes 
não tinham conhecimento sobre o assunto e que a direção da escola também não tinha 
conhecimentos na área. Não sabiam sobre a importância do brincar e os benefícios que o 
jogo, o brinquedo e a brincadeira proporcionam as crianças. i 

Palavras chave: Desenvolvimento, Brincar, Educação Infantil. 

 

Abstract: This study aimed to examine the lack of play in early childhood education in a 
private school teaching of St. Stephen. Having specific goals such as the analysis of play as a 
serious thing, play and play in child development and early childhood education. To this end, 
we conducted an observation of instruction, which enabled the production of a questionnaire 
for teachers. This work included the following literature review with theoretical: Santos 
(1995), Kishimoto (2007), Freidmann (1996), among others, and a search field so that it could 
prove the importance of this theme in the theory and practice. The results show that teachers 
were unaware of the issue and that the school board also had no knowledge in the area. They 
did not know about the importance and benefits of playing the game, the toy and playing 
provide children. 

 

Keywords: Development, Playing, Early Childhood Education. 

INTRODUÇÃO 

É sabido que o ato de brincar tem sido visto tanto pelos pais quanto pelas instituições 

como uma atividade para queimar de energia das crianças, como também passa tempo em 

sala de aula, onde muitos professores adotam essa prática quando não há mais atividades 
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didáticas para fazer com as mesmas. E dessa forma, não reconhece o papel das brincadeiras 

para o desenvolvimento de crianças na educação infantil.  

Nesse sentido, essa pesquisa vem desvendar o mito de que as brincadeiras exercem 

apenas a função de queima de energia, passa tempo e prazer. Portanto, a mesma objetiva 

analisar o quanto as crianças da educação infantil são prejudicadas com a ausência do 

brincar. E para comprovar isso verificamos a importância do jogo, do brinquedo e da 

brincadeira no desenvolvimento infantil. Tendo como objetivos específicos as seguintes 

reflexões: brincar é coisa séria, o brincar no desenvolvimento infantil, e o brincar e a 

educação infantil.  

Esses objetivos pretendem mostrar o quanto o brincar é importante para o 

desenvolvimento das crianças, principalmente na faixa etária de 0 a 6 anos, porque nessa 

primeira etapa do ensino é primordial se trabalhar com brincadeiras para a estimulação 

cognitiva, física, social e afetiva da criança. 

Observando turmas de educação infantil de uma determinada escola, da rede 

particular de ensino, do município de Santo Estevão - Ba , pude perceber o descaso e a falta 

de importância que os professores e pais dos alunos viam no momento de brincar das 

crianças, criticando, muitas vezes, que aqueles momentos eram perda de tempo que as 

crianças aprenderiam mais se estivessem em sala de aula, com lápis e papel na mão. 

Percebi que essa escola está mais interessada em aplicar o conteúdo programático, 

baseado em um currículo vertical, deixando de lado as brincadeiras. Dessa forma, as crianças 

estão sendo podadas em determinadas situações onde até o recreio que era momento de 

interação das mesmas, está sendo suprimido. 

Diante desses comentários, foi necessário estudar sobre o assunto, pois, o brincar não 

é perda de tempo. E necessita de embasamento teórico para apontar os benefícios que ele 

proporciona ao desenvolvimento infantil. 

Atualmente o brincar esta presente em todo processo educacional, e mais ainda na 

educação infantil, pois possibilita o desenvolvimento motor, afetivo, social e cognitivo, 

proporcionando á criança oportunidade de vivenciar e planejar sua infância. 

Vale ressaltar que a educação infantil foi a primeira a dar importância ao brinquedo e 

a atividade lúdica, ao observar que a criança se valia de símbolos para brincar, além de dar 
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também importância ao desenho, às atividades motoras e aos ritmos no desenvolvimento da 

criança. 

A pesquisa foi qualitativa, realizada com base de fundamentos bibliográficos e 

acrescida de uma pesquisa de campo para analisar o objetivo de estudo na teoria e na prática 

para sanar qualquer dúvida sobre a temática. A segunda foi realizada por meio de entrevistas 

e observação de todo o corpo docente da escola. 

O brinquedo facilita a apreensão da realidade e estabelece todo um processo. Não é o 

fim de uma atividade, ou o resultado de uma experiência. O brinquedo é a essência da 

infância; é uma forma decrescimento; é um processo natural para a criança explorar seu 

mundo. 

Os pais ainda vêem com muito receio, às vezes com preconceito, escolas que 

solicitam o brinquedo para a sala de aula. E são esses preconceitos que os educadores devem 

desmistificar, mas para isso, os educadores devem ter consciência de que brincar não é 

apenas diversão. “Desde mantidas as condições para a expressão do jogo, ou seja, a ação 

intencional da criança para brincar, o educador está potencializado as situações de 

aprendizagem”. (KISHIMOTO 2007). Na hora da brincadeira, as crianças desenvolvem-se 

física e intelectualmente, destacam-se como indivíduos, ao mesmo tempo em que 

estabelecem o convívio social, tomam iniciativas próprias e estimulam a criatividade. 

O brincar quando introduzido na escola, para a criança não deve perder a ludicidade, 

mas para o educador não deve ser dada somente com o intuito de diversão, este deve saber 

que por meio da brincadeira a criança desenvolve determinados valores e conceitos que são 

muito importantes para o seu desenvolvimento social e individual. 

Para Brasil (1998) as qualidades das experiências oferecidas às crianças, nas 

instituições de educação infantil, devem estar embasadas no respeito à dignidade, o direito a 

brincadeiras, entre outros e nas mais diversas práticas sociais. Como a educação infantil é a 

primeira etapa da educação para as crianças, é necessário respeitar a idade das mesmas 

proporcionando atividades favoráveis ao seu desenvolvimento e o brincar é uma delas, pois, 

atende as exigências dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil- 

RCNEI. 
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IMPORTÂNCIA DO BRINCAR 

 

É sabido que a educação infantil é à base do desenvolvimento motor e intelectual, 

onde as crianças começam a explorar mais o mundo do outro. E dessa forma, o brincar se faz 

necessário nessa etapa do ensino, porque o jogo, o brinquedo e a brincadeira possibilitam 

que a criança interaja com o outro, crie estratégias e regras para os jogos e brincadeiras, sem 

falar na grande contribuição que determinadas brincadeiras trazem para o crescimento e 

desenvolvimento físico da criança. 

Sabe-se que o brincar é instrumento importante para desenvolver a criança, é também 

instrumento para a construção do conhecimento infantil. A brincadeira é vista como 

atividade aprendida, ele atribui à brincadeira o resultado de relações interindividuais, a qual 

pressupõe uma aprendizagem social, complementando que “brincar não é uma dinâmica 

interna do ser humano, mas um exercício com uma significação social precisa que, 

necessitam de aprendizagem”. Cava (apud Brougére, 1998, p.20). 

E analisando a concepção do autor pode-se perceber que a brincadeira 
assimila e destrói qualquer distância de cultura. Ela aparece com fator de 
assimilação de elementos culturais, cuja, heterogeneidade desaparece em 
proveito de uma homogeneidade construída pela criança no ato lúdico. Para 
ele, a brincadeira ao manipular e se apropriar dos códigos sociais manipula 
valores (o Bem e o Mal), brincar com o medo e o monstro. 

É de grande relevância destacar a frase em que o autor fala “brincar não é uma 

dinâmica, necessita de aprendizagem”.  Com certeza a brincadeira exige aprendizagem 

porque de início, a criança aprende a socializar-se com outras quebrando a idéia de que só 

existe ela no mundo, e percebe que ela não é o centro do universo dentre outras coisas. 

Ainda ao brincar e criar uma situação imaginaria, a criança assume 
diferentes papéis: ela pode tornar-se um adulto, outra criança, um animal, 
um herói, pode mudar seu comportamento, agir e se comportar como se 
fosse mais velha do que realmente é, pois ao representar um personagem 
ela ira seguir regras do comportamento do mesmo. É no brincar que a 
criança pode  ir, além do seu comportamento habitual, atuando num nível 
mais elevado ao que ele realmente se encontra. (CAVA APUD 
VYGOTSKY, 1998, p.? ): 

Analisando as concepções de Vygitsky pode-se perceber as observações que a 

criança faz sobre o mundo a sua volta e como ela reflete e se expressa através da brincadeira, 

e assim, estimula o desenvolvimento da atenção, da imitação, da memória, favorecendo a 

socialização por meio da interação da utilização e da experimentação de regras e papéis. 
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Ao brincar e jogar, as crianças podem aprender diversos movimentos corporais e 

assim apropriar-se dessa cultura rítmica ao qual são inseridas. Quanto mais rico e desafiador 

for o ambiente físico e social da criança, mais será possível a ampliação de conhecimento 

acerca de si mesmo, dos outros e do meio no qual vive.  

É necessário destacar que a atividade lúdica infantil nos oferece dados importantes a 

respeito da criança: suas emoções, a forma como interage com seus pares, seu desempenho 

psicomotor, social e a formação moral. O brincar quando introduzido na escola, para a 

criança não deve perder o sentido lúdico, mas para o professor não deve ser dado somente 

com o intuito de diversão, este necessita saber que através da brincadeira se cria e constrói e 

atribui sentido de valores conceituais que serão de grande importância para o seu 

desenvolvimento social e individual. 

Trabalhar com a ludicidade nos anos iniciais não significa se restringir a atividades 

com jogos, mas oportunizar novas atividades em que a ludicidade influencia no modo de ser 

do educador e do educando, preparando o ambiente para receber as crianças e na maneira de 

proporcionar e perceber o desenvolvimento infantil.  

O desafio que se encontra hoje, frente aos novos paradigmas da educação é 

possibilitar aos alunos situações problematizadoras que vise o trabalho pedagógico. Voltado 

para a construção de conhecimentos, numa educação que busque o prazer do movimento 

corporal por meio de atividades lúdicas, recreativas e psicomotoras, usando o folclore, os 

jogos, brincadeiras e outras ferramentas para melhorar o trabalho na educação infantil. A 

ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade não pode ser vista apenas 

como diversão.   

Santos (1995, p. 4), afirma que: 

Os jogos, brinquedos e brincadeiras fazem parte do mundo da criança, pois 
o brincar está presente na humanidade desde o seu inicio. O autor afirma 
que para Didonet (1994) o brincar antecede a humanidade. Os animais 
brincam, embora o ser humano, ser-de-cultura, brinque diferente. Pelo jogo, 
este mergulha num clima lúdico dentro do qual a realidade tem conteúdo e 
simbologia próprios dos jogadores-crianças. 

A partir dos jogos os professores passam a condição de condutores, estimuladores e 

avaliadores da aprendizagem, porque possibilitam ao aluno construir novas descobertas e 

enriquece sua personalidade e simboliza um instrumento pedagógico. 

 



6 

 

O BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

No ato do brincar o prazer não deve ser visto como característica do brinquedo, existe 

muitas teorias que ignoram o fato do brinquedo atender a fatores necessários ao 

desenvolvimento da criança. O brinquedo faz parte da vida da criança. Ele estabelece uma 

ligação entre a ação e o pensamente contribuindo para o desenvolvimento da atividade 

lingüística, e torna possível o desenvolvimento e o uso da fala, do pensamento e da imitação. 

O jogo, o brinquedo e a brincadeira proporcionam um ganho para as crianças, porque 

através deles ela estabelece relação com o outro, proporcionando uma troca de 

conhecimentos, cultura e saberes necessários a formação humana. 

Através do jogo as crianças aprendem a criar e respeitar regras, a compreenderem 

que se ganha e se perde, mais o que importa no ato do brincar é o compartilhamento de 

saberes e o prazer e a diversão que o mesmo promove para o crescimento cognitivo de cada 

indivíduo. No brincar, muitas vezes, a criança cria fantasias quanto à significação dos 

objetos e suas ações reais. E surge uma contradição, uma vez que as mesmas podem atribuir 

ao objeto valores e ações reais. Isso caracteriza um processo de transição da atividade do 

brinquedo. 

Isso nos mostra que a criança, em uma brincadeira de faz de conta, onde ela pensa ser 

uma pessoa que não é, cria uma significação imaginaria onde é a primeira manifestação 

infantil com relação às situações reais.  

Lima (apud Vigotsky, 1988), afirma que o brinquedo proporciona à criança a formação de 

desejos. Na qual ela inventa seu próprio personagem, na sua função no jogo e suas regras. Dessa 

maneira, as maiores conquistas dela são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornam-

se nível básico de ação real e moralidade. 

Por tanto, o brincar se faz presente no processo de educação, principalmente na 

educação infantil, é visto como um meio de desenvolvimento das habilidades motoras, 

afetivas, sociais e cognitivas, proporcionando à criança oportunidade de vivenciar, planejar a 

sua infância. 

 

JOGO, DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM 
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A escola é um elemento de transformação social e sua função junto com outras 

instancias sociais, que possibilita o desenvolvimento e a transformação do sujeito se efetive. 

Nessa perspectiva, a escola deve considerar as crianças como seres sociais e trabalhar para 

que as mesmas se integrem na sociedade como seres construtivos, críticos e reflexivos. 

Os indivíduos precisam construir sua própria inteligência e personalidade. Para isso é 

elaborado pela criança uma interação entre o meio físico e social, passando por um processo 

de desenvolvimento. Onde elas precisam testar sua própria inteligência e esta só se 

desenvolve quando se senti testado e desafiado. E é por isso que o jogo, o brinquedo e a 

brincadeira são tão importantes porque eles proporcionam situações de conflito onde a 

criança precisa criar e obedece a regras, estabelece ligações, respeita o outro, e criar 

estratégias para entender e se divertir com os mesmos podendo assim ganhar ou perder nas 

brincadeiras. 

Dessa forma, se a criança se sentir segura e capaz, ela aprenderá muito mais rápido 

porque o novo conhecimento não lhe traz medo e sim à desafia,impulsionando a descobrir e 

aprender esses novos saberes. 

Para assegurar a participação dinâmica das crianças no processo de aprendizagem é 

necessário que o educador saiba articular o processo e tenha clareza sobre os objetivos que 

deseja alcançar. É necessário que o professor planeje fazendo uma relação com a realidade 

sócio-cultural das crianças, seu estágio de construção do conhecimento, valorizando seus 

conhecimentos prévios sobre o mundo físico e social. 

Quando se fala do jogo, desenvolvimento e aprendizagem buscam-se estratégias de 

situar o jogo como uma alternativa metodológica. É necessário analisar o jogo como um 

instrumento que pode ser utilizado no ambiente escolar e que proporciona desenvolvimento 

cognitivo. Segundo Freidmann (1996), o desenvolvimento é responsável pela formação dos 

conhecimentos: ele sempre resulta de uma interação entre o sujeito, principal fonte do 

desenvolvimento, e o meio. A aquisição de conhecimento depende do desenvolvimento: a 

assimilação de determinadas informações é possível em certos níveis de desenvolvimento. 

Analisando a citação acima se pode perceber que o desenvolvimento do 

conhecimento é um processo espontâneo ligado ao desenvolvimento do corpo. E ele se dá 
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através da interação com o outro e com o meio em que esta inserida. Vale ressaltar que a 

aquisição do conhecimento depende de como o sujeito esta desenvolvido cognitivamente.  

 

BRINCAR É COISA SÉRIA, NÃO É SÓ PRAZER, MAIS 

DESENVOLVIMENTO. 

Observando a sociedade em que vivemos pode-se perceber que tudo mudou, temos 

uma sociedade totalmente renovada onde ouve a inversão de papéis e valores. Nossas 

crianças e alunos mudaram e conseqüentemente a escola também mudou. 

As crianças não brincam mais como antigamente, onde as brincadeiras geram 

movimentos e interações com o outro possibilitando uma vida bem mais saudável e 

dinâmica.  

Toda criança deve poder brincar, porque a brincadeira contribui para a socialização 

com o outro e por mais simples que ela seja promove desenvolvimento cognitivo. 

 

É BRINCANDO QUE SE APRENDE 

 É perceptível que tudo que nos oferece desafios é mais interessante e assim como os 

adultos, as crianças não são diferente no sistema de aprendizagem. Algo que a oferece 

desafios é muito mais interessante. E é por isso que muitos profissionais da educação adotam 

a metodologia de aprender brincando. Porque dessa forma, o educando mostra-se mais 

interessado a desvendar o mistério de aprender e também o educador cumpre com o 

propósito de incentivar a construção do conhecimento e não praticando a forma de ensino 

“bancária”, onde apenas  o professor pode falar, ele é o detentor do saber, os alunos são 

considerados como tabula rasa e são enfileiradas em sala de aula como forma de manter a 

disciplina. 

O ato de ensinar não é transmitir conhecimento, mais possibilitar sua própria 

construção. Quando um educador entra em uma sala de aula deve estar aberto a indagações, 

à curiosidade, às perguntas dos alunos, as suas inibições: um ser crítico, inquieto em face da 

tarefa que tem de ensinar e não de transferir conhecimento. 
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Assim, para um profissional da educação não deve haver obstáculos. Porque quando 

se quer ensinar se utiliza vários métodos para atrair a atenção do aluno. E, como o tema é 

“brincando que se aprende” o professor pode utilizar vários objetos para transformar em 

brinquedos. Existem muitos brinquedos industrializados que ajudam e muito na construção 

do aprendizado, mas não vamos nos apegar apenas a esses porque há vários objetos que 

podem ser reciclados, por exemplo, para o ensino da matemática pode-se fazer um dominó 

com caixinhas de fósforo, dados feitos com papelão, boliche feito com garrafas pet e muitos 

outros.  

Para trabalhar com os movimentos e danças, pode-se criar uma mandinha reciclada 

com tambor de latas, chocalho de lata de refrigerante, garrafas de água mineral e muitos 

outros objetos. O professor deve usar sua criatividade para trabalhar com as crianças e não se 

utilizar da falta de material para não realizar um bom trabalho. Esses são exemplos de que 

falta de recursos não é dificuldade para um profissional disposto a trabalhar e comprometido 

com o que faz. 

Com tudo podemos brincar e aprender: frutas, flores e pedrinhas. Tudo auxilia para 

um bom aprendizado. E para as crianças toda experiência nova é um conhecimento 

adquirido, porque elas conseguem aprender brincando com os mais variados objetos, até 

mesmo com a comida como é o caso da sopa de letrinhas. 

Ensinar significa um ato de curiosidade para o professor e para os educandos e este 

não deve ser inibido porque através da curiosidade que é gerado o desafio de conhecer e 

aprender sobre o objeto desafiador. 

É por isso que os professores, principalmente os de educação infantil, devem 

trabalhar com as crianças baseando-se não apenas em conteúdos teóricos, mais também com 

os conteúdos práticos, facilitando a aprendizagem das mesmas. O professor deve saber 

inserir os jogos e brincadeiras como recurso didático que possibilita o desenvolvimento da 

criança, proporcionando uma educação lúdica. 

Conforme dido anteriormente, o brincar proporciona um grande desenvolvimento 

motor, cognitivo, afetivo e social. A escola deveria reformular seu projeto político 

pedagógico inserindo o brincar como atividade necessária ao bem estar das crianças, e 

conscientizar os pais quanto à importância do brincar no desenvolvimento infantil, para que 

eles possam desconstruir o mito de que “brincar serve para gastar as energias das crianças”. 
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Contudo, esse processo de aceitação da relevância da ação das brincadeiras na 

educação infantil, tanto pela escola quanto para os pais, não será uma tarefa fácil, mas não é 

impossível, é necessário que eles conheçam um pouco da teoria e assim faz-se necessário 

apresentar a concepção de alguns teóricos para que ambos venham a compreender melhor. 

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa foi realizada na cidade de Santo Estevão, em uma escola da Rede 

Particular de ensino, que se localiza no centro da cidade. É considerada uma escola de médio 

porte, atende a alunos de classe média, da educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental. A escola contém cerca decem alunos e conta com dez professores todos com 

segundo grau completo. 

Participaram da pesquisa cinco professores da educação infantil, estas atuam com 

crianças de 2 a 6 anos de idade em turno integral. Elas são do sexo feminino, sendo que 

apenas uma delas possui nível superior em pedagogia. 

Nesse estudo foi realizada uma pesquisa qualitativa, com observação prévia da 

estrutura da instituição para que as crianças possam brincar com segurança, buscou-se 

também a presença de brinquedos no pátio e nas salas de aula. Também foi observada a 

postura e a metodologia do professorem sala de aula, seela se porta de forma rígida ou 

lúdica, o comportamento das crianças na realização das atividades e sala e ainda a reação das 

crianças quanto à realização de brincadeiras impostas pelo professor e em brincadeiras 

livres.   

Após todas as observações, desenvolvi um questionário para a realização de uma 

entrevista informal com os professores. Dentre os dez professores da escola, cinco se 

recusaram, sobrando apenas cinco que se dispuseram a responder as perguntas. 

Na entrevista foram feitas cinco perguntas para cada educadora, onde obtive várias 

respostas relacionadas ao tema importância do brincar para as crianças de educação infantil. 

1. Qual a importância do brincar para você? 

Professora A: Para mim o brincar é importante. 
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Professora B: para gastar as energias das crianças e passar o tempo que sobradepois 

das aulas. 

Professora C: é importante para o desenvolvimento motor e intelectual da criança. 

Professora D: é bom para eles socializarem conhecimento e regras com os outros. 

Professora E: é interessante para que eles aprendam a dividir, pois, nem sempre temos 

vários brinquedos iguais para todos. 

 

2. Você costuma brincar com seus alunos? 

Professora A: Sim, quando acaba a aula, fico brincando com eles até os pais chegarem. 

Professora B: dificilmente, geralmente deixo os brinquedos no tapete para que eles 

possam buscar livremente e fico observando. 

Professora C: sim, costumo utilizar brinquedos educativos e fico fazendo intervenções 

e muitas vezes brincamos livremente. 

Professora D: sim, geralmente quando eles chegam antes das aulas para esperar os 

demais chegarem. 

Professora E: sim, na hora do recreio. 

3. Você realiza jogos e brincadeiras como forma de desenvolvimento de 

aprendizagem das crianças? 

 

Professora A: não, eles são muito pequenos. 

Professora B: não. 

Professora C: sim, sempre faço pois, sinto que eles gostam e se desenvolvem muito. 

Professora D: raramente, gosto de deixá-los brincar livremente. 

Professora E: raramente deixo eles brincarem como quizerem. 
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4. As crianças gostam mais quando as brincadeiras são impostas ou livres? 

Professora A: eu tenho certeza de que elas gostam de brincar livremente. 

Professora B: acredito que livremente. 

Professora C: eu acredito que elas gostam dos dois, porque deve ser criativo e saber 

fazer com que as brincadeiras direcionadas sejam prazerosas e que dê um bom resultado e as 

brincadeiras livres são importantes para que as crianças criem suas próprias regras e 

conceitos. 

Professora D: acredito que das duas formas, porque tudo é brincadeira direcionada ou 

nãoelas oferecem prazer e alegria as crianças. 

Professora E: elas gostam das duas. 

 

5. Você acha que os jogos, brinquedos e brincadeiras podem ajudar no 

desenvolvimento das crianças? De que forma? 

Professora A: sim, porque enquanto elas brincam estão estabelecendo ligações de 

regras, limites e conceitos. 

ProfessoraB: sim, quando elas brincam e se divertem aprendem a se relacionar com o 

outro, a dividir o mesmo espaço os mesmos brinquedos e etc. 

Professora C: sim, muito, pois, enquanto brincam elas estabelecem relações com os 

outros, criam regras e estratégias, desenvolvem-se intelectualmente e motoramente dentre 

muitos outros ganhos. 

Professora D: sim, porque na brincadeira elas estabelecem trocas de cultura e 

adquirem novos conhecimentos. 

Professora E: sim, porque elas se divertem e ficam alegres. 

Analisando as respostas da entrevista e relacionadas minhas observações, pude 

perceber que a instituição no geral não valoriza o brincar para o desenvolvimento infantil, 

ela visa apenas o cumprimento de todo conteúdo programático. Sufocando as crianças de 

estudos e atividades.  
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As educadoras não são qualificadas para tal exercício, exceto a professora D que 

possui nível superior em pedagogia e sabe todas as competências e habilidades necessárias a 

educação infantil, diferente das demais que apenas reproduzem o conteúdo dos livros 

didáticos. 

As professoras no horário do recreio as crianças permanecem na sala brincando 

livremente com alguns poucos brinquedos, para que elas possam organizar as atividades de 

aula e da casa. 

Como a diretora não possui formação adequada para gerir a escola, ela não se 

preocupa com a área pedagógica, deixando tudo nas mãos das educadoras. E estas por não 

conhecerem ou por comodismo acabam agindo de forma equivocada, deixando as crianças 

confinadas na sala de aula, deixando de curtir uma fase que é primordial para o 

desenvolvimento das crianças, que é a fase do brincar. 

Com relação aos pais das crianças esses estão cheios de atribuições e não tem tempo 

para avaliar a escola quanto sua estrutura e distribuições de espaços adequados a educação 

infantil, nem acompanham o desenvolvimento de seus filhos. Preocupando-se apenas em 

saber sobre as notas das crianças e seus comportamentos. 

Todas essas analises citadas acima são conseqüência do mundo capitalista em que 

vivemos, pois, tudo gira em favor do dinheiro, do lucro formando indivíduos para ingressar 

no mercado de trabalho, e esquecem de ensinar-lhes valores necessários a um bom convívio 

com o outro e a um desenvolvimento saudável. 

Pude constatar que a escola é extremamente conteúdista, pois, se preocupa mais em 

dar conteúdos aos alunos do que buscar trabalhar com o lúdico para que as crianças tenham 

um maior desempenho físico, motor, cognitivo e social. É tanto os pais quanto as educadoras 

querem que a instituição prepare seus alunos/filhos para o mercado de trabalho esquecendo-

se de ensinar-lhes os valores necessários a vida com seres humanos. 

A maioria das educadoras aplica as brincadeiras em sala de aula como passa tempo, 

uma forma de manter as crianças ocupadas e concentradas fazendo alguma coisa, para que 

elas possam ficar observando. As brincadeiras livres são muito importantes, mais não se 

devem ser usadas como passa-tempo, principalmente na escola, é nesse momento que o 

professor pode avaliar o desempenho das crianças. As brincadeiras direcionadas pelo 

professor também são importantes, porque se tem um objetivo a ser atingido, uma avaliação 
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a ser feita quanto, a participação das crianças, o desenvolvimento e o aprendizado adquirido 

com a atividade.  

E por conta disso realizei uma palestra na escola com pais e professores para alertá-

los o quanto às crianças perdem com a ausência do brincar. E durante a palestra muitos pais 

questionaram que não iriam pagar para as crianças brincarem na escola, mais quando 

apresentei a concepção de alguns teóricos eles começaram a entender melhor, vendo que 

realmente tem uma comprovação de que o brincar é necessário principalmente para crianças 

na educação infantil. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pesquisar a ausência do brincar na educação infantil em uma escola de Santo Estevão 

partiu da inquietação que teve ao observar essa escola durante meu período de estágio, 

quanto a sua falta de estrutura, e espaços inadequados para a realização de brincadeiras com 

crianças de educação infantil. Pude observar que estas crianças permaneciam na sala de aula 

durante o recreio com os poucos brinquedos que traziam de casa, enquanto a professora 

organizava as atividades de casa e de aula. Essa situação me deixou indignada, pois, as 

crianças da educação infantil, não tinham o direito de brincar ao ar livre durante o recreio, 

podendo se movimentar e interagir com os colegas. 

Durante a entrevista, analisando todos os dados coletados, pude perceber que se 

tratava de profissionais leigos quanto à importância do brincar na educação infantil e de 

inexperiência da direção. 

  Atualmente o brincar esta presente nos espaços escolares, principalmente na 

educação infantil, e é visto como meio que possibilita o desenvolvimento das habilidades 

motoras, afetivas, sociais e cognitivas, proporcionando a criança oportunidade de vivenciar a 

infância. E fiquei espantada quanto ao desconhecimento da importância dessa atividade pela 

instituição. Muitos pais e educadores enxergam o brincar como passa tempo, onde a criança 

apenas gasta energias, quando na verdade ele proporciona muito mais que isso. 
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Após toda a pesquisa realizei uma palestra com os pais e professores, pois, eles 

deveriam saber a real função do brincar. E nessa palestra apresentei-lhes a concepção de 

alguns teóricos como: Piaget. Vigotsky, Wallon entre outros. 

Enfrentei resistências de início, mas expliquei que é importante oferecer espaço e 

tempo para deixarem as crianças brincarem e brincarem com elas, porque isso é muito 

importante para o processo de desenvolvimento das mesmas. 
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