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Resumo

O referido artigo foi construído a partir de estudos sobre a brincadeira e a interação de crianças no espaço
institucional da educação infantil. Através da observação de momentos de brincadeira livre foi possível
perceber o quanto o brincar e a interação auxiliam no desenvolvimento da criança, na sua forma de
expressão, no reconhecimento do mundo. A legislação e as pesquisas com crianças revelam que a
educação infantil deve reconhecer a brincadeira dentro da sua proposta pedagógica e não apenas como
passatempo ou recreação. A relevância desse estudo está em colaborar para que educadores percebam
que não há como se pensar em uma proposta pedagógica para a educação infantil sem levar em
consideração os reais interesses da criança e sua atividade principal na infância, que é a brincadeira, além
de colaborar para uma reflexão à prática do professor de creche e pré-escola.
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Abstract

The article was built from studies on play and interaction of children in institutional space of early
childhood education. By observing moments of free play was possible to see how the play and interaction
supports the development of children, their form of expression, the recognition of the world. Legislation
and research with children shows that early childhood education should recognize the play within its
pedagogical and not just as a hobby or recreation. The relevance of this study is that educators collaborate
to realize that there is no way to think of a pedagogical proposal for early childhood education without
taking into account the real interests of the child and its main activity in childhood, which is a joke, and
collaborate to reflection in teacher practice daycare and preschool.
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A brincadeira infantil em discussão

Entender a brincadeira da criança é indispensável a pais, educadores e pesquisadores da área da

educação. Esta necessidade se faz de extrema relevância pelo fato do brincar permitir à criança se

envolver em um mundo de ficção que lhe possibilitará construir e compartilhar significados com seus

parceiros da brincadeira através da interação.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Parecer CNE/CEB Nº:
20/2009),

Uma atividade muito importante para a criança pequena é a brincadeira.
Brincar dá à criança oportunidade para imitar o conhecido e para construir
o novo, conforme ela reconstrói o cenário necessário para que sua fantasia
se aproxime ou se distancie da realidade vivida, assumindo personagens e
transformando objetos pelo uso que deles faz.

O brincar também possibilita à criança reconhecer os papéis sociais, o mundo do qual faz parte,
reconhecer-se como ser diferente do outro à medida que interage com este outro, imita papéis e
experimenta o lugar do outro. Desta forma, é um tema que merece ser estudado e receber a devida
importância, especialmente dentro do espaço institucional de educação infantil.

Ainda conforme as DCNEI (idem, p. 7)

Nesse processo é preciso considerar que as crianças aprendem coisas que
lhes são muito significativas quando interagem com companheiros da
infância, e que são diversas das coisas que elas se apropriam no contato
com os adultos ou com crianças já mais velhas. Além disso, à medida que
o grupo de crianças interage, são construídas as culturas infantis.

Compreende-se, portanto que a brincadeira está associada à aprendizagem da criança, ao seu
desenvolvimento, entretanto, a uma aprendizagem espontânea, a partir da qual esta constrói seu
conhecimento sobre o mundo a partir das interações com o meio humano e dos objetos. Além dos
documentos oficiais, a literatura tem nos revelado que o brincar deve estar associado à proposta
pedagógica da educação infantil por, entre tantos outros motivos, ter sua importância para o
desenvolvimento psicológico da criança, por possibilitar a esta se constituir como indivíduo com um tipo de
organização e funcionamento psicológico que lhes são próprios (COELHO E PEDROSA, 1995; CARVALHO e
PEDROSA 2002 – 2005).

Nos momentos de interação e brincadeira as crianças possuem uma parceria privilegiada, que de acordo
com Carvalho e Pedrosa (2002) possibilita que estas disponham previamente de um conhecimento
compartilhado entre si, promovendo a criação de enredos na brincadeira que são compartilhados sem
dificuldades, já que o conhecimento entre elas é comum. De acordo com as autoras (idem, p. 184) “a
criança traz para a brincadeira elementos da macrocultura compartilhada ao mesmo tempo em que a
transmite para seus parceiros da brincadeira”. Estas necessitam compartilhar entre si significados para
desta forma poderem brincar juntas, se compreenderem mutuamente. Este compartilhamento de
significados é construído na interação social e “(...) se evidencia no comportamento das crianças, por
exemplo, na construção conjunta de uma brincadeira” (Coelho e Pedrosa, 1995, p. 55). É, pois esta
capacidade de compartilhamento de significados que permite a manutenção de enredos da brincadeira.
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O brincar da criança se faz de maneira organizada e estruturada, o que demonstra que a mesma não é
uma atividade de pura recreação, de simples passatempo. Durante as situações de brincadeira livre a
criança decide quanto ao tipo de brincadeira, o papel assumido, os materiais, o local, cria regras que se
modificam no desenrolar da brincadeira, cria um contexto imaginário do qual pode sair e retornar a ele
quando bem entender.

Gilles Brougère, teórico francês do campo da sociologia, desenvolveu estudos sobre o jogo, a brincadeira
da criança e a educação. A dinâmica atual do paradigma que pode remeter ao uso da palavra jogo é
marcada por tensões à medida que ora se fixa mais o aspecto de não sério, de futilidade ou, ao contrário,
reivindica o sério para se associar, por exemplo, à atividade educativa. Percebe-se o uso do termo jogo
como oposição estruturante ao trabalho, ao útil e ao sério.

Associar brincadeira e educação nesta perspectiva teórica requer romper com a oposição construída em
torno do modelo de recreação, para tanto, só terá valor educativo se valorizado pelo professor, no
entanto, a tendência é para sua utilização enquanto recreação e artifício didático. Brougère refere-se ao
dilema em que a pedagogia pré-escolar se encontra: deve-se somente responder às sugestões lúdicas da
criança ou deve-se tomar a iniciativa de um jogo dirigido em direção a aprendizagem de conteúdos Para
tal questionamento o autor afirma que a pedagogia deve tentar fazer a síntese das duas exigências e
introduzir uma intervenção pedagógica flexível, que respeite os procedimentos autônomos da criança, mas
também que a estimule para que atinja a plenitude, a riqueza e o domínio de diversas áreas.

Além de discutir a relação entre jogo e educação como forma legítima de ação pedagógica nos contextos
de educação infantil, define critérios para distinguir a brincadeira livre das demais atividades lúdicas da
criança. Ao trazer a possibilidade de inserção do jogo na educação, Brougère deixa claro que esse
interesse educativo só pode estar presente se as características do jogo, propostas em cinco critérios
forem mantidas. Apoiando-se em estudos realizados por pesquisadores como Krasnor e Pepler, Rubin, Fein
e Vandenberg, o teórico apresenta cinco critérios que distinguem a atividade de brincar das demais
atividades lúdicas da criança.

O primeiro deles é a metacomunicação, ou seja, a presença de um grau secundário de linguagem, sobre o
qual, apoiado em Bateson, afirma que é uma comunicação específica do jogo. Para que haja jogo é preciso
que os parceiros entrem em acordos sobre as modalidades de sua comunicação e indiquem que se trata de
um jogo. Como exemplo, o simples gesto de estender um brinquedo pode servir de metacomunicação
suficiente para se instalar o jogo, é o que permite distinguir situações “de verdade” daquela que é jogo.
Para se fazer esta comunicação é necessário haver acordo e compreensão de certos sinais.

Outro critério, baseado em Erving Goffman, é o das regras construídas durante a situação de brincadeira.
Dentre as regras e premissas do jogo, Brougère enfatiza que provavelmente há sinais para indicar o início
e o fim do jogo, nesse caso resgata-se o critério da metacomunicação. No jogo simbólico, as regras não
preexistem ao jogo, mas são criadas à medida do desenvolvimento deste. Para que a situação da
brincadeira se crie é necessário que haja decisões a serem tomadas por parte dos jogadores. Esse é mais
um critério de diferenciação da brincadeira das demais atividades infantis. Esta decisão consiste em
resolver entrar no jogo, em organizá-lo de acordo com o rumo que a brincadeira irá seguir. Nesse critério
está presente a livre-escolha. Remete ao fato de que não existe brincadeira se ela não for totalmente livre
para fornecer àqueles que brincam a possibilidade de escolherem participar ou não da mesma. Implica
duas possibilidades: que o jogador decide jogar e que o jogo pode ser considerado continuidade de
decisões sobre personagens, ações e falas, ou seja, um processo de tomada de decisões.

No critério da Incerteza, admite-se que quando se brinca não se sabe como irá terminar a brincadeira, se
logo de início se sabe o resultado final, perde o sentido de brincadeira. Também não se sabe a direção que
esta irá tomar quando as crianças se iniciam no jogo, os papéis que representarão, as falas, as ações,
enfim, todas as suas atitudes. É no processo de desenvolvimento da brincadeira que novos significados
são atribuídos.
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Por último, refere-se ao critério da frivolidade e flexibilidade do jogo. Esse critério apóia-se em Bruner, que
afirma que o jogo é uma atividade que fornece a ocasião de experimentar combinações de condutas que,
sob pressões funcionais não existiriam. Brougère propõe esses cinco critérios na análise da brincadeira
porque rompem com a visão romântica de que a brincadeira dá conta de tudo e afirma ser importante
distinguir o que é específico da brincadeira do que não é.

Henri Wallon (2007), teórico da psicologia do desenvolvimento, trata da brincadeira sob a perspectiva de
uma atividade livre da criança. Contrapondo-se a idéia de que o brincar significa “distração e descanso e,
portanto, se opõe à atividade séria que é o trabalho” (idem, p. 55). O teórico argumenta que “esse
contraste não pode existir na criança que ainda não trabalha e que tem por única atividade o brincar”
(idem, ibdem). O brincar, para o autor, não seria,

[...] aquilo que não exigiria esforço, em contraposição à labuta cotidiana, pois
uma brincadeira ou um jogo podem exigir e liberar quantidades bem mais
consideráveis de energia do que uma tarefa obrigatória [...]. Em particular, nem
sempre consiste em restabelecer o equilíbrio entre aptidões exercidas de
maneira desigual: gasto de energia depois de um dia de trabalho intelectual. [...]
recreações intelectuais depois de um trabalho manual (idem, ibdem).

Define esta atividade livre da criança a partir de algumas premissas, uma delas é a de que o brincar é uma
atividade em si mesma. Para o autor, os temas de jogo propostos não devem ter uma motivação exterior
a eles, por isso, aplica ao jogo a definição que Kant deu à arte: “uma finalidade sem fim”, que não tende a
realizar nada além dela mesma. Argumenta que “a partir do momento em que uma atividade se torna
utilitária e subordinada enquanto meio, a um fim, ela perde o atrativo e as características do jogo”. (p.
56).

A brincadeira infantil se explica na concepção de Wallon, pela necessidade de agir sobre o mundo exterior
(das pessoas e dos objetos) “para adequar os recursos dele aos recursos próprios e para assimilar de
maneira cada vez mais estreita partes mais extensas desse mundo” (idem, p. 62). A brincadeira encontra
fundamento e inspiração na cultura, pois é o meio que impõe à atividade de um ser, seus recursos, seus
objetos e seus temas.

As regras e a gratuidade também estão presentes na brincadeira da criança, de acordo com o teórico.

O brincar logo se perde em repetições monótonas e fastidiosas se não se impuser
regras. [...] No entanto, esse caráter gratuito de obediência às regras do jogo está
longe de ser absoluto, definitivo; sua observância pode ter como efeito suprimir o
jogo que elas foram feitas para alimentar [...] (idem, p. 64).

Desta forma, parece referir-se ao fato de que a regra pré-estabelecida pode contribuir para tirar o caráter
de gratuidade presente no jogo. Para tanto, deixa claro que no jogo as regras são a organização do acaso.
Ao chamar a atenção para a gratuidade e obediência às regras no jogo, alerta que seu efeito pode ser o de
suprimir o jogo da criança, ao passo que a função das regras é a de alimentar a brincadeira, e não
suprimi-la.

Sessões de brincadeira entre crianças

Como forma de possibilitar uma melhor compreensão da importância da interação e da brincadeira dentro
do espaço institucional da educação infantil foram selecionadas duas sessões de observação obtidas
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através de pesquisas que foram desenvolvidas na Universidade Federal de Alagoas.

A primeira sessão ocorreu em uma turma do Jardim II com crianças entre 4 e 5 anos no período do
folclore e por isso, a escola estava engajada em um projeto sobre o referido tema. Era a culminância do
projeto Folclore e algumas crianças estavam caracterizadas de personagens lendários, enquanto outras se
encontravam prontas para assistir às apresentações a serem realizadas no pátio da escola com todas as
turmas juntas. No início da sessão as crianças começaram a apresentar as peças caracterizadas pelos
personagens folclóricos que foram ensaiadas durante a semana junto às professoras.

Após as apresentações, todos foram ao pátio para a festinha com comidas típicas. As professoras serviram
o lanche para as crianças e estas se espalharam pela escola se acomodando para lanchar. No momento do
lanche a seguinte brincadeira foi observada:

Amanda: - Vamos brincar! Vamos dizer que eu tava na floresta perdida e aí o curupira vinha e me
salvava. Aí o curupira era o Julinho porque ele já tá vestido de curupira com essa peruca amarela.

Natália: - E eu vou ser quem

Amanda: - Ah, é melhor você ser minha filha, então é você que tá perdida na floresta porque saiu
de perto de mim. Vamos começar. Julinho, fique escondido pra quando eu e ela se perder você
encontrar.

Julinho: - Tá certo!

Amanda: - Filha, que floresta mais linda!

Natália: - É, mãe, tanta flor. Eu vou pegar uma pra senhora.

Julinho, dirigindo-se a Amanda, pergunta: - É agora que ela se perde

Amanda: - Não, Julinho, vá pro seu lugar...

Retornando à brincadeira dirige-se para Natália – Sim, filha, mas não vá pra longe que é perigoso.

Natália: - Ai, socorro, eu me perdi... Mamãe!

Julinho: - Eu te salvo, eu sou o curupira da floresta.

Julinho tenta colocar os pés para trás de acordo com o personagem imitado, o curupira. Traz Natália
pegada em sua mão para levá-la até sua “mãe”.

Amanda: - Filha, cadê você

- (E comenta bem baixinho com Julinho): Aí você vem com ela, Julinho!

Natália: - Mãe, esse menino me salvou porque eu tava perdida na floresta.

Amanda: - Obrigada, menino. (abraçando sua “filha” por tê-la reencontrado).

- Então vamos lanchar pra comemorar.

Julinho e Natália: - Bora! (aproveitam e continuam lanchando as comidas da festa).

A brincadeira nessa situação é atestada pela presença de diversos critérios: a metacomunicação, por
exemplo, esteve presente à medida que houve comunicação do que iria ocorrer através de gestos ou de
palavras, anunciando a brincadeira. Isto pode ser evidenciado quando Amanda comunica através da
seguinte fala a brincadeira: “Vamos brincar! Vamos dizer que eu tava na floresta perdida e aí o curupira
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vinha e me salvava”. As crianças decidem quanto aos papéis que cada um iria assumir e como iria
proceder a brincadeira, os momentos das falas. Mais uma vez a fala de Amanda retrata esta tomada de
decisões na brincadeira: “Ah, é melhor você ser minha filha, então é você que tá perdida na floresta
porque saiu de perto de mim...”. Desta forma, as crianças negociam os papéis na brincadeira. Julinho ao
tentar agir como o curupira também revelou seguir as regras de comportamento deste personagem
lendário ao tentar colocar os pés para traz conforme o Curupira.

Ainda assim, as crianças puderam interagir e brincarem juntas de uma mesma brincadeira por
compartilharem de significados sociais, que possibilita um entendimento daquilo que faz parte da
brincadeira.

A segunda sessão selecionada ocorreu em outra instituição de educação infantil em uma turma do Jardim
III com crianças entre 5 e 6 anos em uma situação de atividade dirigida voltada para a leitura e a escrita.
A proposta da professora era trabalhar a alfabetização a partir da música “A Barata”, cuja letra estava
exposta em cartaz afixado na parede.

Professora: - Vamos todos ler juntos esse texto, que é uma música e eu quero ver se vocês
conseguem adivinhar que música é essa ao ler.

Crianças: - A barata diz que tem sete saias de filó, é mentira da barata ela tem é uma só, há, há,
há, ho, ho, ho ela tem é uma só. A barata diz que tem um anel de formatura, é mentira da barata,
ela tem é casca dura, há, há, há, há, há, há ela tem é casca dura...

Clara: Ah, tia, eu sei qual é a música. É a música da barata mentirosa.

Professora: - Psiu, Clara, senão atrapalha a leitura. Vamos continuar lendo, depois a gente canta
e aí você diz qual é a música.

Clara volta a ler o texto.

Crianças: - É mentira da barata, ela tem é casca dura, há, há, há, há, há, há ela tem é casca
dura...

Durante a leitura duas crianças, Jorge e Lucas conversam baixinho sobre futebol em suas
carteiras.

Jorge: - O Cacá foi eleito o melhor jogador do mundo, né

Lucas: - É. O Cacá é craque. Eu vou jogar que nem ele quando eu crescer.

Proferssora: - Lucas e Jorge continuem onde nós paramos. Não sabem, não é Então não
atrapalhem. Vamos mostrar à visita que vocês sabem ler.

- Agora que a gente já leu e a Clara disse que se trata da música da barata vamos todos cantar
(liga o som com a referida música).

Crianças: - A barata diz que tem sete saias de filó, é mentira da barata ela tem é uma só, há,
há, há, ho, ho, ho, ela tem é uma só. A barata diz que tem um anel de formatura é mentira da
barata, ela tem é casca dura há, há, há, há, há, há ela tem é casca dura...

Professora:- Agora que a gente já cantou, dançou, vamos desenhar a barata mentirosa no
caderno de desenho e escrever uma frase sobre ela, tá A tia ajuda.

A maioria das crianças desenha a barata mentirosa e escreve pequenas frases sobre ela. Algumas
conversam com os colegas que estão sentados ao lado em suas respectivas cadeiras e a professora
permanece sentada em sua mesa preenchendo dados da caderneta. Enquanto isso, Paula e Maria, que
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estão sentadas uma ao lado da outra, começam a conversar.

Paula: - Vamos brincar que tinha uma barata e que eu fui à feira comprar feijão e você tava cozinhando o
feijão, aí viu uma barata e gritou com medo.

Maria: - Vamos. Então eu sou a mãe e você é a minha filha e você quem vai comprar o feijão e eu
fico botando a água no fogo.

Paula: - Mãe, eu vou comprar o feijão pra cozinhar, viu (às vezes pára de desenhar a atividade
solicitada pela professora)

Maria: - Tá bom, filha, não demore não, viu

Paula: - Tá mãe.

- Toc, toc, toc. Abra a porta, mãe.

Maria: - Já vou, filha.

- Chegue que a água já tá fervendo. (Maria pega o saco de feijão que era o seu porta-lápis das
mãos de Paula).

- Vou abrir o saco. Ai, filha, corra uma barata enorme!

Paula: - Deixa mãe, que eu mato.

Professora: - As duas moças querem parar de conversa e fazer a atividade. Vocês só vivem
conversando e deixando as tarefas de lado, né Cuidado não viu

Maria: - Pára, Paula, outra hora a gente brinca.

Paula: - Sim.

Interrompem a brincadeira e voltam para a atividade.

Nessa sessão o que desencadeou a brincadeira das crianças foi a atividade para aquisição de leitura e
escrita proposta pela professora. Essa sessão evidencia que, mesmo nos momentos de atividades
dirigidas, as crianças criam estratégias para inventar suas brincadeiras, trazendo a sua realidade para
estas situações por elas inventadas.

A brincadeira de Paula e Maria mostra que o brincar é organizado pela criança e possui um caráter
espontâneo e compartilham de situações cotidianas. Maria e Paula comunicaram uma à outra o que iria
ocorrer na brincadeira, utilizando o critério da metacomunicação. Esta comunicação pode ser percebida na
fala de Paula: “Vamos brincar que tinha uma barata e que eu fui à feira comprar feijão e você tava
cozinhando o feijão, aí viu uma barata e gritou com medo”. Nestas situações as crianças negociaram
papéis, como por exemplo na situação em que Maria e Paula conversam: “então eu sou a mãe e você é a
minha filha e você quem vai comprar o feijão e eu fico botando a água no fogo”.

Maria se comportou como se fosse uma mãe e Paula, como uma filha, demonstrando dessa forma que o
brincar pressupõe a representação de papéis, de determinados modelos da vida adulta, da cultura que a
criança faz parte, com isso as crianças utilizaram o critério das regras, nesse caso, regras de
comportamento maternal.

Considerações

Felizmente, além das pesquisas, a importância da brincadeira já é reconhecida nos documentos oficiais. A
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edição revisada das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil – DCNEI (Parecer CNE/CEB nº
20/2009), recentemente aprovada, coloca a brincadeira, ao lado das interações, como os eixos
norteadores da prática pedagógica das instituições de educação infantil (art. 9º). Resta agora, trabalhar
para que este reconhecimento se estenda às práticas pedagógicas, à formação dos professores,
colaborando para que o brincar possa ser compreendido em sua plenitude.

O espaço institucional da educação infantil é um lugar privilegiado para o desenvolvimento da criança,
para as suas brincadeiras, pois proporciona a esta o contato direto com outras crianças e com objetos. A
necessidade de se pensar na proposta pedagógica da educação infantil, de se planejar e estruturar o
ambiente de educação infantil é emergente. Se estruturado adequadamente às necessidades da criança, o
ambiente poderá desempenhar um papel decisivo na promoção do seu desenvolvimento.

Referências

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer CNE/CEB, Nº 20, 2009.

BROUGÈRE, Gilles. Jogo e educação. Porto alegre: Artes Médicas, 1998.

PEDROSA, Maria Isabel; CARVALHO, Ana Maria Almeida. Análise qualitativa de episódios de interação:
uma reflexão sobre procedimentos e formas de uso. Reflexão e Crítica, v. 18, n. 3, p. 431-442, 2005.

CARVALHO, A. M. A. & PEDROSA, M. I. Cultura no grupo de brinquedo. Estudos de Psicologia, Natal, 7:
1, 2002, p. 181-188.

Coelho, M. T. F. & Pedrosa, M. I. Faz-de-conta: construção e compartilhamento de significados. Em Z. M.
R. Oliveira (Org.) A criança e seu desenvolvimento: perspectivas para se discutir a educação
infantil. São Paulo: Cortez, 1995, p.82-91.

WALLON, Henri. A evolução psicológica da criança. Tradução Claudia Berliner; revisão técnica Izabel
Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

[1] Mestre em Educação, pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL; Professora Assistente da
Universidade Federal de Alagoas, Campus de Arapiraca. Doutoranda em Educação pelo PPPGE/UFAL.
[2] Mestre em Educação pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Doutoranda em Educação pelo
PPGE/UFAL.

Pág.8/8


