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O presente estudo apresenta os resultados de uma investigação cujo objetivo central é analisar as brincadeiras de crianças
de quatro anos, dentro do espaço de duas instituições da educação infantil. A pesquisa é de cunho qualitativo e os dados
foram produzidos por meio de observações e narrativas de alguns momentos de vivência junto às crianças, nas instituições
onde atuamos na qualidade de monitora de educação infantil. As narrativas revelam a importância do brincar no
desenvolvimento das habilidades da criança, ressaltando que a brincadeira vai além do prazer e diversão.

Palavras – chave: Brincadeiras. Crianças. Educação infantil.

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: NARRATIVAS DE EXPERIÊNCIA EM CENTROS
EDUCACIONAIS

Introdução

O presente trabalho foi desenvolvido a partir das narrativas da experiência de vida como monitora de
educação infantil da rede pública municipal, fundamentada teoricamente nos conceitos de
sociointeracionismo de Vygotsky e de afetividade de Wallon.

As narrativas analisadas a seguir foram extraídas do banco de dados da pesquisa de monografia que
buscou compreender, à luz da teoria de Vygotsky e Wallon, como brincar colabora para a formação
integral da criança. A pesquisa envolveu a observação sistemática de situações de brincadeira entre
crianças em duas instituições municipais de educação infantil situada no estado de Sergipe, que
atende crianças entre 1 e 5 anos.

Portanto, o presente estudo apresenta os resultados de uma investigação cujo objetivo central é
analisar as brincadeiras de crianças de quatro a seis anos, dentro do espaço de duas instituições da
educação infantil.

Fundamentação teórico-metodológica

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, direcionam que as práticas
pedagógicas devem ser desenvolvidas através das “interações e as brincadeiras” (BRASIL, 2010, p.
25). Assim, seria impossível falar no brincar sem interações consigo e com o outro, uma vez que elas
não estão desassociadas. Desta forma, o brincar deve ser a principal atividade do cotidiano da
criança, especialmente na educação infantil. Tanto o brincar, quanto o educar e o cuidar, estão
entrelaçados na educação infantil, “sua integridade [...] como algo indissociável ao processo
educativo” (BRASIL, 2010, p. 19), não se pode fazer uma separação, ao menos, não seria o ideal.

Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a
atenção, a imitação, a memória, a imaginação. [...] a socialização, por meio da interação e da
utilização e experimentação de regras e papéis sociais. (BRASIL, 1998, p.21).

De acordo com Vygotsky (2005), quando as crianças brincam, elas ampliam a socialização e
interação, exploram o mundo e aprendem com a realidade na qual vivem. Desse modo, enquanto a
criança está brincando, desvenda seu papel na sociedade. A partir desta perspectiva, a brincadeira na
educação infantil é um importante meio de aprendizagem. “Os jogos e as brincadeiras são muito
importantes. [...] o objeto que (a criança) usa nas suas brincadeiras serve como uma representação
da realidade ausente, e ajuda a criança a separar objeto e significado”. (VYGOTSKY, 2005, p. 123).

Jogos e brincadeiras são atividades lúdicas são instigantes e desafiadoras no brincar dentro do
contexto da educação infantil. Segundo Kishimoto (2005), a brincadeira “é a ação que a criança
desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica, [...]. Desta forma o
brinquedo e a brincadeira relacionam-se diretamente com a criança”. (KISHIMOTO, 2005, p.7).
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Deste modo a brincadeira pode ser caracterizada como um ato de diversão no qual os participantes
não estão preocupados com o motivo ou com a sua formatação, ou seja, ocorre de forma espontânea.
As regras se encontram implícitas no seu desenvolver, podendo ser modificadas de acordo com a
vontade dos participantes. Enquanto para Huizinga (2012) “o jogo é uma atividade[...], exercida dentro
de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras [...] obrigatórias, [...]
acompanhada de um sentimento de tensão e de alegria”. (HUIZINGA, 2012, p. 33). Porém ambas as
atividades se mostram muito proveitosas na sala de aula – o que justifica a defesa de sua maior
aplicação dentre as estratégias de ensino-aprendizagem.

Vygotsky estuda o desenvolvimento humano, analisando os aspectos sociais e culturais dos sujeitos,
além de pesquisas sobre o papel do jogo – a palavra jogo pode ser entendida como brincadeira para
o desenvolvimento da criança, seja nas interações criança-criança, ou mesmo criança-adultos. Se
porventura o adulto brinca e interage com a criança ele é o mediador, na percepção do autor, devido à
precocidade da criança. Segundo Oliveira, o teórico deve reconhecer a criança:

Como um ser ativo e agente de seu próprio desenvolvimento, que já ao nascer
apresenta certa organização com comportamental próprio e algumas
condições para perceber e reagir ao meio, sobretudo o humano. Por outro
lado, põe em releve sua grande imaturidade marota [...], que lhe impõe um
período extremamente longo de dependência de outros seres humanos.
Durante esse período, sem agir sobe o mundo tem de ser mediado por outras
pessoas por isso, o desenvolvimento humano parece a ser visto como um
empreendimento conjunto e, mais individual. (OLIVEIRA,1992, p.30)

As atividades lúdicas são extremamente importantes, portanto, podem e devem ser usadas como
base/recursos, uma vez que as crianças aprendem a externar suas vivências e experiências, além de
proporcionar a adaptação das descobertas sobre si mesmas, sobre o outro e sobre a sociedade onde
se vive. Assim, jogos e brincadeiras são instrumentos fundamentais para a construção desse
conhecimento, pois proporcionam à criança contentamento e colaboram para o seu desenvolvimento
integral.

Wallon (2007) defende que as brincadeiras e os jogos são instrumentos fundamentais no processo de
desenvolvimento integral da criança, porque trabalham as interações sociais e a afetividade, sendo
estes os fatores mais importantes para a construção da individualidade e singularidade da pessoa.
Para ele, a afetividade é um meio pelo qual se inclui no processo. Galvão (2012), menciona Wallon
dizendo que a imitação opera como um meio para que haja essa sinapse – que vai além da outra
pessoa a si mesmo e de si mesmo ao outro – e representa uma ambivalência na qual explica algumas
oposições encontradas no jogo.

Os brinquedos podem proporcionar à criança o desenvolvimento da comunicação oral ou simbólica,
visto que também são objetos de socialização e interação. Outrossim, servem de ponte entre o real e
o imaginário, principalmente as brincadeiras de faz-de-conta ou representação de papéis, nas quais a
fantasia do sujeito irá prevalecer. Uma vez que passam a comportar-se segundo suas personagens,
as crianças não executam ações vãs, mas sim atuam com pensamento elaborado ao externar sua
percepção, sua subjetividade, deixando em suas atitudes sua singularidade.

De acordo com Oliveira (2011), durante as brincadeiras, as crianças assumem papéis e transformam
os conhecimentos previamente adquiridos, por meio de conceitos gerais com os quais brinca.
Exemplificando, quando as crianças se apropriam de um papel numa brincadeira, elas conhecem as
suas características. Assim, repete comportamentos de uma pessoa, de fatos assistidos na televisão
ou até mesmo de uma experiência vivenciada em casa, na família ou em outros lugares.

As crianças, enquanto brincam, estabelecem diversas conexões entre as particularidades do papel
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assumido, bem como as suas habilidades e singularidades, apropriando-se disto e generalizando para
outras situações que posteriormente assumirão. “Papéis são assumidos pelos indivíduos conforme
eles buscam dar às situações concretas em que estão inseridas um sentido de acordo com suas
interpretações”. (OLIVEIRA, 2011, p. 71).

Esse trabalho trata-se de uma observação participante, que resulta em interpretações sobre como as
crianças se relacionam umas com as outras e com a professora ou monitora nas ocasiões de
brincadeiras. A abordagem foi realizada por meio de observações, análises e narrativas de alguns
momentos de vivência junto às crianças, nas instituições onde atuei na qualidade de monitora de
educação infantil em centros educacionais.

Na visão antropológica de Oliveira (1996), as narrativas são o resultado do ver, ouvir e escrever; e
para este autor a pesquisa divide-se nestas três etapas. O olhar e o ouvir fazem parte do momento de
estar em campo, já o escrever é um trabalho fora da situação de campo e está mais relacionado ao
ato de pensar. Este trabalho de associar a experiência em sala de aula à textualização tem como
referência a cultura, isto é, faz menção ao meio em que se vive – aqui nos referimos tanto ao
pesquisador quanto ao observado.

Ao contar uma narrativa, o narrador está fazendo uma seleção de fatos da sua memória e a trabalha
para dar significância à experiência e ressignificar a cena que foi vivenciada, conferindo uma lógica
que seleciona, constrói, organiza e justifica seu ponto de vista. Para simplificar, pode ser dito que no
relatar o narrador seleciona fatos e os organiza em uma sequência que constitui, de acordo com a sua
percepção e com as relações que se estabelecem no decorrer narrativa.

Nenhuma criança que participou terá seus dados divulgados, seja por meio de imagens ou por seus
nomes, para isso será utilizado o termo criança e as siglas C1, C2 e assim sucessivamente. Informo,
ainda, que não será narrado nenhuma situação que traga qualquer desconforto à integridade da
criança, sendo garantido o anonimato, conforme consta no código de ética citado anteriormente.

Resultados e Discussões

As narrativas estão pautadas na experiência de quatorze anos de trabalho como monitora em centros
educacionais de educação infantil. Observar atentamente quando as crianças estão brincando,
desperta uma curiosidade em saber o porquê de estarem brincando de determinada maneira, com ou
sem objetos, e quais conhecimentos as influenciaram a fazer essa escolha.

A observação das crianças nos momentos em que estão brincando “livremente”, exige sensibilidade.
Muitas vezes não perceptível, com tanta clareza, o faz-de-conta que elas estão representando, e nós,
adultos, nos sentimos constrangidos quando não temos capacidade de adentrar nesse universo
mágico. Talvez, por não querer abrir mão da seriedade e das nossas concepções formadas.

“O brincar, de certo modo, é um enigma” (MAYLLER, 2010, p.25), pelo menos na visão do adulto,
diante da complexidade que esse ato representa, as disputas, os conflitos, as limitações estipuladas
pelas próprias crianças diante da seleção de brinquedos e companheiros de brincadeiras, os adultos
ficam perplexos e encantados ao perceber que em diversos momentos a sua interversão é
desnecessária, elas resolvem os possíveis problemas que por ventura apareçam no decorrer do
brincar.

Saber como as crianças brincam é bastante curioso. A maneira com que os grupos são formados
quando se inicia a brincadeira, como cada um sabe exatamente o papel que vai assumir e quais as
características dela, provoca uma inquietude. Sem contar das falas elaboradas das crianças,
depreendendo de conceitos pré-estabelecidos.

Como dizia Benjamin (1984), “a criança não é um ser isolado [...]. Ela é sujeito social, faz parte de
uma [...] cultura. Na brincadeira, a criança atua no mundo que a rodeia, interpreta-o e produz sentido”.
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(KRAMER; LEITE, 2007, p.172). Nesse observar também são notórias as brigas, as disputas e os
conflitos. Tudo isso faz parte da construção individual e sócio cultural de cada criança.

No decorrer da brincadeira, é notória a autonomia das crianças. Sua capacidade de elaborar e
solucionar problemas, de impregnar suas percepções de mundo, seus valores e sua singularidade. A
solidariedade e o companheirismo são os aspectos proeminentes durante o brincar. Esses momentos,
portanto, são enriquecedores tanto para a professora quanto para as crianças, uma vez que o
pedagogo tem a oportunidade de trabalhar os conteúdos sistemáticos de modo mais divertido e
dinâmico, a partir das impressões e visões que as crianças deixam transparecer por meio das
brincadeiras.

A seguir, narrarei alguns episódios que ocorreram durante nossa experiência, em instituições de
educação infantil na função de monitora, com crianças da creche à pré-escola.

Narrativa I - Poses para fotos!

Nesta narrativa, a média de faixa etária das crianças relatadas era quatro anos.

Vários brinquedos estavam disponíveis para as crianças brincarem livremente. Um grupo de meninas
selecionam alguns brinquedos: peças de lego, uma pá, uma chave de fenda de plástico, alguns
parafusos de plástico e um pente, e vão sentar todas no canto da sala. Estão brincando, quando se
aproxima C4 com o celular de brinquedo no ouvido fingindo falar com a mãe. As demais meninas
estavam brincando e C4 tenta ser aceita no grupo, para isso desliga o celular, e pergunta: “C5, você é
minha amiga” C5 responde: “Não, eu só fico sua amiga se você me dá o celular”. C4 se recusa a dar
o brinquedo para C5. Mas C4 não desiste e pergunta agora para as demais integrantes do grupo:
“Vocês são minhas amigas Querem tirar fotos” Elas prontamente ficam de pé para serem
fotografadas. C5, tem uma ideia antes de tirar a foto. E diz: “Deixe eu passar maquiagem em vocês.”
C6 é a primeira a ser maquiada. C5 pega a chave de fenda de brinquedo que se transforma em
sombra, passando nos olhos de C6. Em seguida a mesma chave de fenda é o batom. C5 diz:
enxugue a boca, está molhada. C7 atende de imediato, passa o batom, entrega a pá - nesse caso, o
espelho - nas mãos de C7 para ver se tinha gostado da maquiagem, C7 solta os cabelos e diz:
“Agora, sim, estou linda!” C9 se recusa a ser maquiada por C5, ela mesma quer se maquiar, mas C5
não dá a maquiagem - a chave de fenda. C9 pega uma peça de lego e começa a se maquiar, ela
pede a C6 para segurar o espelho pois precisa se olhar para não borrar a maquiagem. C6 segura o
espelho para colega, C9 passa a sombra lentamente, depois a base. C7 fica indignada porque C5 não
tinha passado base nela, e furiosa olha para C5 e diz: “Você não sabe maquiar.” Puxa rudemente a
chave de fenda da mão de C5, que começa a chorar. C9, pede a C8 para deixar ela o maquiar para
tirar a foto bem bonito junto com as meninas. C8 diz que é homem, e que homem não usa
maquiagem, se afastando dela. C3 diz: “Vamos tirar as fotos” C6, C9, C7, C8 e C5 se abraçam para
tirar as fotos. C3 tira várias fotos e vai mostrando para as meninas e para mim também. Numa dessas
C6 diz: “Faça assim com os dedos” – sinaliza para que deixem o dedo mindinho e o polegar para cima
enquanto os demais devem permanecer para baixo. As demais colegas não conseguem fazer o gesto
que ela quer, e ela desiste. C5 diz: “Agora façam biquinhos!” C4 tira as fotos e mostra a elas,
perguntando se gostaram. C7 diz: “Mande para minha mãe.” C4 toca no celular para enviar a foto, e
diz: “Não posso mandar a foto, estou sem internet!” Fazendo cara de desapontamento. C4 tira agora
várias selfs, com caras e bocas. C7 quer sair na frente e tenta pegar o celular da mão de C4, e essa
por sua vez levantava a mão para que C7 não conseguisse pegar o celular. Como C4 era a mais alta,
as tentativas da menor foram inúteis. C7 rapidamente pega meu celular que estava em cima do birô e
tira selfs; e diz: agora eu vou mandar para minha mãe, com ar de deboche com C4. Ela diz: “Pronto
enviei a foto, o celular tem internet”.

Campos (2017) discorre que “as crianças veem os companheiros de brincadeiras como amigos. [...] a
concepção de amizade atrelada à [..] brincar junto [...] ser e ter amigos. Você é meu amigo (a)”
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(CAMPOS, 2017, p. 146). Para Campos é notório que as crianças estabeleçam critérios para brincar,
acredito que o mais importante “é ser amigo”. Desse modo há uma seletividade na escolha dos
companheiros de brincadeiras. O modo de brincar vai além da diversão e tem vez, também, no
desenvolvimento das interações e construções de valores. “Brincar [...] se relaciona com a cultura da
infância, que coloca a brincadeira como ferramenta para a criança se expressar, aprender e se
desenvolver. ” (KISHIMOTO, 2010, p.1)

O brincar não é essencialmente aquilo que exigiria esforço, em contrapartida à labuta cotidiana, pois
uma brincadeira ou um jogo podem exigir e liberar quantidades bem mais considerável de energia do
que uma tarefa obrigatória: é o caso de certas competições esportivas ou mesmo de obras realizadas
solitária, mas livremente. Brincar ou jogar tampouco utilizam apenas as forças empregadas pelo
trabalho. (WALLON, 2007, p 55).

Ao se apropriar das representações simbólicas, a criança assume papéis, muda a história, cria novas
possibilidades na utilização do mesmo brinquedo. A depender do contexto social em que a criança
esteja inserida, novos e variados rumos são dados. Elas irão representar a realidade que convivem,
seja ela adquirida pelo contexto familiar, com os colegas de brincadeira ou com o que costumam
assistir. Quando a criança brinca, se envolve com a atividade, ela utiliza o corpo, os movimentos, o
raciocínio, cria estratégia, ou seja, utiliza suas faculdades físicas e mentais.

Narrativa II - Preparando macarrão

Nesta narrativa ocorrida em 2016, a criança é um garoto de quatro anos.

No chão da sala de aula, a monitora “colocou“ diversos brinquedos, a fim que as crianças brincassem
livremente. Cada criança escolheu o que mais lhe agradou. C4 seleciona todos os parafusos de
plástico, que faziam parte de um kit de ferramentas, um escorredor e uma pá, em seguida vai para o
cantinho da sala. Um pouco distante dele, estou a observar atentamente em que tanto mexe. Ele
coloca vários ingredientes, prova, mexe novamente. Curiosa, eu me aproximo dele e pergunto: “C4, o
que você está fazendo” Ele diz: “Estou preparando macarrão, é minha comida favorita”. Eu disse:
“Também gosto de macarrão”. Ele pergunta se eu quero comer. Eu respondi que sim. Ele pega uma
porção, me entrega e diz: “Coma devagar, está quente”. Agradeço e digo: “Muito obrigada! Estava
delicioso!” Perguntei quem tinha ensinado ele a fazer aquele delicioso macarrão, e ele responde:
“Minha mãe. Ela é cozinheira”. Eu pergunto: “C4, o que você usou para preparar esse macarrão” Ele
diz: “Muitas coisas: macarrão, sal, molho e um pouquinho de folha”. Retruquei: “Folha” Ele responde:
“Sim, folha verde”. Eu disse: “Ah, você usou coentro”. Ele faz cara de desdém e diz: “Folha verde, tia”.
Perguntei: “Só isso você usou Ficou muito bom. Mas porque você mexe tanto nesse macarrão e
prova” Ele diz: “É para ver se está no ponto, se deixar demais fica papa”. Depois deste episódio, ele e
outras queriam fazer macarrão a todo instante.

A brincadeira permite a construção de novas possibilidades de ações e formas inéditas de arranjar os
elementos do ambiente. Os objetos manipulados na brincadeira, especialmente, são usados de modo
simbólico, como um substituto para outros, por intermédio de gestos imitativos reprodutores da
posturas, expressões e verbalizações que ocorrem no ambiente da criança. (OLIVEIRA,2010, p.164).

O brinquedo instiga a reprodução, sendo uma peça na qual as crianças formam relações com o
mundo que as cerca. Uma vez que o brinquedo pode assumir formas e sentidos variando de acordo
com a necessidade do brincante, também é um objeto que pode ser transformado de acordo com seu
contexto social. Assim, “o brinquedo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber,
seus conhecimentos e sua apreensão do mundo”. (KISHIMOTO, 2003, p.37). Através do brinquedo, a
criança estabelece semelhanças entre o seu modo de pensar e a sua realidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das narrativas apresentadas pudemos refletir acerca das brincadeiras das crianças. As quais
nos revelam que as crianças adquirem ou se apropriam de habilidades sociais, cognitivas, motoras,
afetivas, físicas e sensoriais, ou seja, a criança se desenvolvem na sua totalidade. “Brincar [...], é
característico [...], do desenvolvimento” (MOYLES, 2010, p.25), além de favorecer a criatividade,
autonomia, limites, socialização e interação com os demais alunos da classe, essa interação não se
restringe entre as crianças, mas também é uma maneira onde é propícia a interação entre adultos e
criança.

É de suma importância que as crianças tenham momentos de “brincadeiras livres” dentro da
educação infantil. Sendo assim, a criança que tem contato com o brincar tende a se desenvolver na
sua totalidade, pois as brincadeiras livres ou direcionadas contribuem muito para o processo de
desenvolvimento integral da criança na sua totalidade.

Dessa forma, o brincar é parte indispensável no processo de aprendizagem das crianças. As
brincadeiras devem estar sempre presentes nos centros educacionais de Educação Infantil, pois
brincando a criança aprende. Não somente os jogos e as brincadeiras, como atividades pedagógicas,
mas principalmente as brincadeiras livres.
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