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RESUMO 
 

O trabalho visa subsidiar a concepção em torno do direito de brincar e a infância, 
demonstrando a importância de se valorizar o direito da criança nesta prática, tendo 
em vista sua relevância para o seu desenvolvimento nas primeiras experiências 
escolares, utilizando uma fundamentação teórica sobre o brincar e suas relações 
com a aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo 
e foi realizada no Centro de Educação Infantil “Clóvis Pereira Fernandes”, no 
Município de Cidade Ocidental-GO, usando como coleta de dados a observação, 
buscando perceber a brincadeira e também a compreensão da importância do 
brincar na realidade da Instituição. Indubitavelmente, não existe uma preocupação 
em promover um ambiente para o ato de brincar, com estruturas físicas impróprias 
para á pratica de brincadeiras e contrária ao que se propõem os Referenciais 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

 
 

Palavras-chaves: Direitos Humanos; Brincar; Educação Infantil. 



ABSTRACT 
 
The work aims to support the design around the right to play and childhood, 
demonstrating the importance of valuing the rights of children in this practice, in view 
of its relevance to its development in the early school experiences, using a 
theoretical foundation of playing and its relationship with learning. It is an exploratory 
and descriptive research and was held at the Early Childhood Center "Clovis Pereira 
Fernandes" in the Municipality of West-GO City, using as data collection observation, 
seeking to realize the joke and also the understanding of importance of play in the 
institution's reality. Undoubtedly, there is a concern to foster an environment for the 
act of playing with physical structures unfit for play and will practice contrary to that 
propose the National Curriculum Benchmarks for Early Childhood Education. 
 
 
Keywords: Human Rights; Mock up; Childhood education. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na atualidade as crianças estão ingressando mais cedo nas escolas, em 

função das conquistas previstas pela Lei de Diretrizes e Bases nº9.394/96, a partir 

do momento em que a Educação Infantil integrou-se como parte da Educação 

Básica, contemplado no seu artigo 29:  

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade.(Lei nº 12.796, de 04 de Abril de 2013, 
texto digital). 

 

Considerando que o brincar implica em aquisições e desenvolvimento, torna-

se fundamental que as escolas de Educação Infantil disponibilizem tempos, lugares 

e possibilidades para que as crianças possam brincar, explorando esse importante 

momento da vida humana: a infância.  

Esta pesquisa é oriunda de uma inquietação que surgiu ao notar 1  uma 

preocupação excessiva dos docentes que atuam na Educação Infantil, em valorizar 

atividades que influenciam em antecipar a alfabetização, exigindo que a criança na 

Educação Infantil, realize identificação de letras e numerais, desperdiçando um 

tempo que poderia ser utilizado para o brincar.  

O objetivo geral deste trabalho é analisar a presença do brincar na Educação 

Infantil, como um direito constitucional, na experiência de uma escola do município 

de Cidade Ocidental/GO.  

E os objetivos específicos são: - Observar a importância do brincar para as 

crianças da Educação Infantil; identificar o brincar como um direito das crianças na 

Educação Infantil; descrever aspectos físicos, materiais e da prática pedagógica da 

instituição pesquisada, buscando identificar como se procede diante do direito de 

brincar. 

Sobre o aspecto metodológico do presente trabalho, foi realizado inicialmente 

um levantamento de bibliografias para o embasamento da pesquisa, no ponto de 

vista de alguns autores que destacam a importância do brincar na Educação. Em 

seguida, foi realizado um trabalho de campo no Centro de Educação Infantil “Clovis 

Pereira Fernandes” localizado na Cidade Ocidental/GO, utilizando de observação 

                                            
1
 A pesquisadora atua com orientadora educacional da instituição Centro de Educação Infantil 

Clóvis Pereira Fernandes desde janeiro de 2014. Atua na função, como estatutária no Município de 
Cidade Ocidental desde o ano de 2006. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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para identificar como se manifesta o brincar nessa instituição, e se há uma garantia 

do direito deste ato, bem como entrevistar professores no intuito de compreender a 

formação acadêmica e o entendimento em relação ao direito de brincar inerente aos 

alunos.  

Considerando tais informações, esta pesquisa justifica-se pelo fato de que o 

lúdico ainda é um desafio para a qualidade do processo de ensino-aprendizagem na 

Educação Infantil, sobretudo para o desenvolvimento e aprimoramento das 

capacidades, competências e a superação das dificuldades que porventura surgirão. 

Tendo a concepção de que a escola é um espaço de produção cultural e nesse 

percurso, a presença dos pais no hábito de brincar do dia a dia e dos benefícios 

dessa prática nas instituições de ensino. Sendo que é no brincar que o indivíduo 

aprende a se conhecer, a socializar, a interagir com o outro e com o mundo e 

realidade que o envolva, favorecendo a descoberta, a curiosidade, no 

desenvolvimento da psicomotricidade, na percepção e concentração. (FRIEDMANN, 

2012). 

Devido as diferentes razões que as estimulam a essa prática, a pesquisa em 

questão pretende analisar como a escola por meio de suas práticas pedagógicas 

pode promover um desenvolvimento favorável nas aquisições da aprendizagem da 

criança por intermédio da brincadeira. 

Tendo como norte que a infância é um momento de construção da identidade 

do indivíduo, que todo empenho e aptidões desenvolvidos e adquiridos nesta fase 

da vida e do desenvolvimento do ser humano resultará em valores, princípios e 

hábitos ao longo de toda sua vida enquanto pessoa e estudante. 

Considerando que a brincadeira na vida da criança é relevante, por se tratar 

de um processo de mediação entre a realidade e a criança. Brincar é indispensável 

à saúde física, emocional e intelectual, por isso, o lúdico deve estar presente na vida 

das crianças como uma atividade diária. 

Assim cabendo a escola a função social de exercer além de sua função 

assistencial, a tarefa de contribuir com propostas pedagógicas e educacionais que 

ofereçam oportunidades não apenas de acesso, mas de desenvolvimento em todas 

as áreas: raciocinio lógico, sociológico e sensibilidade. 

Considerando tais informações esta pesquisa justifica-se no presuposto de 

que as crianças que brincam são mais bem desenvolvidas. Ao brincar elas 

aprendem a resolver conflitos, a dividir, a ser criativos, a se defender, a partilhar, a 
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falar e interagir com o meio e com o outro, treinando o pensamento e explorando 

novas experiências. 
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2 CARACTERIZANDO A INFÂNCIA 

A infância deve ser compreendida como um modo particular de se pensar a 

criança, e não um estado universal, vivida por todos do mesmo modo.  

Mais uma vez, nos deparamos com a multiplicidade e a urgência de 

desvincularmos a concepção de criança e de infância de uma ideia pré-concebida, 

seja ela qual for. Para chegarmos a uma concepção de infância, se fez necessário 

pesquisar algumas reflexões sobre o termo. 

Os dicionários da língua portuguesa, Aurélio e Soares Amora, registram a 

palavra infância como o período de crescimento que vai do nascimento até o 

ingresso na puberdade, por volta dos doze anos de idade.  

Segundo a Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em novembro de 1989, “criança são todas as 

pessoas menores de dezoito anos de idade”. Já para o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL,1990, texto digital), criança é considerada a pessoa até os 

doze anos incompletos.  

Etimologicamente, a palavra infância vem do latim, infantia, e refere-se ao 

indivíduo que ainda não é capaz de falar. Essa incapacidade, atribuída à primeira 

infância, estende-se até os sete anos, que representaria a idade da razão. Percebe-

se, no entanto, que a idade cronológica não é suficiente para caracterizar a infância. 

É o que Khulmann Jr. (1998, p.16) afirma categoricamente: 

Infância tem um significado genérico e, como qualquer outra fase da vida, 

esse significado é função das transformações sociais: toda sociedade tem 

seus sistemas de classes de idade e a cada uma delas é associado um 

sistema de status e de papel. 

 

A compreensão do termo “infância” é oriunda de um sentimento de 

fragilidade ao se referir ao individuo que é menor de idade. Não meramente se 

remetendo apenas a idade cronológica, mas também a sua forma frágil de ser e ao 

grau de dependência de cuidados de adultos. 

Historicamente as concepções sobre a infância variam e as crianças estão 

em constante mudança. Entretanto, as etapas de socialização das crianças sempre 

despertam interesses e atenção nos grupos acadêmicos, pedagógicos e familiares 

constituídos na modernidade.  

James e Prout (1997 p.12) argumentam: 
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construção científica da irracionalidade, natureza e universalidade da 
infância no discurso psicológico esteve amplamente articulada com o 
pensamento sociológico tradicional sobre as teorias da socialização. 

 
Para o pensamento tradicional, a socialização teria o sentido de 

transformação social da criança em adulto, tendo como único critério o 

desenvolvimento físico. 

O conceito de infância começa a ser reformulado com a institucionalização 

da escola, com a escolarização das crianças. Todavia, com o desenvolvimento de 

uma pedagogia para as crianças que se iniciou a pensar em uma construção social 

da infância (Corsaro, 2003). 

É notavel que na sociedade contemporânea a separação das faixas de 

idade é uma constante: crianças, adolescentes, adultos e idosos.  

Ghiraldelli (2002) se remete a duas concepções de infância.  

 A da criança inocente, o que segundo Rousseau seria a criança inocente e pura; 

  E a da infância como sendo um período com uma série de características, mas 

nunca de inocência e bondade como essenciais. 

 

2.1 O crescimento e o desenvolvimento da criança 

Ao pensarmos como se dá o desenvolvimento de uma criança, imediatamente 

nos vem a noção de uma evolução contínua ao longo de um ciclo vital, mas que 

acontece em diversas dimensões, tais como cognitiva, motora, afetiva e social. 

Cada criança possui um esquema de desenvolvimento conforme sua 

individualidade e subjetividade. 

O desenvolvimento e o processo de aprendizagem estão ligados ao meio 

social em que a criança vive e tem acesso aos materias culturais. E é na escola que 

ela vivenciará trocas de experiências e aprendizagem ricas em afetividade e 

descobertas.  

A influência exercida pelo núcleo familiar regula, facilita e pode mesmo alterar 

o desenvolvimento da criança. No seio da família verifica-se a primeira 

aprendizagem dos valores (sociais e culturais) essenciais e travam-se relações 

afetivas indispensáveis no amadurecimento global do indivíduo. 

É através do lúdico que podemos fazer isso, pois é através da brincadeira que 

a criança passa a conhecer a si mesma e o mundo do qual faz parte. Brincar 

caracteriza, uma parte, da educação. 
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Por estas razões enfatizo a relevância em relação ao processo de inserção e 

permanência na vida escolar da criança. São as experiências vividas por cada uma 

delas que possibilitarão esse avanço. Sendo assim, cabe ao professor estimular e 

orientar a criança, considerando os estágios de desenvolvimento, desafiando-a 

sempre a pensar por si própria. Criando um ambiente que estimule a atividade 

criadora da criança, além de contribuir para o seu desenvolvimento global, estará 

favorecendo a aproximação da criança à realidade escolar. 

Neste processo o brinquedo ajuda na assimilação das regras de convivência 

e de comportamento. Outra preocupação que surge na modernidade é com relação 

aos estágios do desenvolvimento da criança. Tais como: 

 Sensório motor: caracterizado pela ausência da função semiótica em que a 

criança não tem a capacidade de representar mentalmente os objetos. 

 Pré-operacional: a criança não adiquiriu ainda a capacidade de colocar-se no 

lugar do outro, não possuindo o pensamento da irreversiblidade. 

 Operatório concreto: é um nível mental em que o indivíduo intervém nos 

raciocínios privados e nas trocas cognitivas. A linguagem passa a ser 

fundamental nesse processo. 

 Operatório formal: nesse estágio a criança já pensa em soluções através de 

hipóteses e não apenas observando a realidade. É nesse estágio que ela atinge o 

padrão intelectual que terá na idade adulta. 

O desenvolvimento humano é resultado de uma diversidade de 

acontecimentos ao longo da vida, que ocorrem na interação com a família, com 

amigos, ambiente em que vive e pela cultura da sociedade. 
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3 PERSPECTIVA HISTÓRICA, FILOSÓFICA, CULTURAL, SOCIAL E 

PSICOLÓGICA EM TORNO DO SER HUMANO. 

Desde o momento da concepção, os seres humanos passam por processos 

complexos de desenvolvimento e de constituição de identidade, sendo influenciados 

pelos modos de produção econômica de sobrevivência e por costumes e valores.  

Os aspectos do desenvolvimento humano: físico-motor, intelectual, social e 

emocional; estão intimamente interligados, até mesmo no útero.  

O crescimento físico do cérebro antes e depois do nascimento torna possível 

o desenvolvimento cognitivo e emocional. Entretanto, os impactos específicos e 

posteriores a esse crescimento são profundamente influenciados pelos hábitos de 

saúde e das atividades da futura mãe, pelas leis e práticas da sociedade e pelos 

costumes culturais relacionados ao nascimento em si.  

A socialização de uma criança desenvolve harmoniosamente adquirindo 

superioridade sob o ponto de vista da independência, confiança em si, 

adaptabilidade e rendimento intelectual, portanto, o tempo de cada criança 

desenvolver-se é completamente individual. Por estas razões enfatizo a relevância 

em relação ao processo de inserção e permanência na vida escolar da criança. 

São as experiências vividas por cada uma delas que possibilitarão esse 

avanço. Sendo assim, cabe ao professor estimular e orientar a criança, 

considerando os estágios de desenvolvimento, desafiando-a sempre a pensar por si 

própria.  

Criando um ambiente que estimule a atividade criadora da criança, além de 

contribuir para o seu desenvolvimento global, estará favorecendo a aproximação da 

criança à realidade escolar. 

A influência exercida pelo núcleo familiar regula, facilita e pode mesmo alterar 

o desenvolvimento da criança. No seio da família verifica-se a primeira 

aprendizagem dos valores (sociais e culturais) essenciais e travam-se relações 

afetivas indispensáveis no amadurecimento global do indivíduo. 

O processo de ensino e aprendizagem é uma ferramenta para alcançar as 

metas da Educação, disponibilizando ao indivíduo experiência e situações, que 

permite vivenciar a cidadania tanto na teoria como na prática.  

Assim podemos falar que a educação é um instrumento que deve estimular o 

desenvolvimento de técnicas e métodos para solucionar os problemas sociais e 

educacionais. 
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É válido mencionar que o contexto da sala de aula como um ambiente que 

forme cidadãos críticos e reflexivos, está acima de tudo promovendo o exercício de 

cidadania, quando se respeitam as diferenças, as singularidades e opiniões de todos 

e submete o sujeito a condicionar-se a regras de convívio relacionados a direitos e 

deveres enquanto aluno.  

Desta forma a realidade da sala de aula e sendo ainda uma primordial função 

do professor, proporcionar um espaço para as concepções, os interesses, o ponto 

de vista e as imaginações, considerando as manifestações artísticas e sociais de 

cada aluno em processo de formação, respeitando as diferenças de idéias e 

culturas. 

Essa função tem se tornado muito complexa diante das novas tecnologias, 

pois com as inovações tecnológicas a sala de aula tem se tornado um ambiente 

cansativo para o aprendizado. Assim cabe ao docente usufruir do recurso 

tecnológico para incentivar o desenvolvimento do senso crítico para a produção de 

novos conhecimentos.  
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4 ASPECTOS HISTÓRICOS E LEGAIS QUE CONTRIBUÍRAM PARA 

CONCEITUAR O OBJETO DA PESQUISA 

 

A Educação Infantil apresenta um caráter especialmente importante, por se 

tratar de um entendimento da criança enquanto cidadão, como pessoa imersa em 

um processo contínuo e gradativo de conhecimento e como sujeito ativo na 

efetivação e elaboração do seu conhecimento. 

Na realidade brasileira a Educação Infantil tenha mais de 160 anos, os 

maiores avanços aconteceram no ano de 1971, com a alteração da LDB nº 5.692, 

que determinava que crianças menores de sete anos deveriam receber educação 

em escolas maternais ou jardins de infância. 

Mediante a essa mudança, segundo Machado(1991), ocorreu uma 

proliferação de escolas para essa clientela, devido a demanda de cuidados coim 

elas enquanto seus pais trabalhavam. 

Progressão relevante para o ingresso da criança a creche, tendo em vista a 

inserção da mãe no âmbito de trabalho e a necessidade da educação da criança 

fundamentada nas bases científicas. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente/ ECA, por sua vez no Título II, 

Capítulo II, referente ao Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, no seu 15º 

artigo, declara que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 

dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como 

sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. 

Segundo o Referencial Curricular para a Educação Infantil: 

O desenvolvimento integral depende dos cuidados relacionais que 

envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados com os aspectos biológicos do 

corpo, como a qualidade da alimentação e dos cuidados com a saúde, 

quanto à forma como esses cuidados são oferecidos e das oportunidades 

de acesso a conhecimentos variados (BRASIL, 1999, p.24). 

 

Por sua vez a Declaração dos Direitos Humanos de 10 de dezembro 1948, 

preconiza que cada individuo e a sociedade esforce-se, por meio do ensino e da 

educação, por promover o respeito aos direitos e liberdades, e, pela adoção de 

medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu 

reconhecimento e a sua observância universais e efetivos. 
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Em seu primeiro artigo já salienta que todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos. No segundo artigo declara que todo ser 

humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento, ou qualquer outra condição. 

Indubitavelmente a Declaração Universal em seu art. III expressa que “todo 

ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal” (DUDH, 2009, 

p.05). 

Nos aspectos pedagógico e metodológico, o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil, se adota a divisão por faixas etárias. A opção de 

organização dos objetivos, conteúdos e orientações didáticas por faixas etárias e 

não pelas designações institucionais – creche e pré-escola – pretendeu considerar a 

variação de faixas etárias encontradas nos vários programas de atendimento nas 

diversas regiões do país. 

Considerando as diretrizes curriculares que se definem de forma integrada, 

sem privilegiar um aspecto em detrimento de outro levando em consideração as 

necessidades das crianças de acordo com os padrões e valores da cultura e da 

sociedade onde se encontra. 

Segundo Wajskop (2007), a brincadeira, desde a antiguidade, era utilizada 

como um instrumento para o ensino, contudo, somente depois que se rompeu o 

pensamento românico passou-se a valorizar a importância do brincar, pois antes, a 

sociedade via a brincadeira como uma negação ao trabalho e como sinônimo de 

irreverência e até desinteresse pelo que é, considerado, “sério”. Mas mesmo com o 

passar do tempo o termo brincar ainda não tem uma definição única, pois ele varia 

de acordo com cada contexto, os termos brincar, jogar e atividades lúdicas serão 

usados como sinônimos. 

Nesta perspectiva, o lúdico não se resume somente aos jogos, mas sim a 

todo um contexto de descontração que deve existir durante o processo de ensino 

aprendizagem. 

Segundo Almeida (2009, p. 01): 

O lúdico passou a ser reconhecido como traço essencial de psicofisiologia 

do comportamento humano. De modo que a definição deixou de ser o 

simples sinônimo de jogo. As implicações da necessidade lúdica 
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extrapolaram as demarcações do brincar espontâneo. O lúdico faz parte das 

atividades essenciais da dinâmica humana. Caracterizando-se por ser 

espontâneo, funcional e satisfatório. 

 

A ludicidade, como é percebível está relacionada à dinâmica realizada, e não 

só dinâmicas no sentido de brincadeiras, mas na troca de conhecimentos e 

informações visando o desenvolvimento de novas habilidades e competências das 

crianças. 

Compete a Educação Infantil garantir que a ludicidade esteja sempre presente 

nas relações e ações educacionais, tanto na sua dimensão de cuidado quanto de 

educação, de modo que o processo educacional ocorra de forma prazerosa.  

As atividades lúdicas, quando bem direcionadas, trazem benefícios que 

proporcionam saúde física, mental, social e intelectual à criança, ao adolescente e 

até mesmo ao adulto. 

Por isso, para o bom resultado deste trabalho é importante que as 

brincadeiras sejam mediadas a fim de que se tornem agradáveis e úteis, e ao 

mesmo tempo para que os objetivos sejam conquistados. 

Os recentes estudos têm mostrado que as atividades lúdicas são 

ferramentas indispensáveis no desenvolvimento infantil, porque para a 

criança não há atividade mais completa do que o brincar. Pela brincadeira, a 

criança é introduzida no meio sociocultural do adulto, constituindo-se num 

modelo de assimilação e recriação da realidade. (SANTOS; PAVELACKI, 

1999, p.07). 

 

Pela importância da brincadeira ao desenvolvimento da criança é que os 

profissionais desta modalidade devem incentivar o lúdico como recurso influente, 

favorecendo a aprendizagem da criança sobre si mesma, sobre a cultura e sobre as 

formas de relação com seu semelhante. 

Na verdade, as crianças desde muito cedo buscam por meio das mais 

diversas oportunidades inventar, reinventar brincadeiras que fazem parte do seu 

cotidiano e da sua realidade, como forma de se divertirem, alegrarem-se, entreter e 

de dar sentido à vida e através destas experiências às crianças podem encontrar 

respostas para as situações problemas. 
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Neste sentido, ao introduzir os jogos é imprescindível proporcionar momentos 

em que as crianças sejam capazes de criar regras, estabelecer limites, uma vez que 

são formas de permitir que a criança amplie suas capacidades, de pensar e agir. 

Considerando a necessidade de socialização das crianças nesta fase de 

desenvolvimento, as atividades que envolvem os jogos, faz com se manifestem, 

interajam possibilitando o respeito mútuo e a agregação de valores. Como diz 

Kishimoto (1995, p.106): 

É pelo jogo que a criança se revela. As suas inclinações boas ou más, a sua 

vocação, as suas habilidades, o seu caráter, tudo que ela trás latente no 

seu eu em formação, torna-se visível pelo jogo e pelos brinquedos, que ela 

executa. 

 

Esta concepção, logo, reconhece que o papel dos jogos conduz à formação 

do sujeito, atribuindo-lhe um espaço importante no desenvolvimento das estruturas 

psicológicas, do raciocínio rápido e estruturado nas atividades operacionais. 

Destarte, a finalidade da Educação Infantil é proporcionar o desenvolvimento 

integral da criança em todos os seus aspectos, fisico, intelectual, linguistico, afetivo e 

social, visando implementar a educação familiar e em todas as comunidades em que 

a criança vive, conforme mencionado no artigo 29 da Lei nº 9.394/96. 

Em consonância a esta ideologia, Vygotsky(1984), salienta que é na interação 

com as atividades que envolvem simbologia e brinquedos que o educando aprende 

a agir numa esfera cognitiva na especificidade de sua realidade.  

Na visão do autor a criança comporta-se de forma mais avançada do que nas 

atividades da vida real, tanto pela vivência de uma situação imaginária, quanto pela 

capacidade de subordinação às regras. 

Brincando a criança também ingressa na cultura escrita e oral, umq vez que 

na educação infantil sejam garantidas situações de convívio com a escrita, 

estimulando habilidades motoras, perceptivas e intelectuais.  

O brincar ensina a criança a lidar com as emoções. Por meio da brincadeira, a 

criança equilibra as tensões provenientes de seu mundo cultural, construindo sua 

individualidade, sua marca pessoal e sua personalidade. Portanto, a escola deve 

facilitar a aprendizagem utilizando atividades lúdicas que criem um ambiente 

alfabetizador a fim de favorecer o processo de aquisição de autonomia na hora do 

aprendizado. 
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4.1 Debate entre o objeto de pesquisa e o campo teórico 

No oitavo módulo, seção um, o texto: “Algumas questões relevantes para a 

compreensão dos direitos humanos: problemas históricos, conceituais e de 

aplicação”, abordar o tema de “direitos humanos” no panorama atual, em considerar 

os aspectos históricos, políticos, sociais e econômicos. 

Nos desperta uma preocupação consensual, principalmente ao pensarmos 

na mesma ótica do Professor Joaquim Herrera Flores (2008), em 66 anos muitas 

mudanças ocorreram, se pautando na Declaração Universal dos Direitos Humanos , 

tendo como cenário (a nível nacional e internacional) um pano de fundo marcado por 

violências, desigualdades, injustiças, corrupção e desvalorização da pessoa 

humana, é que percebemos consensualmente, que se faz necessário uma releitura  

e atualização dos direitos civis, políticos, culturais e sociais.  

Ao mesmo tempo nos preocupa em relação aos próximos anos, que estão 

por vir, considerando os avanços tecnológicos, a macro globalização e a 

diversidade, em que se emancipam tão congruentes aos atos de desvalorização da 

pessoa humana. 

Importante ressaltar que em se tratar de direitos humanos, estamos tratando 

de algo que é fundamental ao ser humano: reconhecimento de humanidade que 

implica em igualdade e justiça. 

Na seção três do mesmo módulo, faz uma inferência às ideias do teórico 

Herrera Flores, no referencial teórico: Retrospectiva histórica e concepção da 

Educação em e para os Direitos Humanos, de autoria de Nair Heloisa Bicalho de 

Sousa.  

O teórico em evidência defende a ideologia de "reinvenção dos direitos 

humanos", de forma que o processo dos conflitos historicamente ocorridos, 

resultaram em uma convenção cultural em favor de lutas por bens necessários fora 

da legalidade ou de sistema de garantia formalizado. Ainda enfatiza maior relevância 

a capacitações de profissionais com o objetivo de buscar instrumentos para garantia 

e conquista. 

Contrário a essa concepção, considero que os direitos humanos não se 

tratam de uma reinvenção e sim de uma implementação dos conceitos de direitos 

humanos, democracia, cidadania, dignidade, igualdade e liberdade e das relações 

destes conceitos com o contexto histórico, político e social. 
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É importante destacar que as lutas geraram mudanças determinantes na 

política, na sociedade, na economia e principalmente na cultura, pautado em marcos 

históricos e documentais de cunho jurídico e legal, formulados em convenções, 

declarações e leis. Por essa razão é que enfatizamos a contribuição de diversos 

documentos que implicaram para a concretização dos direitos humanos positivo e 

efetivo.  

Considero ainda que não basta instrumentalizar teoricamente grupos e 

movimentos sociais. Se faz necessário um maior envolvimento do poder público, 

com a finalidade de priorizar os direitos civis e políticos para prover direitos comuns 

sociais e institucionais por um acesso a igualdade e liberdade num contexto de 

diversidade cultural e social. Na ótica do teórico em comento, me surge uma 

indagação: Como pensar em direitos humanos sem envolver políticas públicas?  

Compreendo que a tarefa de garantir e assegurar a igualdade de direito e a 

reparação das violações, requer uma atenção para as políticas públicas e o 

envolvimento de gestores políticos, para a formação de uma cidadania plena, para a 

emancipação humana e transformação social. 

Assim, ao se pensar em Direitos Humanos na realidade escolar, não se 

remete a um conteúdo ou a uma disciplina, mas sim se relacionam as práticas 

pedagógicas respeitando a individualidade e a realidade dos alunos, sendo um 

assunto a ser interdisciplinado em todos os conteúdos escolares. 

A educação em direitos humanos trata se do ensino de valores, que são 

necessariamente aprendidos nas experiências da vida, nas relações que ocorrem 

em todas as instituições e espaços sociais. 

Para alcançarmos a educação de qualidade que almejamos, temos de 

preparar os alunos para compreender o local onde vivem, atuando nele e 

transformando em um mundo mais plural e tolerante. Dessa forma, as escolas 

precisam criar mecanismos de feedback do ensino que estão promovendo. 
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Foi realizada uma pesquisa descritiva a fim de analisar de que forma o brincar 

é considerado como um direito na Educação Infantil, bem como uma estratégia para 

favorecer e ampliar o desenvolvimento das crianças de primeiros a terceiros 

períodos do Centro de Educação Infantil Cloves Pereira Fernandes, no processo de 

ensino e aprendizagem, dentro da faixa etária de três a quatro anos de idade, tendo 

em vista um aprofundamento e conhecimento da realidade das mesmas.  

 A instituição de ensino a ser campo técnico para investigação, foi inaugurada em 

Maio de 2006 com uma estrutura física para atender apenas 120 alunos, em 2012 

ocorreram adaptações em caráter de construção civil o que estendeu a instituição 

a uma área de 461,21m². 

  Algumas ruas são asfaltadas e sem calçamento para pedestre, com saneamento 

básico precário. É uma comunidade de risco, haja vista que frequentemente há 

assassinatos, tráfico de drogas, roubos, assaltos, não existe posto policial nas 

proximidades.  

 O bairro conta com um posto médico, uma quadra de esportes, um orfanato e (01) 

uma escola municipal de ensino Fundamental I e II e sua quadra polivalente 

anexo a estrutura escolar.  

 O transporte é deficitário com horários reduzidos de ônibus para o centro e para 

fora do município e alternativo (Vans/micro ônibus, Moto táxi) para dentro do 

município. Os moradores são de baixa renda entre um e meio e três salários 

mínimos mensais.  

 O comércio é formado por pequenas mercearias, comércios informais (quitandas), 

bares, salões de beleza e materiais para construção.  

 As atividades culturais e de lazer se resumem nas realizadas pela escola com os 

alunos, festas religiosas organizadas pela comunidade Centro Catequético 

Rainha da Paz e pelo Santuário da Imaculada Conceição, por jogos realizados 

pela comunidade na quadra de esportes nos finais de semana. 

O público escolar é composto por crianças de três a cinco anos e meio, que 

residem no bairro, bem como atende cerca de 10% de crianças que residem na 

superquadra 11 e Parque Nápolis “B”. Estes utilizam recurso de transporte particular 

para locomoção. 
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O nome da Instituição foi herdado em homenagem ao presidente da 

Associação de Moradores do Bairro Ocidental Parque. 

 

5.1 Análise das condições básicas dos educandos nas áreas: 

É salutar ressaltar que as informações destes dados coletados foram com base em 

entrevista e observações realizadas na instituição.  

 

5.1.1 Área Educacional:  

 Maior participação da família dentro da escola; 

 Área de lazer e atividades culturais; 

 Melhoria em atividades lúdicas, educação cívica e psicomotoras; 

 Ter sala de computação com recursos tecnológicos e áudio visual; 

 Ter local específico para proposta de leitura; 

 Aperfeiçoamento e atualização dos profissionais já existentes. 

 Projetos de desenvolvimento da cultura de cuidados pessoais (saúde bucal, 

higiene pessoal e conscientizações a respeito de doenças e vacinação) e 

sanitária (limpeza e hábitos domésticos). 

 

5.1.2 Área Social: 

 É claramente percebido que existe preconceito de posição social (renda familiar) 

dentro da comunidade escolar. Sendo necessário um trabalho de conscientização 

de valores através de projetos; 

 É necessária a intensificação das políticas públicas, visando às famílias, com 

programas de saúde, tanto no sentido da combater, como também prevenir. 

Criando hábitos de higiene simples do dia-a-dia como: aplicação de flúor, 

orientações sobre as vacinações que podem ser feitas na unidade pública de 

saúde e informações sobre os programas de planejamento familiar. 

 

5.1.3 Área Cultural: 

 É notável a carência em recursos de cultura e lazer, necessitando de medidas e 

de políticas públicas que fomentem uma cultura de paz, submissão a comandos e 

regras por parte de moradores; 
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5.1.4 Área emocional:  

 Os vínculos afetivos entre os estudantes e seus familiares são frágeis e 

afetivamente dependentes. Os professores na sua grande maioria são sensíveis 

ao grau de dependência afetiva dos seus alunos, tentando suprir a necessidade 

de aquisição de autonomia e adaptação com atividades diferenciadas, que visam 

fortalecer a relação professor-estudante, porém quando se trata de estudantes 

com necessidades especiais há uma dificuldade do uso de outros métodos de 

aprendizado e avaliação desses estudantes.  Conforme o Projeto Político 

Pedagógico2 do ano letivo em atuação, o Centro de Educação Infantil “Clóvis 

Pereira Fernandes”, foi inaugurado em maio de 2006 com uma estrutura física 

para atender apenas 120 alunos. No ano de 2012 ocorreram adaptações em 

caráter de construção civil o que estendeu a instituição a uma área de 461,21m², 

passando a atender 200 alunos em turnos específicos: matutino e vespertino.  

 O Bairro onde o Centro de Educação Infantil está instituído, está situado a menos 

de dois quilômetros do centro do município, formado por setor de chácaras, 

condomínios e lotes com kitnets tanto de construtoras particulares como de 

programas habitacionais. Considerando que o bairro é composto por um 

complemento do bairro Parque Nápolis etapa “B”.  

 A escola está situada na avenida principal do bairro, rodeada por residências, 

templo evangélico, casas adquiridas pelo programa popular, “Minha Casa Minha 

Vida” do Governo Federal, contém um órgão público da Secretaria de Educação-

DEIPD Departamento de Educação Inclusiva Psicopedagogica e Diagnose e um 

restrito comércio.  

 O nome da Instituição foi herdado em homenagem ao presidente da Associação 

de Moradores do Bairro Ocidental Parque, onde em inicio do ano de 2000, foi 

vítima de um assassinato (suposta emboscada) que movimentou e sensibilizou o 

município como um todo, devido a crueldade empregada. 

 Segundo moradores mais antigos do bairro o Senhor Clovis Pereira Fernandes 

foi grande agente de estruturação de direitos territoriais no bairro, junto a 

prefeitura, o que se cogita uma hipótese de queima de arquivo em relação a 

gestores municipais do mandato na época. 

                                            
2

 Projeto Político Pedagógico (PPP) é um instrumento que reflete a proposta                                                             
educacional da escola. 

http://www.infoescola.com/educacao/projeto-politico-pedagogico/
http://www.infoescola.com/educacao/projeto-politico-pedagogico/
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 Considerando a priori os espaços dispostos para as brincadeiras, o Centro de 

Educação Infantil “Clóvis Pereira Fernandes” possui um Play Graud sem 

cobertura, medindo oito metros de largura por seis metros de comprimento, com 

quatro brinquedos de polietileno em excelente estado de conservação e que 

foram  adquiridos por intermédio de verba escolar do Programa Dinheiro Direto 

na Escola no ano letivo de 2014.  

 Destarte, a unidade de ensino possui oito salas de aula, sendo que duas destas 

dispõem de vaso sanitário e base para troca de fraldas. Todas as salas de aula 

possuem tamanhos iguais de 27m² para comportar uma media de 16 alunos por 

sala. Com precárias condições de iluminação, ventilação e arejamento. Toda 

mobília que compõem as salas de aulas é peculiar a faixa etária de três a cinco 

anos de idade. 

 Ainda compõe a estrutura física da escola: 

 

Quadro 1: Estrutura física da escola 

Quant. Descrição 

08(oito) Salas de Aula 

01(uma) Sala de professores 

01(uma) Sala destinada ao Serviço de Orientação Educacional 

01(uma) Secretária 

01(um) Depósito de material de limpeza 

01(um) Depósito de material pedagógico 

01(um) Banheiro feminino 

01(um) Banheiro masculino 

01(um) Banheiro para funcionários 

01(um) Banheiro para professores 

01(uma) 
Cozinha, esteticamente comporta apenas espaço para confecção da 

alimentação das crianças (não possui refeitório) 

01(um) 
Pátio Coberto com telhado colonial de 15(quinze) metros de largura por 08(oito) 

metros de comprimento. 

01(um) 
Pátio sem Cobertura com extensão de 13(treze) metros de largura por 05(cinco) 

metros de comprimento 

Fonte: elaboração prória. 

 

As salas de aulas possuem de acordo com o perfil de cada professora, 

recursos visuais (murais, calendários, controle de alunos, alfabetos e gravuras) e 
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materiais (brinquedos e acessórios), disponibilizados em uma altura correspondente 

ao público de cada sala de aula e que promove o acesso de todos os alunos de 

modo a estimular a proposta do brincar. Os brinquedos são de estimado estado de 

conservação e atendem os diversos interesses. Estes são armazenados em armário 

modelos, estantes ou em caixas organizadoras de plástico, onde uma vez ao mês 

são higienizados e selecionados quanto a seu aspecto de conservação e 

possibilidade de uso, onde se prima para a oferta de segurança para a utilização.  

Nesse trabalho também foi realizada a pesquisa bibliográfica para o 

embasamento da investigação, no ponto de vista de alguns autores, que destacam a 

importância do Lúdico na Educação Infantil para o desenvolvimento das crianças, 

sobretudo, com abordagem na Psicologia e na teoria de Vygotsky que enfatizam 

sobre a importância deste trabalho para o processo de desenvolvimento da criança. 

Além disso, esta pesquisa será utilizada, sobretudo porque “parte dos 

estudos exploratórios podem ser definidos como pesquisas bibliográficas” (GIL, 

2010, p.50). Para maior aprofundamento teórico, essa pesquisa será concretizada “a 

partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos, teses, etc.” (SEVERINO, 2007, p.122). 

Nesse sentido, para fundamentar essa pesquisa, três fatores serão levados 

em consideração uma vez que “a ciência se constitui aplicando técnicas, seguindo 

um método e apoiando-se em fundamentos epistemológicos” (Ibidem, p.117). 

Assim, quanto aos seus objetivos, o método desta pesquisa foi de caráter 

exploratório e descritivo. A respeito disso, Gil (2010, p.27) afirma que a pesquisa 

exploratória “têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Já a pesquisa descritiva 

apresenta características mais detalhadas, principalmente por que: 

As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações variáveis. São inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob este título e uma das características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados (GIL, 2010, p.28). 

 

Logo, também foi realizada a pesquisa documental, de apreciação de alguns 

documentos que forem importantes para a elaboração e o registro das informações 

nesse trabalho. A pesquisa foi realizada com abordagem qualitativa para maior 
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Muita Importante

Pouco importante

Sim Ás  vezes

Muito importante

Pouco importante

aprofundamento investigativo com relação à Ludicidade e sua importância para o 

desenvolvimento da criança. 

Posteriormente foi realizada a entrevista com preenchimento do questionario 

em anexo, com as dezesseis docentes, a fim de averiguar suas expectativas com 

relação ao trabalho Lúdico contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e 

psicomotor das crianças, bem como a concepção de cada docente em relação a sua 

percepção em torno do tema e do brincar. 

 

5.2 Análise dos dados coletados nos questionários 

 

1º Questão: Qual a importância que você, dá aos brinquedos e as brincadeiras?  

 

 

 

 

 

 

 

2ª Questão:  Você acredita que o brincar seja uma prática necessária na escola 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Questão: Você acha que brincar é tão importante para a criança quanto comer? 
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Sim Não Ás vezes

Legos

Corre Cotia 

Escravo de Jó

Batata Quente

Amarelinha

Mais calmos 

Mais agitados 

Com maior poder de

concentração 

4ª Questão: Os alunos demonstram aprender valores e princípios humanos com 

atividades que envolvam brincadeiras?   

 

 

 

 

 

 

 

 

05ª Questão: Brincadeiras, que você mais utiliza em suas aulas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06ª Questão: Como se apresenta o comportamento dos alunos durante as 

atividades lúdicas.  
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Vídeo-Game

Desenhos animados 

Bonecos super-heróis 

Computador

Brincadeiras

recreativas 

Escolarização
precoce 

Violência

3° Trim

4° Trim

07ª Questão: Quais brincadeiras estão mais presentes na realidade familiar de seus 

alunos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08ª Questão: O que mais atrapalha o brincar infantil hoje? 
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6 OBSERVANDO O BRINCAR 

A pesquisa de campo foi realizada com abordagem observatório, para maior 

aprofundamento investigativo com relação ao brincar e sua importância para o 

desenvolvimento da criança, constatou-se que no ambiente observado as crianças 

brincam sem um direcionamento ou atividade dirigida, na supervisão de um monitor 

e da professora regente, dentro de um tempo estipulado pela coordenação 

pedagógica da escola e de igual tamanha para as demais turmas de cada turno.  

Nota-se que o Pátio sem Cobertura não é usufruido maior frequência devido 

as condições climáticas nos dois extremos: verão e inverno. Bem como a disposição 

dos brinquedos são muito próximos uns dos outros, oferecendo pouco espaço para 

locomoção e movimentos e apresentanto risco constante no contato entre os alunos. 

As crianças utilizam de recursos do velotrol, bolas, balanços, gangorras, em 

play groud aberto, em caráter de brincadeira ao ar livre. 

Foi observado que a brincadeira é proposta em dois momentos na rotina 

escolar. Seguindo um rodizio do 1º ao 3º período, onde as turmas brincam 

individualmente sem interagir com outras turmas.  

Nesta proposta os momentos de brincar intercalam com um momento para 

assistir um vídeo e realização de uma atividade impressa e o segundo momento 

destinado para a brincadeira é precedido do período para realizar uma leve refeição 

e o momento para higienização supervisionada (banho e escovação de dentes). 

Esta rotina se repete em todos os dias da semana. 

Percebe-se que faltam dinamismo e intencionalidade das educadoras no 

centro de educação observado, evidencia-se que as professoras colocam o brincar 

como lazer ou relaxamento, não existindo um contato do docente com a criança 

durante a brincadeira, interagindo, estimulando, intervindo nas elaborações que 

surgem do brincar, com o propósito de acrescentar elementos para criação de novas 

elaborações. 

Diante da visível fragilidade é significante o habito rotineiro na escola, em se 

respeitar a subjetividade de cada aluno e a diversidade social. Oferecendo um 

ambiente acolhedor e seguro, sem promover frustrações, e ao mesmo tempo, 

estimular permitindo que à criança descubra, aprenda e desperte no simples ato de 

brincar.  

No que diz respeito á brincadeira nas salas de aula, apenas é oportunizado 

um período de vinte minutos que antecedem a chegada dos pais e responsáveis, 
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onde são utilizados brinquedos peças legos, em dias intercalados com manipulação 

de massas de modelar. 

Ainda no Projeto Político Pedagógico da escola, no que diz respeito a datas 

comemorativas do calendário civil, existe a execução de Projetos que possuem 

componentes lúdicos de relevante significado, como semana do dia das crianças, 

dia da árvore, semana do transito, dia do soldado, páscoa, campanhas de 

escovação e higiene bucal e etc.  

Nesta ocorrência é promovido pela coordenadora pedagógica, coordenadoras 

de turno e orientadora educacional, atividades coletivas destinada a todos alunos de 

cada turno, apresentações teatrais, apresentações com fantoches e marionetes, 

circuito de transito, confecção de massa de modelar, apresentações musicais dentre 

outras, utilizando o espaço físico do pátio coberto da instituição.   

É salutar trazer a tona, que segundo as professoras da escola, tanto a 

Secretaria de Educação Municipal quanto a gestora da instituição fornecem 

subsídios que lhes permitem atualizar e implementar seus conhecimentos na área 

de atuação, no que diz respeito a cursos de extensões, seminários e simpósios. 

Bem como são disponibilizados suportes materiais e humanos para elaboração e 

desenvolvimento de atividades que primam e destinam a brincadeiras.   

Considerando que todas as professoras regentes são graduadas em 

Pedagogia e especialistas em Educação Infantil, compreendem que as atividades 

propostas para a faixa etária em tela, devem ter um caráter essencialmente lúdico, 

como brincadeiras menos consistentes e mais livres de regras ou normas, sem 

despertar competição e prazerosas.  

Existe ainda a compreensão destas profissionais que a brincadeira promove o 

desenvolvimento da inteligência, da coordenação motora, socialização e 

curiosidade. 

Salientam também que momentos específicos, na rotina escolar, para a 

brincadeira, devem ser aproveitados como estratégia para incentivar a participação, 

integração e socialização da criança. Ao brincar o individuo tende a desenvolver 

aptidões físicas, mentais e emocionais. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação infantil é um direito de toda criança do nascimento até cinco anos 

de idade. Mas estar em uma instituição de ensino deve ser tão atrativo, ao ponto que 

estas, queiram ir, estar e permanecer. 

Em se tratando de educação pública municipal, os projetos político-

pedagógicos das escolas municipais, na atualidade entendem que a educação 

infantil teria uma função social importante: construir um projeto de sociedade que 

possibilite a participação dos indivíduos na produção da sua existência, como 

sujeitos de direitos, ativos na realidade que se constrói historicamente.  

Especificamente, o PPP da instituição investigada está fundamentado numa 

concepção onde a criança será o foco principal, valorizando o acúmulo de 

aprendizagem que já traz consigo quando ingressa à escola. Com práticas 

diferenciadas, baseadas nos parâmetro e referenciais curriculares, enfocando o 

socio-interacionismo e o construtivismo. 

A proposta pedagógica da escola investigada foi elaborada pelo coletivo da 

instituição de forma democrática e participativa e considerando que a criança, centro 

do planejamento curricular, é o sujeito histórico e de direitos que nas interações, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, questiona e constrói 

sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

Assim, além da preparação para a cidadania e para o trabalho, a função 

social da escola de hoje consistiria na formação de seus alunos para a convivência 

numa cultura de diversidade e de direitos.  

Saber conviver com a diversidade não é uma tarefa fácil, porque nos desafia 

a questionar constantemente nossos valores, a rever posicionamentos e a incorporar 

novas crenças àquelas já existentes e muitas vezes cristalizadas dentro de nós. 

Nesse novo modelo de sociedade, que busca uma cidadania cada vez mais 

ampliada, temos que ser capazes de ser reflexivos. 

Noto que grande parte das ações e atitudes dos profissionais na unidade de 

ensino em que atuo, são de cunho humanístico voltado para o exercício da 

cidadania, pois observo professores resgatando datas no calendário civil e 

desenvolvendo atividades que implicam em formar hábito saudáveis e conceitos. 

A exemplo disto, no dia 23 de setembro foi comemorado o inicio da estação 

do ano Primavera, as crianças plantaram mudas de árvore na avenida principal do 

bairro onde a escola esta situada, paralelo a esta ação foram desenvolvidas 
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sensibilizações quanto a importância de se preservar a natureza e o ecosistema. Dia 

25 de setembro foi comemorado o dia do trânsito, realizamos circuitos de trânsito e 

orientações quanto direitos e deveres do motorista condutor e dos pedestres. 

Nota-se que o brincar é considerado como um direito essencial, na Educação 

Infantil, embora que profissionais envolvidos na modalidade consideram que o 

brincar visa à promoção do desenvolvimento das crianças durante o processo de 

ensino e aprendizagem. 

Compreendendo que a tarefa de garantir e assegurar a igualdade de direito, 

requer uma atenção para as políticas públicas e o envolvimento de gestores 

públicos, para a formação de uma cidadania plena, para a emancipação humana e 

transformação social, mas principalmente a transformação conceitual.  

Tomar consciência desse processo exige mudanças posturais de cada um de 

nós. Mudanças estas que não acontecem automaticamente. Requer que 

profissionais envolvidos na modalidade de ensino, façam experiências de vivencias 

pessoais para resgatar e incorporar o espírito lúdico em suas vidas, de forma a 

compreender que a brincadeira, a fantasia é o lugar que a criança vai para elaborara 

a realidade e portanto, aprender. 

O trabalho em questão contribui para minha prática pedagógica em promover 

seminários e palestras de sensibilização, enfatizando que brincando a criança 

poderá usar e explorar sua criatividade, sua raiva, seu medo, alegria e ter 

relacionamentos mais saudáveis, diminuindo a probabilidade de dificuldades no 

futuro.   

Bem como elaborar e colocar em prática projetos para o desenvolvimento 

integral da criança, incluindo seu desenvolvimento emocional, social e cognitivo. 

Criando espaços lúdicos de interatividade, criatividade e de expressão de desejos  e 

construção de valores coletivos. 

Também permitiu uma mudança de paradigma, em que a criança reconheça o 

outro, aprenda as regras que terá de praticar durante sua vida, descobre sua 

personalidade, aprende a viver em sociedade e se prepara para as funções que 

assumirá na vida adulta. 

Será influente organizar na instituição, círculos de debates em torno do 

assunto, promovendo pesquisas e mudanças de praticas adotadas no cotidiano. 

O que tange os objetivos desta modalidade de ensino, não apontam para 

habilidades que envolvem a alfabetização, práticas de exercícios impressos e treinos 
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de escrita exaustiva, assim a Educação Infantil não objetiva em seu arcabouço legal 

que a criança em pesquisa, identifique vogais, numerais, figuras geométricas dentre 

outras habilidades. 

Atentando que a as habilidades e competências desenvolvidas na educação 

infantil seja influente para a fase da alfabetização. Que nesta oportunidade escolar a 

criança tenha contato com a linguagem oral e escrita, a fim de compará-las e 

distingui-las, assim como começar a aprender alguns principios do sistema de 

escrita alfabética . Sem ferir seu direito de brincar e aprender brincando. 

Por fim, é evidente que o objeto de pesquisa em questão (o brincar) 

encontrasse pouco presente na escola observada, devido as concepções atribuídas 

pelos próprios profissionais da Educação Infantil a ela, a concepção equivocada de 

que seja uma fase preparatória para a alfabetização. 

Posterior a este trabalho fico imbuída de construir formas comunitárias, que 

respeitem a diversidade cultural, para o enfrentamento dos antigos paradigmas, 

desenvolver campanhas de informações, educação e comunicação em torno do 

direito de aprender brincando. 
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APÊNDICE A - Questionário 

 

 

Estimadas Professoras e Colegas de Trabalho 

 

  Sou aluna do Curso de Especialização em Educação em e para os Direitos 

Humanos no Contexto da Diversidade Cultural, da Universidade de Brasília e estou 

desenvolvendo minha monografia com o tema: “A VALORIZAÇÃO DO BRINCAR 

COMO UM DIREITO ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA”. 

Este questionário destina-se a coleta de dados para o desenvolvimento desde 

trabalho.  

Agradeço pela sua colaboração, respondendo a esse questionário.  

Rita De Cássia Ataide dos Santos 

 

Formação: ______________________________________ 

Tempo de atuação no magistério: ____________________ 

Nível de Educação Infantil que atua: __________________ 

 

1) Qual a importância que você, dá aos brinquedos e as brincadeiras?  

( ) Muito importante ( ) Pouco importante ( ) Sem importância  

(  ) outros__________________________________________________ 

 

2) Você acredita que o brincar seja uma prática necessária na escola? 

 (  ) sim (  ) não (  ) às vezes  

 

3) Você acha que brincar é tão importante para a criança quanto comer? ( ) Muito 

importante ( ) Pouco importante ( ) Sem importância  

(  ) outros__________________________________________________ 

 

4) Os alunos demonstram aprender valores e princípios humanos com atividades 

que envolvam brincadeiras?  

(  ) sim (  ) não (  ) às vezes  
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5) Escreva abaixo quais as atividades, com brincadeiras, que você mais utiliza em 

suas aulas.  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

  

6) Indique abaixo como você percebe que se apresenta o comportamento dos 

alunos durante as atividades lúdicas.  

(  ) Mais calmos (  ) Mais agitados (  ) Com maior poder de concentração  

(  ) Facilita o desenvolvimento da atividade proposta  

(  ) outros__________________________________________________ 

 

7) Em sua visão, quais destas brincadeiras estão mais presentes na realidade 

familiar de seus alunos? (assinale apenas uma opção)  

(  ) vídeo-game (  ) desenhos animados (  ) bonecos super-heróis  

(  ) computador (  ) brincadeiras recreativas  

 

8) Em sua opinião, o que mais atrapalha o brincar infantil hoje?  

(  ) escolarização precoce (  ) violência (  ) falta de espaço físico  

(  ) aumento da tecnologia (  ) falta de tempo dos pais  

(  ) falta de incentivo da escola (  ) falta de limites dos alunos 

(  ) outros__________________________________________________ 
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ANEXO A - Carta de Apresentação aos entrevistados(as) 

 
Universidade de Brasília 
Instituto de Psicologia 
Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
Curso de Especialização em Educação em e para os Direitos      
Humanos, no contexto da Diversidade Cultural. 

 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO AOS ENTREVISTADOS (AS) 
 
 
 
Eu, _______________________, matriculada/o no Curso de Especialização 
Educação em e para os Direitos Humanos, no contexto da Diversidade Cultural – 
EEDH, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de 
Brasília (UnB), sob a orientação do/a 
Prof/ª.__________________________________, estou realizando pesquisa 
intitulada _____________________________________. 
O trabalho de campo consiste na aplicação de questionários e/ou realização de 
entrevista com xxxx representantes do/a (citar o órgão). 
 Assim, solicitamos sua compreensão e resposta aos questionários (e/ou 
participação das entrevistas). Adaptar ao caso. 
 
Para a realização destas técnicas de pesquisa  não será necessária a identificação 
do (a) entrevistado (a). Apenas constará o nome da instituição ou órgão ao qual o 
entrevistado (a) esteve ou está vinculado.  Todas as informações prestadas no 
âmbito desta pesquisa são de livre consentimento dos participantes, nos 
comprometemos a  manter sigilo quanto ao nome dos/as respondentes.  
 
Qualquer contato com a pesquisadora poderá ser feito nos seguintes telefones: 
xxxxx. Disponibilizamos também os seguintes e-mails: xxxxx 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
Nome  
Matrícula:  
Orientador/a:  
EEDH -  SECADI-MEC 
 


