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RESUMO 

Esse trabalho de conclusão de curso de Pedagogia da Faculdade de Educação tem como 

objetivo descrever e analisar as brincadeiras protagonizadas das crianças pequenas, faixa 

etária de cinco a seis, da turma de Jardim II de uma escola particular do Distrito Federal em 

atividades livre e dirigidas. Partimos da concepção de brincadeira contida no Currículo em 

Movimento da Educação Básica do Distrito Federal e da teoria de Vigotski e Elkonin sobre os 

papéis sociais no faz de conta. Considerando a abordagem qualitativa de investigação e um 

estudo de caso e pesquisa-ação da importância da brincadeira protagonizada elaboramos três 

sessões: ‘pique-pega com personagens’, para observar as condutas das crianças na brincadeira 

protagonizada com personagens definidos; a segunda, ‘vamos viajar’, para descrever a 

brincadeira protagonizada das crianças em situações pré-determinadas e, por último, 

elaboramos a sessão ‘como seu eu fosse um adulto’ para analisar a brincadeira protagonizada 

das crianças a partir dos objetos de adultos. Nas sessões descritas, as crianças realizaram 

brincadeiras protagonizadas em que puderam desempenhar papéis sociais e profissionais dos 

adultos refletindo experiências vividas anteriormente. As brincadeiras direcionadas 

produziram pouco desempenho infantil com personagens de animais. Concluímos que é 

importante que as crianças tenham brincadeiras livres para reproduzirem os conhecimentos 

que já tenham sobre o mundo em que vivem e, sobretudo, no coletivo, que para brincarem 

juntas, precisaram aprender a negociar papéis e condutas entre si. 

 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Criança pequena. Brincadeira protagonizada. 

Desenvolvimento infantil. 
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A BRINCADEIRA PROTAGONIZADA DA CRIANÇA PEQUENA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

INTRODUÇÃO 

Durante o final do século XIX e princípio do próximo, a Educação Infantil no Brasil era 

vista como um ambiente assistencialista, pois era um local em que as mães deixavam o seu 

filho enquanto iam para o trabalho. Muitas décadas depois essa visão mudou, entendendo a 

seriedade da oferta educacional para as crianças pequenas. 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é conhecida por sua importância 

no desenvolvimento infantil. Nessa fase as crianças estão amparadas pelas leis educacionais, 

que garantem um contexto que proporcione momentos de socialização entre os seus pares e de 

aprendizados, ensinamentos e brincadeiras, com isso, atender as necessidades infantis em seus 

aspectos cognitivos, sociais, comportamentais, dentre outros. 

Atualmente, a Educação Infantil está dividida em dois níveis: creche e a pré-escola e 

atendem crianças de zero a cinco anos de idade. A Educação Infantil é amparada por Leis 

Nacionais com especificações.  

Especialmente na Educação Infantil percebe-se a brincadeira como um forte aliado para o 

aprendizado das crianças, pois ela é uma atividade presente na vida das crianças desde o seu 

nascimento. Desde pequenos as crianças vivenciam a brincadeira, como uma ação cultural e 

social. Tal ação pode ser vista no simples ato de querer pegar um objeto e colocá-lo na boca, 

na amamentação, na descoberta do próprio corpo, dentre outros exemplos. 

Por isso, entende-se que a brincadeira é uma atividade de grande importância no 

desenvolvimento infantil, pois é a partir dela que as crianças expressam os seus 

conhecimentos, vontades e sentimentos. Dessa forma, entender como as crianças brincam se 

constitui em um foco necessário para o trabalho dos educadores.  

Principalmente na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental I podem-

se encontrar momentos que priorizam a brincadeira durante a rotina escolar, como por 

exemplo, a hora do parque/ou recreio, no início ou no final da aula, pois, especialmente as 

crianças de zero a seis anos de idade necessitam se movimentar e se divertir.  

E durante esses momentos podemos observar as diferentes maneiras das crianças 

brincarem. Como o fator idade pode ou não influenciar em seu comportamento na brincadeira, 

por exemplo.  
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Assim, entendendo que a brincadeira é uma atividade de suma importância na área 

educacional percebe-se que a partir dela há uma interação social entre as crianças, troca de 

conhecimentos e presença dos papéis sociais, pois a criança leva consigo as suas vivências, os 

seus aprendizados para aquele ambiente. 

Portanto, a brincadeira é mais complexa e com várias funções do que apenas ser uma 

atividade lúdica, uma vez que por meio dela as crianças expressam suas fantasias e vontades, 

lidam com conflitos, com interferências, com a opinião do outro. Enfim, essas ações 

propiciam o seu desenvolvimento pessoal e social. 

Neste trabalho, tratamos a brincadeira livre na educação infantil como uma fase muito 

importante na formação educacional e social da criança. É por meio dela, que as crianças, em 

sua grande maioria, têm o seu primeiro contato com crianças diferentes do ambiente familiar, 

além de ser um ambiente de aprendizado, ensinamento e brincadeiras. 

Assim sendo, quando fomos observar a turma que fez parte desta pesquisa, durante a 

rotina, percebemos que as crianças possuíam pouco tempo para brincar livremente, na maioria 

das vezes a professora da classe dirigia o comportamento delas durante as brincadeiras. Com 

isso, focamos nosso trabalho n a importância da brincadeira livre na Educação Infantil. Nas 

seguintes problemáticas: dada a importância da brincadeira livre será que ela é compreendida 

como tal no contexto escolar? Como os importantes fatores de desenvolvimento infantil: a 

atividade lúdica, o faz de conta e a brincadeira protagonizada da criança pequena são 

consideradas atividades educativas pela escola de educação infantil? E mais como as crianças 

agem quando brincam livremente?  

Para responder a essas questões definimos os seguintes objetivos: 

Objetivo geral: Descrever e analisar as brincadeiras protagonizadas das crianças 

pequenas de uma turma do Jardim II de uma escola particular do Distrito Federal em 

atividades livres e dirigidas. 

Objetivos específicos: 

1 – Observar as condutas das crianças na brincadeira protagonizada com personagens 

definidos. 

2 – Descrever a brincadeira protagonizada das crianças em situação dirigida; 

3 – Analisar a brincadeira protagonizada das crianças a partir dos objetos de adultos;  

 

Assim organizamos o presente trabalho de final do curso de Pedagogia em cinco 

capítulos. No primeiro, apresentamos um memorial da trajetória acadêmica que nos levou a 

estudar a educação e ao tema de nossa pesquisa e a nossa perspectiva acadêmica e profissional 
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futura. No segundo capítulo expomos o referencial teórico sobre educação infantil e 

brincadeira que dá base ao nosso estudo empírico a ser estudado. No terceiro apresentamos os 

nossos passos metodológicos realizados para obtenção dos dados e em seguida fizemos a 

apresentação e a discussão dos resultados obtidos das análises das observações. Por fim, no 

quinto capítulo focamos em nossas considerações finais. 
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CAPÍTULO 1. MEMORIAL ACADÊMICO E PERSPECTIVAS 

FUTURAS 

O presente memorial relata alguns trajetos da minha vida acadêmica. Eu nasci no ano de 

1994 em Pedro II – Piauí. Lá morei quatro anos com a minha família, viemos para Brasília 

acompanhar o meu pai que recebeu uma proposta de trabalho. Em 1999, aos cinco anos de 

idade, minha mãe me matriculou em uma escola Pública da cidade satélite Gama, próxima de 

casa, na Escola Classe quatro para que eu pudesse estudar. Lembro-me pouco desta época, 

mas o suficiente para me recordar que a professora adorava propor atividades no chão da sala 

de aula, de pintura e de dança.  

Estudei nessa escola da pré-escola à 4ª série do Ensino Fundamental, atualmente chamado 

5º ano. Lembro-me que não brincávamos em sala de aula, somente fazíamos atividades 

propostas pela professora. Só brincávamos no parque de areia e no pátio na hora do recreio e 

no final da aula a professora levava as crianças para o pátio para esperar os pais chegarem. No 

recreio gostava de brincar de pique pega com amigos ou brincar de “adoleta”.  

Na 4º série, com o incentivo preventivo de trabalhar sobre drogas e substâncias ilícitas 

com as crianças, as escolas da Rede Pública do Distrito Federal participavam do Programa 

Educacional de Resistência às Drogas (PROERD). Ao final do programa os alunos tinham 

que escrever uma redação sobre tudo o que aprenderam, na ocasião, a minha redação foi 

escolhida para ser lida durante a formatura que ocorreu no final do ano letivo. 

No Ensino Fundamental, 5° a 8° série, estudei no Centro de Ensino Fundamental 05 do 

Gama – DF. Na escola, como os alunos já eram maiores, a brincadeira se tornou uma ação 

extinta. Na hora do intervalo os alunos ficavam sentados em grupos para conversar. E a 

brincadeira se tornou ainda mais escassa no Ensino Médio. 

Em 2011, após terminar o Ensino médio, fui à procura de trabalho, para poder ajudar nas 

despesas de casa. Trabalhei dois anos em um consultório de odontologia, exercendo cargo de 

recepcionista.  

Em 2013, meu então namorado, atual esposo, me incentivou a estudar para o vestibular da 

Universidade de Brasília - UnB e me aconselhou na escolha do curso de Pedagogia, por ele 

achar que poderia me identificar com a carreira. Então, fiz a minha inscrição, estudei e passei 

em 30° lugar no curso de Pedagogia Noturno na UnB no 2º semestre de 2013, a primeira da 

família a ingressar em uma Universidade Federal. 

Ao ingressar na UnB procurei um estágio na UnB para que eu pudesse me dedicar mais 

tempo ao curso. Estagiei no período de 2013 a 2015 na Secretaria do Programa de Iniciação 

Científica – PROIC. 
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Durante a graduação buscava matérias sobre inclusão, mas ao decorrer do curso, 

principalmente depois de fazer Educação Matemática, no 1º semestre de 2015, me interessei 

pelas brincadeiras em sala de aula, de como jogos e brincadeiras lúdicas podem facilitar o 

ensino e aprendizado dos alunos. 

Na UnB, no 2º semestre de 2015 ao 1º de 2016, participei do Programa de Iniciação 

Científica com o trabalho “A visão dos alunos do 4º ano da Rede Pública do Distrito Federal - 

DF sobre o uso do Livro Didático de Ciências”, orientado pela professora Maria Helena do 

Departamento de Métodos e Técnicas – Faculdade de Educação. Tínhamos o objetivo de 

identificar as diferentes formas de uso do livro didático de ciências em salas de aula da rede 

pública de ensino do DF. Foi a minha primeira experiência com a pesquisa, o que me auxiliou 

positivamente durante a minha jornada acadêmica.  

Também em 2015, com o objetivo de estar em contato com a minha área, busquei estágio 

pelo Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, portal que trata sobre a integração de 

jovens no mercado de trabalho. Fui chamada para fazer uma entrevista em uma escola 

particular e fui selecionada para estagiar como auxiliar em uma turma de Jardim II – 

Educação Infantil, com alunos de cinco e seis anos de idade. 

No ano de 2016 estagiei com uma professora que não deixava os alunos brincarem 

livremente. Em todos os momentos livres que os alunos tinham em sala de aula, a professora 

direcionava as brincadeiras. A partir de então comecei meus estudos sobre a importância da 

brincadeira livre na educação infantil.  

Matriculei-me no Projeto 4.2 com a professora Fernanda Cavaton, professora muito 

experiente na Educação Infantil que me auxiliou no meu tema de pesquisa. E para saber um 

pouco mais sobre a brincadeira me matriculei na disciplina Formas de Expressão das crianças 

de 0 a 6 anos de idade, administrada também pela professora Fernanda Cavaton. A disciplina 

estava dividida em cinco módulos, sendo eles, a fala, brincadeira, desenho, escrita e a relação 

entre a fala, o desenho e a escrita.  

Nessa disciplina tive acesso a vários materiais que me auxiliaram durante a escrita do meu 

relatório de pesquisa do Projeto 4.2 e do meu pré-projeto. A professora nos passou textos de 

Vigotski com a tradução em português de Zoia Prestes e textos de Elkonin que me 

fascinaram, ainda mais, pelo meu tema do trabalho de final de curso, me fazendo refletir sobre 

a importância da brincadeira no ambiente escolar. 

Em março de 2017, ao final do estágio, fui contrata como Auxiliar de Desenvolvimento 

Infantil para trabalhar com crianças do Maternal II ao 5º ano do Ensino Fundamental do 

período integral. 
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Finalizado o curso de Pedagogia, pretendo exercer o cargo de Professora na área da 

Educação Infantil, com a continuidade do que foi aprendido durante o Curso na Faculdade de 

Educação. 

Tenho interesse em trabalhar com a Educação Infantil por entender a importância da 

brincadeira como um direito e uma atividade de desenvolvimento das crianças e por me 

identificar, profissionalmente, com as crianças pequenas. 

Almejo também uma especialização na área da Educação Infantil como aperfeiçoamento 

profissional para dar continuidade à minha formação acadêmica e me tornar uma profissional 

mais capacitada contribuindo de maneira mais eficiente para o desenvolvimento das crianças 

pequenas, pois acredito que essa é a etapa mais importante da educação do cidadão. 
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CAPÍTULO 2. A BRINCADEIRA DA CRIANÇA PEQUENA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

A educação da criança, por muitos anos, foi de responsabilidade somente dos pais e de 

seus familiares. As crianças aprendiam a se socializar no grupo ao qual pertencia.  

Froëbel (apud OLIVEIRA-FORMOSINHO; KISHIMOTO; PINAZZA, 2007) foi um dos 

primeiros educadores a discutir sobre a importância da educação para as crianças. Por isso, 

em 1840 criou na Alemanha o Jardim de Infância para atender crianças de 3 a 7 anos, 

pensando que as crianças precisavam receber cuidados especiais para o seu desenvolvimento. 

O termo Jardim de Infância é de origem Alemã, Kindergarten, Kind significa criança e garten 

jardim. Pois, segundo Froëbel, numa perspectiva inatista de desenvolvimento, as crianças 

trazem em si suas potencialidades e, por causa disso, precisam receber os mesmos cuidados 

que as sementes de plantas de um Jardim para florescer e crescer. Assim, educá-las é 

responsabilidade dos adultos, exercendo a função de um bom jardineiro. 

Nesta perspectiva, ficará a cargo da jardineira, enquanto mulher, ensinar as crianças 

pequenas, ou seja, regar as plantas, no caso as crianças, determinar o processo de crescimento 

e o desenvolvimento de cada uma. Essa proposta pedagógica diferenciava-se das demais 

instituições, pela preocupação com a educação integral das crianças, com um currículo 

exclusivo para elas. Os objetivos que norteavam a proposta pedagógica do Jardim de Infância 

de Froëbel eram os jogos e as atividades de cooperação (ANDRADE, 2010). 

Segundo Froëbel (apud ARCE, 2002) um bom jardineiro é aquele que escuta atentamente 

as necessidades das plantas do seu jardim e que respeita o seu desenvolvimento. A herança de 

Froëbel atinge até hoje as escolas de crianças pequenas no Brasil. 

Com a criação do Jardim de Infância por Froëbel, pensado a partir do conhecimento sobre 

a importância da educação infantil em seus aspectos cognitivos, comportamentais, culturais, 

dentre outros, fez-se necessário a criação de espaços que atendessem a demanda dessas 

crianças. Então precisamos espaços apropriados com profissionais responsáveis capazes de 

possuir um olhar atento à criança a fim de propiciar atividades que estimulem o seu 

desenvolvimento de acordo com a sua necessidade. Uma dessas ações é a brincadeira na 

Educação Infantil como um forte aliado para o desenvolvimento das crianças pequenas.  

Grandes estudiosos como Vigotski (2008), Piaget e Inhelder (1990), Wallon (2005), 

Elkonin (2009) acreditam que a brincadeira, a partir das vivências sociais, desencadeia o 

aprendizado pedagógico e social das crianças. 
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2.1 Educação Infantil no Brasil 

 

Numa perspectiva histórica, na Europa do século XVIII e XIX houve muitas mudanças 

sociais, políticas e econômicas, culminando na Revolução Industrial. Nesse período foi criada 

a imprensa/ jornalismo, em que grande parte da sociedade teve acesso à leitura. As Igrejas 

Católicas e Protestantes tornaram-se grandes incentivadoras da alfabetização, fazendo com 

que os seus fiéis dominassem a leitura e a escrita. A partir dessas mudanças que ocorreram na 

Europa, surgiram as escolas. O surgimento da creche e pré-escola foi posterior e, está 

associado ao aumento de mães trabalhadoras e uma nova construção familiar, na qual há uma 

maior preocupação com a educação das crianças pequenas (ANDRADE, 2010). 

A criação de escolas infantis se deu a partir da justificativa do destino social da criança, 

pensando no que ela se tornaria quando atingisse a idade adulta. O governo acreditava que a 

educação para as crianças pequenas, de origem pobre, era uma forma de transformá-las em 

sujeitos úteis para a sociedade (ANDRADE, 2010). 

No Brasil, nessa época surgiram as primeiras creches devido às transformações que 

ocorreram no papel da mulher em uma sociedade capitalista. As mães, e principalmente as 

solteiras, precisavam ingressar no mercado de trabalho e consequentemente de espaços físicos 

para acolher seus filhos no horário de trabalho. Diante de tal acontecimento, organizações e 

movimentos se uniram para a criação de locais que pudessem receber os filhos das mães 

trabalhadoras. As mães podiam escolher entre deixar os filhos mais velhos cuidando dos mais 

novos, ou pagavam pessoas para cuidar deles. Durante muitos anos, a creche se manteve 

apenas como um espaço físico para as crianças ficarem no período em que seus pais estavam 

trabalhando (KRAMER, 2003).  

No Brasil, em 1875, os setores privados deram início aos Jardins de Infância para atender 

as crianças mais ricas. Somente em 1896 em São Paulo, a Escola Caetano de Campo foi 

criada pelo setor público, tendo o Jardim de Infância para atender as crianças de baixa renda 

paulistanas (ANDRADE, 2010). 

Nos Jardim de Infância e nas creches, que atendiam essas crianças nos séculos XIX e XX, 

a Educação Infantil no Brasil foi influenciada pelas ideias dos médicos higienistas e dos 

psicólogos que descreviam de forma estrita o desenvolvimento das crianças, classificando em 

normal ou anormal. E as crianças classificadas como anormais eram separadas das ditas 

“normais”. Nessas instituições, foram aplicados programas “de cunho médico-sanitário, 

alimentar e assistencial, predominando uma concepção psicológica e patológica de criança, 
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inexistindo um compromisso com o desenvolvimento infantil e com os direitos fundamental 

da infância” e ofertado, principalmente, por setores particulares (ANDRADE, 2010, p. 131). 

No ano seguinte à Proclamação da República, em 1890, foi feito um projeto político 

pensado nas crianças mais pobres, cujo nome era “infância desvalida” para combater as altas 

taxas de mortalidade infantil (KRAMER, 2003). 

Para Alves (2009), a luta pela valorização das crianças e a visão da Educação Infantil 

como um espaço de educação que poderia ir além do cuidado assistencialista garantido pelo 

Estado com qualidade e de cunho pedagógico durou quase um século. Assim, somente na 

década de 1970 e 1980 que movimentos populares, como por exemplo, o Movimento de Luta 

por Creches – MLPC, posicionaram-se para cobrar mudanças políticas na Educação Infantil, 

para que as creches fossem redefinidas como uma ação pedagógica específica e com direitos.  

A sociedade buscava o reconhecimento da educação infantil e do direito das crianças, não 

somente pelo espaço físico, mas pela sua importância no âmbito educacional, pois por falta de 

política elaborada para as creches naquele período, a sociedade tornou-se responsável por 

grande parte das iniciativas e das manutenções dos espaços educacionais (FILGUEIRAS, 

1994).  

Recentemente, com a elaboração de Leis e Planos Pedagógicos, a Educação Infantil é 

reconhecida como um espaço educativo que contempla o desenvolvimento da criança nos 

aspectos cognitivo, emocional, afetivo, social e físico (LOPES, 2003).  

Esse processo começou com a promulgação da Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 

1988) e para regulá-la, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) – 

LDBEN, de 20 de dezembro de 1996. Essa lei tem como objetivo principal o estabelecimento 

de diretrizes dos fundamentos da educação brasileira, trazendo questões norteadoras sobre o 

desenvolvimento da educação, juntamente com a participação da família. Portanto, pode-se 

perceber a importância dada a esta última no processo de educação dos seus filhos, 

juntamente com a escola, a fim de contribuir positivamente em uma educação libertária e de 

qualidade para todos. 

Logo, o dever do Estado para a educação infantil foi regulamentado pelas atualizações da 

LDBEN de 1996 a 2013, a saber: assegurar o atendimento em creches e pré-escolas para as 

crianças de 0 a 5 anos de idade e o ensino fundamental passou a ter nove anos de duração com 

o ingresso a partir dos seis anos de idade (BRASIL, 2005; 2006) e a obrigatoriedade de a 

educação básica ser dos quatro aos 17 anos (BRASIL, 2013a). 

Na LDBEN de 1996, a Educação Infantil está dividida em duas etapas: as creches que 

atendem crianças até os três anos de idade e, a pré-escola que atende crianças de quatro a 
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cinco anos de idade. E explicita que as crianças são avaliadas por meio de acompanhamentos 

e registros de seu desenvolvimento, sem objetivos de promoção. 

Nessa perspectiva, o documento legal Referencial Curricular Nacional da Educação 

Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998) traz pela primeira vez o conceito de unidade entre a 

educação e o cuidado e brincar de crianças pequenas. Consequentemente, as escolas que 

atendem crianças de zero a cinco anos passam a observar mais as práticas pedagógicas 

lúdicas. Para corroborar, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica – DCNEB 

(BRASIL, 2013B) traz em seu bojo a brincadeira e as interações como eixos norteadores das 

práticas pedagógicas para as crianças dessa faixa etária, afirmando ser a primeira uma 

atividade que estimula a curiosidade.  

No âmbito do Distrito Federal e em concordância com a LDBEN, RCNEI e DCNEB, o 

sistema de ensino vê a Educação Infantil como um processo de suma importância para o 

desenvolvimento da criança pequena em todos os seus aspectos e seu dispositivo legal é o 

Currículo em Movimento da Educação Básica – caderno Educação Infantil – CMEB-EI 

(DISTRITO FEDERAL, 2013).  

As creches e as pré-escolas são oferecidas em estabelecimentos educacionais não 

domésticos, com a autorização do Ministério da Educação – MEC, podendo ser público ou 

privado no período diurno, podendo ser parcial ou integral. No tempo parcial a jornada é de 

cinco horas e do integral de sete a 10 horas, com profissionais competentes que desenvolvam 

esse aprendizado das crianças pequenas. O CMEB-EI oferece questões norteadoras que 

auxiliam as instituições educacionais a desenvolver e explorar as possibilidades de qualificar, 

articular e reavaliar o trabalho já executados nesses ambientes, pensando que todos os 

funcionários que trabalham nesses locais são importantes para promover as aprendizagens e o 

desenvolvimento integral das crianças (DISTRITO FEDERAL, 2013). 

O Currículo possui três princípios que o fundamenta; o primeiro é o princípio ético 

referente ao trabalho educativo que as crianças devem estar inseridas, com base em sua 

autonomia, responsabilidade, respeito, meio ambiente e diferentes culturas, com a escolha da 

sua brincadeira, dos seus desejos. O segundo é o princípio político referente aos direitos de 

cidadania, democracia, participante da vida social fundada em um pensamento crítico. O 

terceiro princípio é estético que trata sobre a sensibilidade, criatividade, da ludicidade e das 

manifestações artísticas. (DISTRITO FEDERAL, 2013). 

Assim, no Currículo em Movimento a criança é vista como um cidadão de direitos e 

necessidades, possuindo uma cidadania ativa, devendo ser escutado, podendo contribuir para 

uma mudança social pensando no coletivo, e tendo os seus direitos respeitados. Na Educação 
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Infantil as crianças reproduzem ações que são semelhantes aos de seus familiares, por isso a 

forma com que elas interagem (brincam, comem, fazem a higiene pessoal, movimentam o 

corpo) é tida como aprendizagem que promove o seu bem-estar. Tais questões devem ser 

orientadas na educação infantil, pois se trata de um conteúdo educacional. Para o Currículo 

em Movimento o cuidar deixou de ser uma atividade menor para se juntar ao educar e assim 

favorecer a toda a população. 

2.2 O que é brincadeira? 

 

Como a legislação brasileira está enfatizando a brincadeira, vamos procurar conceituar 

essa atividade infantil, procurando entender sua importância para a criança pequena. 

Desse modo, a brincadeira pode ser vista como uma atividade cultural realizada pelo ser 

bebê com a sua família desde o seu nascimento e, conforme o passar da idade, a brincadeira se 

torna mais frequente durante o desenvolvimento da criança. Pode ser um momento de 

descoberta, de interação social, de imaginação (ELKONIN, 2009; PIAGET, 1990; 

VIGOTSKI, 2008). Também, para Angotti (2010), a brincadeira é um direito das crianças, 

assim como a cidadania, arte, cultura, saúde, lazer e educação.  

Por isso, percebemos que a brincadeira pode ser uma atividade frequente na Educação 

Infantil. No âmbito educacional a brincadeira está muito presente como forma de interação 

social e da troca de experiências e conhecimentos. Pois, a partir da brincadeira as crianças se 

movimentam, se expressam, criam, imaginam, conhecem outros espaços e outras pessoas.  

Em 1980 surgiram no Brasil as brinquedotecas, espaços utilizados pelas crianças para que 

elas pudessem brincar livremente. Os profissionais que trabalhavam nesse ambiente possuíam 

formação na área da educação e se preocupavam com o desenvolvimento social e emocional 

da criança. Santos (1997) afirma que o uso educacional da brinquedoteca permite a 

valorização da atividade lúdica e o respeito ao emocional da criança. Pois, nesse espaço não 

há cobrança, apenas o respeito ao espaço da criança.  

Muitas escolas brasileiras não possuem a brinquedoteca como um recurso educacional, 

pois investem em parques recreativos para as crianças brincarem durante o recreio. Durante a 

rotina, na educação básica, as crianças possuem um intervalo, um momento livre. Na 

Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental utiliza-se o termo recreio. É no 

recreio, lugar privilegiado para jogos e brincadeiras, que as crianças pequenas brincam 

livremente apenas com a supervisão de adultos (RODRIGUES, 2015). 

No recreio, geralmente, as crianças saem de suas salas de aula e vão para um espaço mais 

aberto, onde podem correr e brincar. Esses espaços são compostos brinquedos que permitem 
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as crianças se divertirem, algumas escolas possuem mais recursos e outras menos, mas todas 

as escolas possuem brinquedos. Em algumas escolas pode-se ver escorregador, balanço, gira-

gira, dentre outros e as crianças utilizam esses materiais conforme a sua necessidade e a sua 

vontade.  

Kishimoto (2010, p. 1) afirma que “a brincadeira é uma ação livre, que surge a qualquer 

hora, iniciada e conduzida pela criança; dá prazer, não exige como condição um produto final; 

relaxa, envolve, ensina regras, linguagens e introduz a criança no mundo imaginário”.  

A brincadeira é devidamente valorizada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica, como podemos observar quando valoriza o brincar enquanto oportunidade 

infantil de reconstruir conhecimentos e experiências vividas, usando em suas ações com 

simbolizações de personagens e objetos (BRASIL, 2013B).  

O Currículo em Movimento faz junção de elementos como educar e cuidar, brincar e 

interagir para o trabalho educativo com os bebês e as crianças pequenas. E a brincadeira faz 

parte do cuidar da criança, pois os profissionais devem considerar que pela brincadeira as 

crianças também aprendem, propiciando a imaginação, percepção, memória, linguagem, 

pensamentos, dentre outros fatores. Tornando o aprendizado das crianças ainda mais 

significativo (DISTRITO FEDERAL, 2013) 

Para Alves (2009), a brincadeira é uma ação que faz com que as crianças se disfarcem, 

mudem a sua identidade assumindo o papel de outra pessoa, seja no modo de se vestir, falar 

ou de se comportar. A ação de se modificar é um passo importante para o convívio social. 

Desse modo, a hora do brincar é o momento mais aguardo pela criança, pois é a ocasião 

em que ela toma decisão, se sente livre, se organiza e cria regras, se expressa e lida com os 

seus pares. E complementa que a partir da imaginação a brincadeira se torna um momento de 

significados. (KISHIMOTO, 2010). 

  

2.3 A importância da brincadeira no desenvolvimento infantil  

 

Sabendo da importância da brincadeira na Educação Infantil, educadores, psicólogos e 

historiadores, estudaram e continuam estudando o papel da brincadeira no desenvolvimento 

infantil (CRAIDY, 2001). Por exemplo: para Vigotski (2008), Wallon (2005) e Piaget (1990), 

o conhecimento e o aprendizado são construídos a partir do meio e da troca do ambiente em 

que o sujeito está inserido e segundo as suas teorias, o desenvolvimento infantil é um 

processo dinâmico, em que as crianças são consideradas sujeitos ativos. As crianças pequenas 
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estão constantemente em processos de mudanças e de desenvolvimentos motor, cognitivo e 

linguístico a partir das suas interações sociais e culturais. 

Para Wallon (2005), as experiências vividas no ambiente estimulam o desenvolvimento da 

inteligência, o espaço físico e as questões culturais são essenciais para o desenvolvimento das 

crianças. Ele divide o desenvolvimento infantil ocorre em quatro fases: no Estágio impulsivo-

emocional, primeiro ano de vida, as crianças estão se descobrindo como sujeitos em meio ao 

ambiente. No Estágio sensório-motor, de um a três anos, as crianças exploram o meio físico 

em que estão inseridas e desenvolvem a sua capacidade de simbolizar. No terceiro, 

personalismo, três a seis anos, a construção do conhecer o “EU” a partir das interações 

sociais. No quarto, estágio categorial, seis anos, ocorre o interesse pelo conhecimento e as 

suas relações são baseadas nos aspectos cognitivos. 

Queiroz (2006) afirma que a importância da brincadeira se deve ao fato da contribuição da 

relação da criança com o objeto. Pois é por meio dessas ações que as crianças pequenas dão 

sentido ao objeto que vê, seja por sua ação ou pela imaginação, transformação ou dando 

significado, sendo, portanto, um desenvolvimento individual e processual. 

Para Froëbel (apud ARCE, 2004), o educador deve observar as crianças e respeitar o seu 

desenvolvimento. E designar fases no desenvolvimento das crianças e o seu respectivo 

método educacional. Pois para ele é a partir da observação do adulto diante da brincadeira e 

da fala da criança, que se conhecerá o nível o seu nível de desenvolvimento. 

Horn (2007) acredita que são poucos os tempos em que as crianças brincam de forma 

espontânea nas escolas, o brincar por brincar, sem objetivo e afirma que os professores são os 

principais responsáveis, pois durante a rotina da criança na escola eles direcionam todas as 

suas atividades. 

Froëbel (apud ARCE, 2004) foi um dos primeiros educadores a afirmar que as crianças 

expressam a sua visão do mundo a partir da brincadeira e que só as conhecemos observando o 

seu ato de brincar. E considera a brincadeira e os brinquedos como métodos eficazes para o 

estímulo do autoconhecimento, sendo a ferramenta mais importante para o desenvolvimento 

na primeira infância. 

Vigotski (2008) afirma que a brincadeira não pode ser definida apenas como uma 

atividade de satisfação para as crianças, pois existem outras atividades que propiciam o 

mesmo sentimento e que não causa satisfação, por exemplo, ao final da pré-escola os jogos 

esportivos realizados pelas crianças estão vinculados a premiações, nesse caso só ocorre o 

processo de satisfação quando a criança consegue ser premiada, do contrário a criança fica 

insatisfeita.  
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Na primeira infância, a criança busca a realização de seus desejos imediatamente, 

diferentemente das crianças em idade pré-escolar cujo seus desejos não precisam ser 

realizados imediatamente. Nessa idade, ocorrem necessidades que auxiliam no 

desenvolvimento da criança que a encaminha para a brincadeira (VIGOTSKI, 2008). 

O surgimento da brincadeira dá-se a partir da realização imaginária de desejos 

irrealizáveis, como no caso das crianças acima de três anos de idade, que mesmo que não 

necessitem de uma realização imediata do seu desejo, elas podem a partir de sua imaginação, 

manter essa realização imediata. E nas crianças da primeira infância a imaginação é um fator 

construído a partir de experiências vividas (VIGOTSKI, 2008). 

A brincadeira é a realização de desejos, afetos, mas isso não significa que as crianças têm 

consciência sobre a sua ação na brincadeira. E a partir desse afeto que ocasiona a brincadeira, 

percebe-se que a brincadeira é uma situação imaginária, pois são por meio dessas atividades 

que as crianças podem realizar seus desejos (VIGOTSKI, 2008). 

Como vimos, vários estudiosos defendem a importância da brincadeira na Educação 

Infantil, como instrumento de desenvolvimento social e cognitivo.  Sobretudo, nas 

brincadeiras livres as crianças brincam do faz de conta/brincadeira protagonizada, trabalhando 

os aspectos sociais e imaginativos. 

Os teóricos desenvolvimentistas são levados em consideração no Currículo em 

Movimento, quando este dá ênfase aos afazeres, às linguagens, às invenções, à imaginação, às 

brincadeiras e aos cuidados e também os determina como princípios norteadores, baseando-se 

na potencialidade e possibilidade das crianças (DISTRITO FEDERAL, 2013). 

 

2.4 O faz de conta e a brincadeira protagonizada  

 

É na fase da primeira infância, com crianças de zero a seis anos de idade, que se inicia o 

processo o desenvolvimento da criança humana, do bebê que está se descobrindo o mundo e 

começam a dar significado aos seus objetos sociais e às relações interpessoais a sua volta aos 

processos de reconstrução do mundo passando de forma mais demorada pela criação e 

imaginação (COLE; COLE, 2003). 

O processo de criar se dá a partir da capacidade imaginativa do ser humano. Os homens 

podem alterar paisagens, transformar objetos, criar, o que nos difere dos animais. E o 

processo imaginativo se dá a partir da capacidade de criar e de mudar o conhecido. O 

processo imaginativo da criança pequena ocorre de forma mais restrita do que ao de um 

adulto, pois as suas experiências são menores. E o seu processo de criação ocorre de forma 
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lenta e gradual. O processo de criação está ligado diretamente as vivências da realidade direta 

e indireta dos homens. Por isso, ao brincar de faz de conta as crianças fazem uso da 

imaginação a partir das suas vivências. O faz de conta está muito presente na imaginação das 

crianças de um a seis anos de idade. Nessa fase as crianças brincam de ser alguém a partir do 

que viveu como os seus pais, familiares, crianças, professores, personagens de TV (SILVA; 

ABREU, 2016). 

Para Ferreira (2009) é por meio da brincadeira do faz de conta que as crianças exploram 

as suas vivências, pois elas imitam e desenvolvem as mesmas ações de seus familiares ou 

pessoas que estão próximas no seu dia-a-dia, brincando, procurando compreender da sua 

maneira o que está acontecendo na realidade. 

E é por meio dessas brincadeiras, de assumir um papel, que as crianças exploram a sua 

imaginação, encenam as suas vivências, fazendo com que um objeto ou uma pessoa se torne 

outro/a. Elas podem fazer de uma peça de lego um celular, o lápis vira uma espada. 

Atribuindo diferentes objetivos para o mesmo objeto. 

A fantasia, brincadeira e criatividade estão interligadas no comportamento das crianças. 

Para Keppe (2007) a fantasia é uma ação escapatória da realidade, para não lidar com os 

conflitos e a criatividade é uma forma que as crianças encontraram para explorar o mundo, 

buscando estratégias para solucionar conflitos. 

Ainda Keppe (2007) diz que existem diferenças entre crianças que brincam de forma 

criativa, que são as que brincam com alegria e entusiasmo, são ativas e gostam de resolver 

problemas; das que possuem atitudes fantasiosas, que são as que se isolam, que ficam paradas 

pensando, demonstram tristeza e que não fazem distinção da realidade com a imaginação. 

Então, podemos perceber que as crianças quando brincam de faz de contas elas estão 

sendo criativas, pois a criança cria a sua própria história baseada em suas vivências, imitando 

a sua realidade e transformando em narrativas para as suas brincadeiras.  

Como vimos, os estudiosos enfatizam que é a partir da brincadeira que se pode 

compreender o processo de socialização da criança e o seu desenvolvimento. Pois as crianças 

estão diante das brincadeiras desde o seu nascimento, no ato de bater palma, brincar com os 

pés, mostrar a língua.  

Essas ações são imitações, uma ação importante na brincadeira do faz de conta e que se 

desenvolve com o passar da idade das crianças. Com a imitação mais desenvolvida, as 

crianças começam a fazer divisões dos papéis que os seus colegas deverão assumir na 

brincadeira (ELKONIN, 2009; VIGOTSKI, 2008). 
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Na brincadeira do faz de conta, as crianças pequenas não conseguem fazer a diferenciação 

do que é real e o que é imaginário, já as maiores, principalmente as crianças entre cinco e seis 

anos de idade conseguem fazer essa diferenciação. Isso se dá por conta do seu 

desenvolvimento na brincadeira (VIGOSKI, 2008). 

Na brincadeira protagonizada, a criança se torna o protagonista de sua história, é um 

momento em que ela não precisa seguir as orientações dos pais ou professores. Pois, 

atualmente as crianças lidam com vários jogos pedagógicos com sentidos e ações pré-

determinados e poucos momentos para brincarem livremente (MARCOLINO, 2014). 

A brincadeira protagonizada é uma forma de interação social interpretada pelas crianças, 

com os seus diferentes papéis, em suas experiências de vida. Segundo Elkonin (2009), as 

crianças só atingem o nível máximo da brincadeira protagonizada na segunda metade da idade 

pré-escolar.  

A brincadeira protagonizada surgiu no intuito de fazer com que a criança imitasse a vida 

adulta a partir da brincadeira, utilizando os objetos de adultos, aprendendo a lidar com as 

relações sociais e com as regras ligadas a identificação da vida humana em sociedade e as 

suas relações sociais (MARCOLINO, 2014). 

E com o intuito de entender o processo da brincadeira protagonizada, Elkonin (2009) 

elaborou, a partir de seus experimentos durante uma pesquisa, quatro níveis de 

desenvolvimento da brincadeira: 

No primeiro nível a brincadeira é vivenciada pelas ações dos objetos dos adultos dirigida 

as crianças, as ações são monótonas e repetitivas; no segundo nível a brincadeira está marcada 

pela ação do objeto, as crianças definem os seus papéis e interpretam a partir de suas 

vivências; no terceiro nível, as crianças interpretam e executam as suas ações não aceitando 

que outras crianças quebrem as regras da brincadeira; no quarto nível a execução das ações 

está relacionada a atitudes de outras pessoas, nesse nível os papéis já estão definidos e as suas 

ações são baseadas em uma lógica real e em regras (ELKONIN, 2009). 

Para Elkonin (2009) com o passar da idade da criança, o seu nível de desenvolvimento na 

brincadeira aumenta, apesar de achar que os níveis das brincadeiras não são determinados 

pela idade, pois crianças com a mesma idade podem estar em diferentes níveis de 

desenvolvimento da brincadeira. E concluiu que não existe nenhuma brincadeira capaz de 

definir um nível de desenvolvimento da criança.  

Com a representação dos papéis pelas crianças e o uso dos objetos, Elkonin (2009) 

destacou aspectos que constroem a brincadeira, como, os papéis assumidos pelas crianças, 

ações lúdicas, o uso lúdico dos objetos e a relação das crianças como os seus pares. 
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Podendo-se afirmar que o papel que a criança interpreta e a sua ação com os objetos 

definem a brincadeira protagonizada. E isso se torna mais claro com as crianças acima de 

cinco anos. Por volta dos três anos de idade, as crianças não conseguem fazem essa 

assimilação entre o eu e o papel (MARCOLINO, 2014). 

A criança ao estar em contato com uma boneca, ela vai querer agir como uma mãe, 

alimentando a boneca, a colocando para dormir, trocando a sua roupa, a levando para passear, 

etc. Brincando com o estetoscópio as crianças vão querer brincar de médico, agindo como se 

fosse um, a partir de suas vivências com essa profissão (VIGOTSKI, 2008). 

Para Marcolino (2014) quando as crianças estão na idade pré-escolar, cinco a sete anos de 

idade, manifestam a vontade de ser e agir como um adulto, e por isso utilizam a brincadeira 

para satisfazer essa vontade. Afirma também que as crianças utilizam os brinquedos, para se 

comportar como um adulto. 

Em alguns momentos de brincadeiras das crianças pequenas ocorre o fenômeno da fala 

egocêntrica e, é a partir dessa fala, que as crianças organizam os seus pensamentos e as suas 

ações. Piaget (apud MORAIS, 2016) divide a linguagem das crianças em duas etapas, na 

primeira ela visa a comunicação com o outro (pedindo, conversando, perguntando), na outra, 

a criança fala consigo mesma, sem se preocupar se alguém está ouvindo. 

A fala egocêntrica não é utilizada, somente, durante as brincadeiras das crianças pequenas, 

mas, também, durante a escrita, desenho. Numa perspectiva vigotiskiana, a fala egocêntrica 

faz parte do desenvolvimento das crianças de dois a oito anos de idade, provocando mudanças 

em seu pensamento e na sua fala social (BARBATO; CAVATON, 2016).  

Na brincadeira do faz de conta a fala egocêntrica acontece quando a criança conversa com 

sigo mesma, mas como se fosse outra pessoa; quando ela fala com objetos (bonecas, 

carrinhos, etc.); quando cria sons para esses objetos. (BARBATO; CAVATON, 2016). 

Quando essas crianças fazem uso da fala egocêntrica, elas falam mais alto para realizar as 

suas atividades, seja para brincar, para escrever e desenhar. Ela precisa organizar o seu 

pensamento para poder colocá-lo em prática. Em todas as ações das crianças, seja no 

momento de brincadeira, do agir com os seus pares, de falar, escrever ou desenhar, 

encontramos vestígios dos seus conhecimentos, das suas interações sociais e culturais. Assim, 

em sala de aula, os professores da Educação Infantil podem obter muitas informações sobre o 

desenvolvimento da criança a partir das observações realizadas dos momentos livres das 

crianças pequenas, como por exemplo, o seu comportamento diante dos objetos, a sua relação 

com o outro, a sua fala, liderança, regras e conflitos (CAVATON, 2010). 
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Por isso, Elkonin (2009) afirma que em toda brincadeira protagonizada, mesmo livre, há 

regras. Pois é essa regra de conduta que irá fazer com que as crianças obtenham a lógica da 

ação real e das relações reais e que somente no final da idade pré-escolar as crianças, na 

brincadeira protagonizada, podem contradizer as verdadeiras relações sociais. É na 

brincadeira do faz de conta que as crianças revivem situações que a tiram da zona de conforto, 

possibilitando outra compreensão do que está acontecendo, reorganizando o seu pensamento. 

As regras criadas pelas crianças nas brincadeiras precisam ser respeitadas e caso isso não 

ocorra, gera conflito entre as crianças. As regras podem ser simples ou mais complexas, 

depende da maturidade de desenvolvimento das crianças. 

A brincadeira é coisa séria e é por meio dela as crianças se expressam, falam, criam, 

interagem, imitam. Para Vigotski (2008) as crianças saem do real, e criam situações 

imaginárias e durante as brincadeiras surgem as regras. Nas situações imaginárias podem-se 

encontrar regras que se desenvolvem ao longo da brincadeira. Não são regras dadas às 

crianças, mas comportamentos que elas mesmas criam e aplicam na hora de brincar.  

Ao brincar de papéis (personagens) em uma brincadeira de faz de conta as crianças 

pequenas seguem regras sociais implícitas, seja por intervenção dos professores, familiares ou 

entre seus pares. No momento de escolha do papel a ser executado, as crianças lidam com as 

regras. (COLE; COLE, 2003). 

É na elaboração de regras que as crianças determinam os papéis que serão 

desempenhados, as responsabilidades e as exigências estabelecidas para alcançar o objetivo 

da brincadeira. E com o passar da idade das crianças, a regra se torna essencial nas 

brincadeiras, principalmente a partir dos sete anos de idade.  

Em suma, nos momentos de brincadeiras livres as crianças se desenvolvem pessoal e 

socialmente, elas aprendem a lidar com os conflitos, criam regras que precisam ser respeitadas 

entre os seus pares, aprendem a organizar os seus pensamentos e ações, interpretam as suas 

vivências e culturas. Por isso a brincadeira está amparada por leis educacionais que visam a 

sua contribuição para o desenvolvimento das crianças na Educação Infantil. 
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CAPÍTULO 3. PASSOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho tem como objetivo descrever e analisar as brincadeiras 

protagonizadas das crianças pequenas de uma turma do Jardim II de uma escola particular do 

Distrito Federal em atividades livres e dirigidas, tratando-se de um trabalho qualitativo.  

A pesquisa qualitativa é utilizada para descrever o trabalho realizado preocupando-se 

com aspectos da realidade, sobre as ações que foram realizadas durante a pesquisa e sobre o 

comportamento dos envolvidos. 

Gerhardt (2009) afirma que na pesquisa qualitativa os pesquisadores utilizam os métodos 

qualitativos para explicar as coisas, os valores e trocas simbólicas, não se preocupando em 

quantificar os dados ou provar os fatos. E que essa pesquisa pode ser realizada de diferentes 

formas a partir das interações com o outro.  

Para Gunther (2006) a pesquisa qualitativa se caracteriza por compreender a vida mental 

daqueles que estão sendo pesquisados e além dos valores vivenciados durante a pesquisa 

existe um envolvimento emocional do pesquisador com o seu tema de investigação.  

Para Gunther (apud FICK; KARDORFF; STEINKE, 2006), o que diferencia a pesquisa 

qualitativa da pesquisa quantitativa são quatro fatores. O primeiro é a realidade social como 

construção e contribuição de significados. O segundo é o caráter processual e reflexivo. O 

terceiro é a condição objetiva que se torna relevante por meio dos significados. E o último é o 

caráter da realidade social como ponto de partida da pesquisa.  

Utilizando a pesquisa qualitativa como metodologia do presente trabalho de conclusão do 

curso de Pedagogia realizamos um estudo de caso. No âmbito educacional o estudo de caso 

surgiu nas décadas de 60 e 70 com o objetivo de descrever uma escola, aluno, professor ou 

uma sala de aula (ANDRÉ, 2008). 

Somente em 1980 o termo estudo de caso foi conceituado em um documento oficial da 

conferência de Cambridge, Aldeman, Jenkins e Kemmis, como um estudo que sempre 

envolve uma instância em ação. E que esses estudos não podem ser utilizados para modelos 

pré-experimentais de pesquisa (ANDRÉ, 2008). 

Escolhemos a pesquisa qualitativa por ser a mais adequada ao nosso estudo de caso e por 

interagir, propor e desenvolver as sessões das crianças, utilizamos, ainda, a pesquisa-ação. 

Esta abordagem se preocupa com o envolvimento direto do pesquisador em um problema 

pesquisa de ação (BARBIER, 2007).  Assim buscamos descrever e analisar as brincadeiras 

protagonizadas das crianças de uma turma do Jardim II de uma escola particular do Distrito 

Federal em atividades livres e dirigidas. 
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3.2 Contextos da Pesquisa 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso foi realizado em uma Escola Particular do 

Distrito Federal, no qual realizei um estágio não obrigatório durante a minha formação 

acadêmica, no período de 2015 e 2016, totalizando dois anos.  

Em 2016, durante o estágio na Educação Infantil, acompanhamos uma turma de Jardim II 

com crianças de cinco e seis anos de idade para realizarmos o nosso trabalho. No segmento da 

Educação Infantil da escola todas as professoras são graduadas em Pedagogia. A professora 

responsável pela sala de aula, onde realizei o trabalho é formada em uma Faculdade particular 

de Minas Gerais e não possui nenhuma especialização na área de Educação. 

A escola é confessional. Possuía uma diretora pedagógica e uma diretora geral que eram 

responsáveis pela contratação e o bom desempenho dos funcionários no trabalho.  

As coordenadoras e orientadoras educacionais possuíam formação pedagógica e lidavam 

diretamente com os professores e alunos. Todos os professores da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e II, Ensino Médio e Integral, eram formados em Licenciatura. E as auxiliares 

das salas da Educação Infantil estavam em formação no curso de Pedagogia.  

Na segunda-feira, coordenadoras e orientadoras se reuniam com a diretora pedagógica 

para planejar conteúdos e eventos que precisavam ser trabalhados durante a semana e 

conversavam sobre o andamento das turmas e das professoras. Uma vez por semana, durante 

os horários livres, as professoras se reuniam com a orientadora educacional para falar sobre o 

desenvolvimento, comportamento e as dificuldades das crianças. Nos horários livres, as 

professoras se reuniam com a coordenadora para tratar sobre os conteúdos, planejamentos e 

atividades da semana. 

Mensalmente, as professoras das mesmas turmas, se revezam para elaborar o 

planejamento, com atividades e comemorações, organizadas semanalmente. Para alunos do 

Jardim II eram elaboradas as atividades para o “Planinho de Trabalho”, composta por cinco 

atividades, dentre duas de linguagem, uma de matemática, uma de natureza e sociedade e uma 

de artes. As crianças escolhiam livremente a atividade que iriam realizar durante o dia, e em 

seguida preenchiam a capa do plano de trabalho, marcando um X na atividade realizada, 

escrevendo o seu nome, nome da professora, a data de segunda e de sexta, o mês e a turma.  

Na sexta-feira as crianças se auto avaliavam, pintando o rosto com as opções: “Muito 

Bom”, “Bom” e “Preciso melhorar”.  Além do plano de trabalho, as crianças faziam desenhos 

mensais no caderno de grafismo, atividades diárias no livro didático, atividades no livro de 

linguagem e matemática e no caderno com atividades elaboradas pela professora. E uma vez 
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por semana as crianças faziam aula de inglês, de música e educação física, com professores 

formados nas áreas. 

Na terça, quarta e quinta-feira as crianças levavam tarefa para casa. Na terça-feira era 

enviado para casa, junto com o dever de casa, as atividades do plano de trabalho realizadas na 

semana anterior. E bimestralmente, nas reuniões de pais, as professoras mostravam os 

cadernos e livros. 

Mensalmente, as professoras da manhã e da tarde se revezam para a confecção dos murais 

das salas com datas comemorativas. E uma vez por mês cada turma era responsável pelo 

mural da entrada do segmento da Educação Infantil. 

Nas sextas-feiras, cada turma era responsável por fazer a acolhida. Na acolhida as 

crianças, juntamente com a professora, precisavam fazer uma apresentação, cantando, 

dançando e interpretando, um tema escolhido pela professora. E no final da tarde de sexta-

feira, as crianças podiam brincar fora da sala de aula com os brinquedos trazidos de casa, a 

sexta era conhecida como o dia do brinquedo. 

No final do ano letivo, a orientadora educacional apresentava as crianças de Jardim II o 

projeto arrumando as malas. O projeto tinha como objetivo apresentar as crianças o espaço e a 

rotina do 1º ano do Ensino Fundamental. 

Na educação infantil, as crianças possuem os seguintes recursos: 

 Na sala de aula: 

 Jogos educativos: jogo da memória, lego, caça-palavras, quebra-cabeça; 

 Gibis e livros paradidáticos; 

 Brinquedos: miniaturas de animais, panelas e bonecos; 

 Cada aluno possui o seu escaninho para guardar seus livros, atividades e o 

caderno; 

 Os lápis de escrever, de cor, giz de cera, borracha, apontador e a tesoura são 

compartilhados em potes. 

 As mesas e cadeiras são feitas com material de plástico; 

 As crianças possuem um local para guardar as lancheiras e as mochilas; 

 Um ventilador; 

 Quadro negro e armário para as professoras. 

 E portas de vidro. 

 Parque: 

 O chão é emborrachado e os brinquedos são feitos de plástico; 
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 Brinquedos: Escorregador, duas casinhas, um castelo com ponte, duas geladeiras 

pequenas, 1 cadeira pequena, 1 mesa mediana, 1 carrossel, 1 gira-gira, bolas 

(futebol e de plástico), cordas para pular, mesa de totó e um espaço para futebol. 

 Sala de vídeo: 

 A escola possuía uma sala para os alunos assistirem filmes, com projetor, 

computador, colchonetes, almofadas e ar condicionado. Os alunos podiam assistir 

filmes online ou levar DVD.  

 Cozinha experimental: 

 A cozinha possuía fogão, panelas, talheres, mesas e cadeiras para as crianças 

prepararem alimentos. Na cozinha, acompanhados por suas professoras, os alunos 

podiam fazer pipoca, salada de frutas, sucos naturais, sopa, biscoitos e gelatinas. 

 Campão: 

 É um local que ficava no fundo da escola, possuía três quadras grandes, um campo 

gramado de futebol, parque de areia, e árvores com frutas. 

 As professoras utilizam esse local para levar os seus alunos para brincarem. 

 

Na sala de aula, as crianças podiam brincar com os jogos educativos, como jogo da 

memória, lego, caça-palavras, quebra-cabeça e com os brinquedos de animais (fazendinha), 

com panelinhas, bonecas e carrinhos.  Esses brinquedos eram trazidos pelas famílias dos anos 

no início do ano letivo. 

As crianças tinham, durante a sua rotina, 20 minutos para brincar no parquinho da escola. 

O parque era emborrachado e possuía brinquedos feitos de plástico, como escorregador, 

casinhas equipadas de geladeiras, fogão, cadeiras e mesa, também possuía um carrossel, gira-

gira, bolas de futebol com um espaço para quem quisesse jogar bola, cordas para pular, mesa 

de totó, elástico e bambolê. 

No parque as crianças eram observadas apenas pelas auxiliares de sala. Era o momento 

mais aguardado pelas crianças, pois se tratava de um momento em que se sentiam livres para 

brincarem do que quisessem. As auxiliares ficavam atentas ao comportamento das crianças 

para evitar acidentes ou conflitos entre elas. 

 

3.3 Participantes 

 

A pesquisa foi realizada com uma turma de Jardim II que era composta por 21 alunos, 

sendo 11 meninas e 10 meninos com idades de cinco e seis anos e para entendermos um 
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pouco melhor a turma, observamos o comportamento das professoras diante as brincadeiras 

das crianças. E trabalhamos juntos, enquanto pesquisadora, com as atividades de brincadeira 

estruturadas. 

As crianças gostavam de fazer divisão entre meninos e meninas e era muito difícil vê-los 

brincando juntos. As crianças eram receptivas às visitas, gostavam de receber elogios, 

justificavam as suas ações, gostavam de chamar atenção fazendo piadas e brincadeiras durante 

as atividades, se expressavam e faziam perguntas para a professora durante a contação de 

histórias, mas alguns alunos não gostavam que interrompesse esse momento e por isso 

repreendiam os colegas que faziam.   

As crianças gostavam de receber visitas de seus pais na sala de aula (momento incentivado 

pela escola) e utilizavam termos como “Boa tarde!”, “Seja bem-vindo!”, “Volte sempre!”, 

frases que foram ensinadas pela professora. Também gostavam de ler gibis, brincar com lego, 

principalmente para montar armas, gostavam de fazer desenhos e de pintar, cortar jornais e 

trabalhar com tinta.  

Para contextualizar a sala observada, fizemos um panorama das relações estabelecidas 

entre a professora da sala e as crianças. Ela sempre que possível, realizava gincanas com as 

crianças com atividades que envolviam as disciplinas de português e matemática. Durante 

essas brincadeiras, alguns alunos demonstravam muita competitividade e não sabiam lidar 

com a perda, precisando da intervenção da professora.  

A professora cantava e criava atividades lúdicas para seus alunos. E durante os momentos 

livres das crianças, gostava de direcionar as brincadeiras para identificar o nível de 

aprendizado das crianças.  

Lorenzo, Artur, Henrique, Ana Carolina, Carla, Sofia e Nicole, André, Amanda, Valentina, 

Caio, Clarisse, Nina, Pedro, Mateus, Éric, Juliana, João Pedro, João Felipe, Isadora e Maria 

Eduarda são os nomes fictícios dos alunos da sala. 

 

3.4 Instrumentos e Materiais 

 

Utilizamos no trabalho de campo a observação participativa como método do Trabalho de 

Conclusão de Curso. Para podermos descrever e analisar as brincadeiras protagonizadas das 

crianças de uma turma do Jardim II de uma escola particular do Distrito Federal em atividades 

livres e dirigidas fizemos relatos escritos durante as observações. 
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Por se tratar de uma escola particular, não obtivemos autorização para filmar ou fotografar 

as crianças do Jardim II. Por esse motivo, fizemos apenas anotações dos comportamentos, 

falas e sentimentos das crianças durante as brincadeiras propostas. 

Na primeira brincadeira realizada com as crianças, pique pega com personagens, 

utilizamos o espaço do Parque, onde as crianças costumavam brincar por 20 minutos 

diariamente e fizemos a distribuição dos personagens. 

Na segunda brincadeira, vamos viajar, utilizamos os seguintes materiais: chapéus feitos de 

papel para as crianças que interpretaram as aeromoças, modelos de passagens aéreas 

impressas para que as crianças pudessem comprar, dinheiro de brinquedo, as mochilas das 

crianças foram utilizadas como as malas dos passageiros, o avião foi feito com as cadeiras das 

salas de aula. 

Na terceira brincadeira, como se eu fosse um adulto, levamos para a escola alguns objetos 

como, roupas de adultos (camiseta, calça, cinto, vestido), óculos de sol, sapatos, balões, 

relógios, maquiagens e bolsas para que as crianças pudessem brincar com alguns objetos de 

adultos. 

 

3.5 Procedimentos de Construção de Dados 

 

Em 2015 iniciei um estágio não obrigatório na Escola e pude acompanhar a turma do 

Jardim II – Educação Infantil, e assim pude adquirir diversas experiências importantes para a 

minha formação como educadora. Deste modo, conversei com a Coordenadora do Segmento 

Infantil e a Diretora Pedagógica da Escola sobre meu interesse em realizar o meu Trabalho de 

Conclusão de Curso com a turma que eu já acompanhava, e consegui a permissão. 

Após a permissão, elaboramos três sessões com as crianças para poder descrever e 

analisar as brincadeiras protagonizadas das crianças de uma turma do Jardim II de uma escola 

particular do Distrito Federal em atividades livres e dirigidas: na primeira sessão realizamos a 

brincadeira de pique pega com personagens, na segunda vamos viajar e na terceira sessão 

como se eu fosse um adulto. 

 

3.5.1Sessão 1:  

 

Pique-pega ou pega-pega está muito presente na rotina de brincadeira das crianças, sendo 

uma brincadeira passada de geração em geração. Essa brincadeira é composta por dois tipos 

de jogadores, o pegador e os que poderão ser pegos.  
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Com o passar do tempo, foram criados diferentes personagens para a brincadeira de pique-

pega, como foi o caso do “polícia e ladrão” e “seu lobo”, super-heróis contra os vilões e assim 

por diante, mas o seu objetivo continuou o mesmo de ter um pegador e demais que deveriam 

ser pegos. 

Assim elaboramos a brincadeira de pique pega com personagens para poder observar as 

condutas das crianças na brincadeira protagonizada com personagens definidos. 

Essa brincadeira foi realizada no parque da Escola com as crianças, com duração de 20 

minutos. Foram explicadas as crianças algumas regras da brincadeira, sobre os personagens 

que deveriam ser interpretados pelas crianças, como a raposa, galinha e pintinhos. 

Essa brincadeira dirigida às crianças precisaram aprender os diálogos de acordo com os 

seus personagens. Inicialmente, os pintinhos deveriam dizer “Piu, Piu” e em seguida a galinha 

respondia “Venham aqui meus pintinhos” e os pintinhos diziam “Tenho medo da raposa”.  

Para poder começar o pique-pega a galinha precisava chamar os pintinhos três vezes, na 

quarta, todos precisavam correr para a galinha fugindo da raposa. Os pintinhos que foram 

pegos pela raposa ficavam atrás da galinha esperando os demais que continuavam fugindo da 

raposa. 

 

3.5.2 Sessão 2:  

 

Para descrever a brincadeira protagonizada das crianças em situação dirigida elaboramos a 

segunda sessão: “vamos viajar”. Na sala de aula, pedimos as crianças que sentassem em roda 

no chão. No primeiro momento realizamos uma conversa sobre o que eles acham de viajar e 

em seguida os as crianças foram convidados a brincar de “vamos viajar”. 

Antes de dar início a brincadeira, explicamos que todos deveriam assumir um personagem 

e que os personagens seriam: os funcionários responsáveis pelo check in, as aeromoças, 

pilotos do avião, copilotos, funcionários responsáveis por organizar as malas dos passageiros 

e os passageiros. 

Após a distribuição dos personagens, pedimos que as crianças organizassem a sala para 

iniciar a brincadeira, com base no número de personagens. Em seguida foram entregues as 

passagens aéreas e o dinheiro de brincadeira às crianças. A brincadeira teve duração de 40 

minutos.  
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3.5.2 Sessão 3 

 

Na terceira brincadeira, para analisar a brincadeira protagonizada das crianças a partir dos 

objetos de adultos realizamos a atividade: “como se eu fosse um adulto” Alguns objetos 

utilizados por adultos, como roupas de adultos (camiseta, calça, cinto, vestido), óculos de sol, 

sapatos, balões, relógios, maquiagens e bolsas foram colocados no chão.  

As crianças, na brincadeira “como se eu fosse um adulto”, poderiam fazer uso dos objetos 

dispostos no chão e utilizarem da forma que achassem viáveis. A brincadeira teve duração de 

45 minutos. 

 

3.6 Procedimentos de Análise  

 

Primeiramente foi feito um sumário das três sessões relatando o que seria realizado com as 

crianças do Jardim II e discutimos a brincadeira protagonizada elaborada pelas crianças.  
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CAPÍTULO 4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Para responder ao objetivo geral de pesquisa descrever e analisar as brincadeiras 

protagonizadas das crianças de uma turma de jardim II de uma escola particular do Distrito 

Federal em sessões livre e dirigidas: verificamos que nas três sessões elaboradas as crianças 

desempenharam papéis a partir do conhecimento prévio sobre os personagens. As crianças 

desempenharam por pouco tempo o protagonismo de animais, demonstrando um melhor 

desempenho aos personagens humanos e lidaram com conflitos e regras nas três sessões.  

 

4.1 Resultados do primeiro objetivo específico: Observar as condutas das crianças na 

brincadeira protagonizada com personagens definidos. 

 

4.1.1 Sumário da sessão 1: 

 

As crianças observadas, no presente trabalho, gostavam de brincar de pique pega no 

parque. Pensando nisso, realizamos com as crianças a brincadeira de pique pega com 

personagens, durante 20 minutos, no parque, pois era o espaço mais adequado para que 

corressem. 

Inicialmente, explicamos às crianças as regras da brincadeira, que deveria ter personagens, 

raposa, galinha e os pintinhos, e que deveria ter, também, as falas dos personagens. Os 

personagens foram divididos da seguinte forma, o Artur1 se candidatou para ser a raposa, a 

Ana Carolina para ser a galinha e os demais foram os pintinhos. 

Com os personagens definidos, explicamos a fala de cada um deles. A brincadeira iniciou 

com o diálogo entre os pintinhos e a galinha, em que os pintinhos precisavam dizer “Piu, Piu” 

e a galinha “venham aqui meus pintinhos” e os pintinhos respondiam “tenho medo da raposa”. 

Na medida em que os pintinhos dialogavam com a galinha, a raposa estava atenta, pois na 

quarta vez em que a galinha chamasse os seus pintinhos a raposa precisava correr para pegar 

os pintinhos. E os pintinhos precisavam chegar à galinha sem ser pegos pela raposa, mas 

aqueles que foram pegos precisavam ficar atrás da galinha sem participar da brincadeira. 

As crianças iniciaram a brincadeira interpretando os personagens e realizando as suas 

falas. A galinha, interpretada pela Ana Clara, chamou os seus pintinhos quatro vezes e assim 

deu início ao pique-pega. 

                                                 
1 Os nomes das crianças aqui apresentados são fictícios. 
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Os pintinhos estavam conseguindo fugir da raposa e correr para a galinha. O Arthur 

(raposa) ficou chateado, por não ter conseguido pegar os pintinhos, chorou e disse que não 

queria mais brincar, mas o seu amigo Pedro perguntou se poderia ajudar o Artur a pegar os 

pintinhos, todas as crianças concordaram e a brincadeira passou a ter duas raposas.  

Os pintinhos precisavam fugir das duas raposas, o que tornou a brincadeira um pouco mais 

difícil e mais divertida para as crianças. 

Explicamos para as crianças que os pintinhos que fossem pegos pela raposa precisavam 

ficar atrás da galinha sem participar da brincadeira. Entretanto, alguns pintinhos não estavam 

cumprindo a regra proposta o que fez com que Mateus e Henrique, que já tinham sido pegos 

pela raposa, reclamassem do comportamento dos que foram pegos e continuavam fugindo da 

raposa. Como eles não foram ouvidos pediram a nossa intervenção. Conversamos com eles e 

fomos atendidos, os alunos passaram, então, a cumprir a regra. 

Alguns pintinhos gostavam de correr para perto das raposas, na intenção de que elas os 

pegassem. Outros pintinhos ficavam felizes por conseguir fugir das raposas e chegar na 

galinha. 

As crianças brincaram durante todo o parque de pique-pega com personagens, entretanto 

com o passar do tempo, elas começaram a brincar da forma como estavam acostumadas e 

ignoraram as regras de personagens.  

Nessa nova fase da brincadeira, Clarissa se candidatou para ser a pega enquanto as outras 

corriam para o pique que eles decidiram ser uma árvore. Portanto, elas decidiram o final da 

brincadeira e a forma de brincar. 

 

4.1.2 Análise dos resultados da sessão 1: 

 

Na sessão um as crianças iniciaram a brincadeira seguindo a regra proposta inicialmente, 

mas com o decorrer da brincadeira elas elaboraram as suas próprias regras, lidaram com 

conflitos, interpretaram personagens sugeridos para a brincadeira. 

No momento em que algumas crianças não seguiram a regra e continuaram fugindo da 

raposa, alguns pintinhos não aceitaram a quebra da maneira de brincar combinada. Para 

Elkonin (2009) as crianças que estão no terceiro nível de desenvolvimento na brincadeira, não 

toleram que os seus pares não cumpram as regras propostas, mesmo quando eles mesmos 

burlavam as regras. Esse autor também afirma que as crianças pequenas fazem brincadeira 

protagonizada com atividades próprias de humanos, e pouco imitam atividades de animais.  
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Para Piaget (1998), a compreensão da obediência às regras acompanha ao desenvolvimento 

infantil intelectual, isto é, quando as crianças pequenas aceitam as regras impostas, o fazem 

mesmo sem compreendê-las. Entretanto permitem as quebras para beneficiar a si mesmo e aos 

colegas. Assim a brincadeira, é um instrumento de socialização entre as crianças. 

Para Marcolino (2014) as crianças fazem uso da brincadeira protagonizada para imitar a 

vida adulta, mas podemos perceber que a brincadeira protagonizada não precisa, 

necessariamente, estar interligada ao adulto, mas nos conhecimentos prévios das crianças a 

partir de suas vivências. 

Na sessão 1 as crianças lidaram com o outro, com conflitos e com as regras propostas, foi 

um momento de expressão corporal e de conhecimentos. Para Kishimoto (2010) a brincadeira 

é uma atividade livre e que deve ser conduzida pela criança de acordo com o seu desejo e 

necessidade, sem um objetivo a ser cumprido. 

Na brincadeira ora relatada, definimos a maneira de brincar que eles precisavam cumprir, 

porém assim que eles foram se sentindo à vontade, voltaram à forma como gostavam de fazer, 

fiéis aos hábitos divertidos que vinham desenvolvendo no parque. 

No Currículo em Movimento (DISTRITO FEDERAL) a brincadeira é tida como um 

elemento necessário para o desenvolvimento infantil, pois as crianças pequenas aprendem, 

imaginam, trabalham a memória, imaginação e linguagem. 

Então, pudemos inferir que quando determinamos personagens e papéis com regras 

definidas, as condutas das crianças na brincadeira protagonizada com personagens definidos 

não se mantiveram por todo tempo. 

 

4.2 Resultados do segundo objetivo específico: Descrever a brincadeira protagonizada 

das crianças em situação dirigida; 

 

4.2.1 Sumário da sessão 2: 

 

Essa brincadeira teve a duração de cerca de 40 minutos. Inicialmente, em uma conversa 

com as crianças pequenas em roda, conversamos sobre como viajar. Elas disseram “é muito 

bom viajar”, “é divertido”, “gosto de ir para praia”, “gosto de andar de avião”, “nas férias vou 

viajar para Natal”. Em seguida perguntamos para as crianças se elas gostariam de viajar, uns 

disseram que adorariam, outras perguntaram “Como assim, viajar? ”.  

Primeiramente explicamos que brincaríamos de viajar e dialogamos sobre os personagens 

dessa brincadeira: o responsável pelo check in, as aeromoças, os pilotos do avião, os 

copilotos, o responsável por organizar as malas dos passageiros e os passageiros. 
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As crianças escolheram os personagens que queriam ser na brincadeira, e a divisão ficou 

da seguinte forma: 

 Três crianças responsáveis pelo check in – Lorenzo, Artur e Henrique. 

 Quatro aeromoças – Ana Carolina, Carla, Sofia e Nicole.  

  Dois pilotos – André e Amanda. 

 Dois copilotos – Valentina e Caio. 

 Um carregador de mala – Clarisse 

 Nove passageiros – Nina, Pedro, Mateus, Éric, Juliana, João Pedro, João 

Felipe, Isadora e Maria Eduarda. 

Com a distribuição dos personagens, organizamos a sala para formar um avião, as crianças 

deixaram um espaço para guardar as malas e separaram as cadeiras dos pilotos e copilotos. 

Entregamos uns papéis como passagens aéreas para as crianças responsáveis pelo check in, 

que ficaram vendendo-as em frente à porta da sala de aula. 

As crianças puderam escolher entre confeccionar o dinheiro para que pudessem comprar as 

passagens ou usar o dinheiro de brinquedo, e eles preferiram a segunda opção. Antes de 

comprar a passagem Nina perguntou aos colegas: “Como vamos comprar as passagens? ”, 

Juliana disse que poderiam fazer dinheiro com papel, mas logo eles lembraram que tinham 

“dinheirinho de mentira” e preferiram usá-los. 

Lorenzo perguntou a Maria Eduarda para onde ela queria viajar e ela respondeu 

timidamente “Quero ir para o Rio de Janeiro”, então ela pagou R$10,00 ao Lorenzo, entregou 

a mala para Clarisse e entrou no avião. Lá foi recebida por Sofia, que pediu para que ela 

escolhesse o lugar e que ficasse sentada esperando os outros passageiros. 

O segundo passageiro foi o Pedro que queria viajar para a praia. Artur perguntou para qual 

delas. Pedro sorriu sem graça e sem saber o que responder disse “Annnn, não sei. Pode ser 

qualquer praia”.  Então Henrique lhe entregou a passagem e cobrou R$20,00 que ele deveria 

entregar às crianças do check in. Sem saber como pagar o dinheiro, pediu ajuda à passageira 

Juliana. Em seguida, Pedro entrou no avião e sentou ao lado de Maria Eduarda.  

Juliana disse que queria ir para o Rio de Janeiro, pagou R$10,00, entregou a mala e foi 

para o avião, lá foi recebida por Carla que pediu para que Juliana sentasse e esperasse os 

demais passageiros. 

Assim todos os passageiros escolheram o Rio de Janeiro, exceto João Pedro que queria ir 

para Recife ficar na casa da sua avó. Assim como todos os outros passageiros, João Pedro 

pagou a sua passagem, entregou a sua mala e foi para o avião, mesmo com o destino diferente 

dos demais passageiros. 
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As aeromoças passaram de cadeira por cadeira, observando se os passageiros estavam 

sentados. Os pilotos e copilotos já estavam dentro do avião esperando os passageiros. Os 

pilotos e copilotos não se revezaram, eles organizaram quatro cadeiras de maneira que os 

pilotos estavam sentados mais à frente e os copilotos atrás. 

Nicole, a aeromoça, perguntou se todos estavam prontos para viajar, os passageiros 

disseram que sim. Na hora de pilotar o avião o Caio ficou pulando de sua cadeira e fazendo 

sons como se o avião estivesse subindo e o André disse: “Caio, faz silêncio, você está me 

atrapalhando”. Caio sem graça, sentou e parou de fazer o som. 

João Felipe, Éric e Nina estavam levantando de suas cadeiras o tempo todo e foram 

repreendidas pelas aeromoças, Ana Carolina disse “Nina, pode sentar. Não pode ficar 

andando dentro do avião”, João Pedro reclamou que a viagem estava demorando muito, e os 

outros passageiros ficaram comportados em seus lugares.  

Essa brincadeira durou mais um tempo e depois começaram a dispersar. 

 

4.2.2 Análise dos resultados da sessão 2: 

 

Nessa sessão as crianças foram receptivas à proposta da brincadeira, participando 

ativamente desde a roda de conversa sobre viajar até a conclusão da brincadeira. Verificamos 

que as crianças desempenharam a brincadeira protagonizada, baseando-se no conhecimento 

prévio que elas tinham sobre o ato de viajar e desencadeando processos de imaginação e em 

valores sociais (ELKONIN, 2009; SILVA, 1012; VIGOTSKI, 2008). 

Nós combinamos quais os personagens que teriam de ter na brincadeira e deixamos que 

eles escolhessem quais queriam ser. A negociação da escolha dos personagens foi tranquila, 

sem discussão entre as crianças. 

Wallon (2005) afirma que as crianças de seis anos, durante a brincadeira possuem o 

interesse pelo conhecimento e as suas relações são baseadas em aspectos cognitivos. Durante 

a brincadeira as crianças tiveram a oportunidade de escolher a forma de comprar as passagens 

aéreas, de confeccionar o dinheiro ou brincar com o “dinheiro de mentira”, compartilhando 

conhecimentos sobre o ato de pagar a passagem. 

Para Alves (2009) na brincadeira as crianças se disfarçam, mudam a sua identidade, 

assumindo o papel de outra pessoa, imitando o jeito de falar, agir e se comportar. As crianças, 

nessa sessão, compartilharam conhecimentos sobre as suas viagens. Além disso, 

desempenharam bem os papéis dos quais representavam, repreendendo como aeromoça às 
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crianças por causa de comportamentos inadequados a uma viagem aérea, principalmente ficar 

levantando da cadeira durante o voo.  

Vimos também as crianças sendo influenciadas pelo comportamento dos amigos, por 

exemplo, quando uma quis ir para o Rio de Janeiro, quase todos a imitaram.  

Assim, verificamos que os ensinamentos dos teóricos Vigotski (2008) e Elkonin (2009) se 

concretizaram em nossa sessão em que as condutas das crianças foram definidas a partir de 

suas experiências anteriores de viagens. As crianças diziam que estavam perto das nuvens, 

estavam com fome, iam dormir, queriam fazer xixi, queriam chegar logo e estavam com medo 

do avião cair. Possivelmente retratando seu comportamento em viagens áreas com seus pais. 

Constatamos também que as crianças foram muito produtivas e desempenharam bem os 

papéis sociais e profissionais observados em viagens já vividas. 

As crianças, durante a atividade da sessão dois, conseguiram realizar uma situação 

imaginária e fazer a diferenciação do real da fantasia, interpretando os seus personagens a 

partir dos conhecimentos prévios, mas sabiam que estavam apenas brincando de faz de conta, 

dando vida aos personagens. 

 

4.3 Resultados do terceiro objetivo específico: Analisar a brincadeira protagonizada das 

crianças a partir dos objetos de adultos; 

 

4.3.1 Sumário da sessão 3: 

 

Na terceira sessão, como seu eu fosse um adulto, as crianças foram convidadas a sentarem 

em roda, no chão, em frente à sala de aula e como as crianças haviam acabado de sair do 

parque, pedimos que eles fechassem os olhos para que descansassem um pouco. 

Enquanto as crianças descansavam com os olhos fechados e com uma música ambiente, 

colocamos os objetos roupas de adultos (camiseta, calça, cinto, vestido), óculos de sol, 

sapatos, balões, relógios, maquiagens e bolsas, no centro da roda. 

Pedimos para que eles abrissem os olhos e que observassem os objetos que estavam 

dispostos no chão. Explicamos que daríamos início a uma nova brincadeira. Inicialmente as 

crianças ficaram surpresas com a quantidade de objetos no chão, pois na escola não haviam 

tido contato com esses objetos. 

As crianças brincaram 45 minutos com os objetos, descrevemos alguns momentos para 

poder analisar a brincadeira protagonizada das crianças a partir dos objetos de adultos, 

observando a maneira em que eles lidavam com os objetos e utilizavam esses objetos.   
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Assim que o Artur abriu os olhos disse “Nossa, quantas coisas”, e em seguida todos 

disseram a mesma coisa “Nossa, quanta coisa”. Caio me perguntou: “O que é para a gente 

fazer com essas coisas?”, dissemos: “O que você quer fazer com essas coisas?” Caio 

respondeu: “Quero brincar”. Todos começaram a brincar com os objetos que estavam no 

centro da roda. 

As meninas pegaram o salto alto e as maquiagens. Isadora disse a Carla, Valentina, Maria 

Eduarda, Nicole e Amanda: “Vamos amigas, temos que ir ‘pro’ shopping”. Valentina 

perguntou: “Vocês vão com qual roupa?” Maria Eduarda, Nicole, Amanda e Carla disseram 

que iam “com essa” apontando para o uniforme da escola. Valentina disse que ia colocar o 

salto alto e pediu que suas amigas a ajudassem a colocá-lo. 

João Felipe não pegou nenhum objeto, pois disse que preferia brincar de futebol. Mateus, 

Henrique, Caio e André pegaram os balões e ficaram brincando de chutar um para o outro, 

somente assim João Felipe se interessou pela brincadeira. Juntou-se aos colegas e brincou de 

chutar os balões. 

Artur e Pedro colocaram os óculos escuros, corriam atrás dos colegas para estourar os 

balões e não deixavam as meninas brincarem de maquiagem. E após muitas reclamações das 

crianças, pedimos que os meninos brincassem de balões um pouco mais afastados e em 

seguida os dois começaram a brincar de polícia e ladrão. 

 

4.3.2 Análise dos resultados da sessão 3: 

 

Na terceira sessão, como se eu fosse um adulto, as crianças tiveram a oportunidade de 

brincar com objetos da vida adulta e cotidiana, para que pudéssemos analisar a brincadeira 

protagonizada das crianças a partir dos objetos de adultos. 

Para Marcolino (2014) a brincadeira protagonizada surgiu com o objetivo de fazer com que 

as crianças pequenas imitassem os adultos, a partir do uso dos objetos, lidando com conflitos 

e regras. Mas percebemos na sessão três que as crianças não obtiveram nenhum interesse as 

roupas dos adultos disponibilizadas na brincadeira. Mas as meninas fizeram uso dos objetos, 

como bolsas e maquiagens. 

Durante as brincadeiras as meninas agiram como adultas, brincando com as bolsas, 

maquiagens, salto alto, dizendo que iam ao shopping com as amigas. Assim elas 

desempenharam papéis femininos adultos. Para Marcolino (2014) as crianças de cinco a sete 

anos de idade utilizam a brincadeira para satisfazer a vontade de agir e ser como um adulto. 
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Já os meninos demonstraram mais interesse em brincar com os balões e com os óculos 

escuros. Não fizeram uso das roupas que estavam no chão, pois eles queriam brincar de 

futebol e encontraram no balão a solução para realizar a sua vontade. Os meninos brincaram 

protagonizando papéis masculinos adultos, ao usar os óculos; jogar futebol e brincar de 

polícia e ladrão. 

As crianças utilizaram os objetos de acordo com as suas necessidades, desempenharam 

funções e deram significado aos objetos disponibilizados. As meninas aproveitaram o 

momento para brincar de mulheres adultas. E os meninos brincaram do que já estavam 

acostumados. 

Para Elkonin (2009) toda brincadeira possui regras que devem ser cumpridas para que as 

crianças obtenham a lógica do real e social. Por isso as meninas pediram que os meninos não 

as atrapalhassem durante a brincadeira, estabelecendo uma regra, para que elas pudessem 

continuar brincando a partir dos seus conhecimentos diante dos objetos sem a intervenção dos 

meninos. A regra determina e limita o papel a ser executado pela criança, dando 

responsabilidades para alcançar o objetivo da brincadeira. 
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CAPÍTULO 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A brincadeira é uma interação social e está interligada à Educação Infantil. Por isso, 

utilizamos a brincadeira protagonizada, como tema, para nortear o nosso trabalho de 

conclusão de curso de Pedagogia, da Faculdade de Educação, UnB. 

Buscamos, a partir do nosso tema, descrever e analisar as brincadeiras protagonizadas das 

crianças de uma turma do Jardim II de uma escola particular do Distrito Federal em atividades 

livres e dirigidas. 

Optamos por realizar o nosso trabalho em escolar particular, por já estarmos em contato 

com essas crianças e com a escola no estágio obrigatório da Faculdade de Educação – 

FE/UnB. 

Elaboramos três sessões diferenciadas com objetivos distintos, pensando sobre a 

importância da brincadeira protagonizada para as crianças da Educação Infantil. Pois as 

crianças possuem pouco tempo para brincarem livremente durante a sua rotina na escola. 

Na escola, na qual realizamos o presente trabalho, as crianças possuíam apenas 20 minutos 

para brincarem livremente fora da sala de aula e sem a supervisão da professora, apenas sob 

os cuidados das auxiliares de turma. 

No parque as crianças escolhiam a brincadeira da qual queriam participar, elaboravam 

regras para essas brincadeiras, faziam uso dos brinquedos disponibilizados no parque, podiam 

brincar de bambolê, de bola, de corda e elástico. 

Observar as crianças brincando livremente nos mostra o quanto elas sabem da vida, como 

elas expressam as suas experiências no simples gesto de brincar. Por isso a importância de 

incentivar a brincadeira livre para as crianças, pois nelas elas organizam seus pensamentos, 

criam as suas próprias regras, lidam com diferentes papéis e suas interpretações, crescem e 

amadurecem as suas ações.  

A brincadeira é tão influente e cheia de aprendizagem para as crianças, que está amparada 

por leis educacionais como um direito das crianças e o dever da escola em proporcionar esses 

momentos. 

O conflito acontece quando os profissionais da educação acreditam que a brincadeira só é 

relevante e importante quando se tem um objetivo educacional a ser cumprido ou que deve ter 

uma intenção de cunho educacional para o desenvolvimento das crianças, ignorando as 

brincadeiras livres e a bagagem de conhecimentos das crianças pequenas. 

A brincadeira, não precisa, necessariamente, ser elaborada com objetivos ou ter a 

intervenção dos adultos, ela pode ser livre e com muitos aprendizados. A brincadeira pode ser 
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rica em conhecimento baseada, somente no comportamento da criança e o seu significado 

para os objetos ou o espaço. 

Propiciamos três sessões de brincadeira protagonizada para observar como as crianças 

lidam com os diferentes personagens baseada em suas vivências e nos seus conhecimentos. 

Elaboramos os momentos e elas deram continuidade as brincadeiras. 

O nosso presente trabalho, como material pedagógico, visa elucidar ainda mais, a 

importância da brincadeira livre no espaço escolar pensando no desenvolvimento das crianças 

pequenas da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Acreditamos na brincadeira livre como uma ação pedagógica para as escolas, pois assim 

conheceremos cada vez mais as nossas crianças e o que elas têm a nos dizer e ensinar. 
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