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RESUMO 
  
Trabalho de conclusão do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília que tem como 
objetivo geral compreender as contribuições das Brincadeiras de Papéis Sociais para os 
processos de ensino e aprendizagem, bem como para a constituição da criança enquanto 
sujeito social. Os objetivos específicos são: Conhecer a rotina de uma escola de Educação 
Infantil, especialmente os tipos de brincadeiras utilizadas pelas crianças; Analisar o 
tratamento dado às Brincadeiras de Papéis Sociais em alguns documentos oficiais da escola, 
da Secretaria de Educação do Distrito Federal e do Ministério de Educação; Refletir sobre 
como as Brincadeiras de Papéis Sociais podem ser utilizadas nos processos de ensino e 
aprendizagem e na construção da criança enquanto sujeito social. A investigação se 
caracterizou como uma abordagem qualitativa, e o tipo de pesquisa como Participante, uma 
vez que a pesquisadora já atuava na escola como estagiária. A Observação foi a técnica básica 
para coleta de dados, apoiada na utilização de um caderno de campo para registrar o cotidiano 
da escola, e de uma turma de crianças de 4 e 5 anos. Para fundamentar a pesquisa foram 
utilizados alguns teóricos, dentre eles: Ariés (1978); Kishimoto (1996); Vigotski, (1998); 
Borba (2006); Martins (2006); Duarte (2006), Brougére (2010). O resultado da investigação 
confirma as hipóteses iniciais, de que nas escolas de Educação Infantil algumas brincadeiras 
(não as de Papéis Sociais), já eram utilizadas no processo de ensino e aprendizagem nas 
diversas áreas de conhecimento; e também de que as Brincadeiras de Papéis Sociais eram 
utilizadas, mas não pedagogicamente, e sim pela tradição. Este tipo de brincadeira não é 
planejado de fato pelos professores e não são utilizadas como estratégia de aprendizagem. Em 
decorrência deste trabalho, sugere-se que a Formação Inicial e a Formação em Serviço sejam 
repensadas a fim de que as Brincadeiras de Papéis Sociais se tornem objeto de reflexão dos 
futuros professores e daqueles que estão em serviço. Também é proposto que o registro das 
crianças brincando seja utilizado como estratégia para a reflexão da prática e elaboração de 
novos planejamentos. Por fim, são apresentadas sugestões de como trabalhar alguns dos 
conteúdos da Educação Infantil propostos pelo Referencial Curricular Nacional da Educação 
Infantil e Currículo em Movimento utilizando as Brincadeiras de Papéis Sociais como 
estratégia no processo de ensino e aprendizagem. 
 

 
Palavras-chave: Brincadeiras de Papéis Sociais. Educação Infantil. Ensino e Aprendizagem. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Final paper in Education Studies at University of Brasília, with the main focus on the social 
roles of children games found on childhood education. The overall objective of the research is 
to understand the contributions of Social Roles of children games for teaching and learning 
processes, as well as to constitute the child as a social subject. The specific objectives are: To 
know the routine of a childhood education school, especially the types of games used by 
children; Examine the treatment of Social Role games in some official documents of the 
school, of the Department of Education of the Federal District and of the Ministry of 
Education; Reflect on how the Social Roles games can be used in the teaching and learning 
processes and in the construction of the child as a social subject. The investigation was 
characterized as a quantitative approach, and the research as a Participatory research, once the 
researcher already acted in a school as an intern. The observation was the basic technique for 
data collection, based on the use of a field work notebook to register the routine of the school 
and of a group of children aged 4 and 5 years old.Some theorists were used to theoretically 
support this research, like for example: Ariès (1978); Kishimoto (1996); Vigotski, (1998); 
Borba (2006); Martins (2006); Duarte (2006), Brougère (2010).The research results confirm 
the initial hypothesis that in Childhood Education schools some games (not the Social Roles 
ones) were already used in the teaching-learning process in various areas of knowledge. The 
hypothesis that the Social Roles games were not used pedagogically, but by tradition, was 
confirmed. These kinds of games are not planned by teachers andarenot used as a learning 
strategy. As a result of this paper, it is suggested a rethink for the initial training and in-
service training so that the Social Role games become an object of reflection for future 
teachers and for those who are in service. It is also suggested that the record of children 
playing become a strategy for the practical reflection and elaboration of new teaching 
plans.Finally, suggestions are made on how to work some of the content from the Childhood 
Education that are proposed by the Referential National Curriculum of Childhood Education 
and the Movement Curriculum using the Social Role games as a strategy in the teaching and 
learning process. 
 
Key-words: Social Roles Games. Childhood Education. Teaching and Learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho de conclusão do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília 

tem como temática: As Brincadeiras de Papéis Sociais na Educação Infantil. Trata-se de uma 

escolha a partir da minha história de vida, pois na infância a brincadeira teve muita 

importância no meu desenvolvimento. A minha infância unida às disciplinas curriculares que 

participei durante o curso de Pedagogia, especialmente a disciplina de Atividades Lúdicas em 

Início de Escolarização ministrada pelo Professor Doutor Antônio Villar Marques de Sá, 

suscitaram em mim algumas inquietações sobre a importância das brincadeiras na Educação 

Infantil, especialmente sobre as Brincadeiras de Papéis Sociais, que já faziam parte da minha 

memória afetiva da infância.  

Quando se fala da entrada da criança na escola, o que comumente pensamos é na 

adaptação da criança a este novo ambiente, e logo os “choros” dos pequenos apresentam-se 

como um sinal de alerta e preocupação dos pais.  Para tentar mudar essa vertente, uma das 

estratégias dos professores é utilizar a brincadeira, pois parece que é por meio dessas que as 

crianças se aproximam de sua realidade e buscam elementos significativos e familiares de sua 

vivência fora da escola, o que as acalma e abre possibilidade para o professor desenvolver o 

seu trabalho.  

Para Vigotski citado por Baquero (1998), a brincadeira e o jogo são atividades 

específicas da infância nas quais a criança recria a realidade usando sistemas simbólicos, uma 

atividade com contexto cultural e social. Não há dúvida que o brincar faz parte da infância nas 

sociedades atuais, mas nem sempre o brincar caracterizou-se como uma atividade tipicamente 

infantil, muito menos como coisa séria, é o que diz Rosa (2002, p. 45):  

 
Por todo o seu potencial criativo e pela abertura que proporciona à 
exploração do real como campo de possibilidades do viver e do 
conhecer é que podemos afirmar, sem medo de incorrer em erro, que 
brincar é coisa séria.  

 

Neste sentido, alguns questionamentos me são suscitados quando se trata dessa 

realidade e dizem respeito à quais brincadeiras são e/ou poderiam ser utilizadas para a 

formação social das crianças na Educação Infantil, tendo em vista que a escola é considerada 

como uma das principais mediadoras no papel da construção identitária e autônoma de cada 

criança. 
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Do que as crianças brincam na escola? Qual o objetivo de brincar na escola? Como a 

utilização de Brincadeiras de Papéis Sociais auxilia na formação e na constituição da criança 

enquanto um sujeito social? Qual o papel das brincadeiras, em especial das Brincadeiras de 

Papéis Sociais, nos processos de ensino e aprendizagem? Essas questões me levaram a 

elaborar o seguinte problema de pesquisa: De que forma as Brincadeiras de Papéis Sociais 

podem contribuir para os processos de ensino e de aprendizagem na Educação Infantil, e 

também para a constituição da criança enquanto sujeito social? 

Desta forma, o objetivo geral da pesquisa é: Compreender as contribuições das 

Brincadeiras de Papéis Sociais para os processos de ensino e aprendizagem, bem como para a 

constituição da criança enquanto sujeito social. E os objetivos específicos são: Conhecer a 

rotina de uma escola de Educação Infantil, especialmente os tipos de brincadeiras utilizadas 

pelas crianças; Analisar o tratamento dado às Brincadeiras de Papéis Sociais nos documentos 

oficiais da escola, da Secretaria de Educação do Distrito Federal e do Ministério de Educação; 

Refletir sobre como as Brincadeiras de Papéis Sociais podem ser utilizadas nos processos de 

ensino e aprendizagem, e na construção da criança enquanto sujeito social. 

Uma das hipóteses que eu tinha era de que nas escolas as brincadeiras (não 

especificamente as de Papéis Sociais), já eram utilizadas como uma estratégia metodológica 

no processo de ensino e aprendizagem nas diversas áreas de conhecimento da Educação 

Infantil. Também era hipótese que as brincadeiras, (agora sim, as de Papéis Sociais), não eram 

utilizadas pedagogicamente, como estratégia de ensino e aprendizagem, bem como para que 

as crianças passassem a ter um sentimento de pertença na sociedade e aprendessem a conviver 

uns com os outros. 

Para responder aos objetivos articulei uma metodologia que poderia me ajudar a 

conhecer a dinâmica e o cotidiano de uma escola de Educação Infantil, para saber do 

tratamento dado às brincadeiras naquele contexto. E eu via no estágio-docência a 

possibilidade de articular aquelas inquietações à minha pesquisa. A escola que trabalhei como 

estagiária disponibilizava, na maioria das sextas-feiras, um horário para as crianças brincarem 

com os brinquedos trazidos de casa pelas próprias crianças e outras práticas referentes ao 

brincar. Assim, no meu estágio acadêmico consegui vivenciar algumas experiências que me 

fizeram refletir sobre as possíveis relações entre as brincadeiras e os processos de ensino e 

aprendizagem, e a constituição da criança enquanto sujeito social.   

Por conseguinte, a investigação se caracterizou por uma abordagem qualitativa, do 

tipo Participante, e a observação foi a técnica básica para coleta de dados. Utilizei um caderno 

de campo para registrar o cotidiano da escola, em especial de uma turma de crianças de 4 e 5 
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anos. Também considerei importante conhecer o que dizem os documentos oficiais do 

Ministério da Educação, do Distrito Federal e da Escola de Educação Infantil na qual fiz o 

estágio, para compreender melhor as possíveis contribuições das Brincadeiras de Papéis 

Sociais nos processos de ensino e aprendizagem e na constituição da criança enquanto sujeito 

social. 

Desta forma, este trabalho está divido em duas partes. Na primeira parte, intitulada 

“Memorial Formativo”, apresento minha história de vida, e deixo subentendido como cheguei 

ao objeto de investigação, isto é, as Brincadeiras de Papéis Sociais, um tema para mim de 

grande valia, considerando que vivenciei prazerosamente na minha infância, na escola básica 

e durante o curso de Pedagogia. 

A segunda parte deste trabalho, o Estudo Empírico, está dividido em três capítulos. 

No capítulo intitulado “Metodologia da Pesquisa” faço a caracterização da investigação, 

apresentando o tipo de pesquisa, a técnica utilizada, e os objetivos. Também neste capítulo é 

feita a descrição dos dados coletados durante a observação participante, os quais foram 

agrupados em três subitens: a escola, os participantes e a rotina; as atividades das áreas do 

conhecimento; e as brincadeiras das crianças. 

No capítulo intitulado “As Brincadeiras de Papéis Sociais: os processos de ensino e 

aprendizagem e a constituição da criança enquanto sujeito social” é discutido os conceitos 

teóricos que fundamentam a pesquisa: o brincar e as Brincadeiras de Papéis Sociais na relação 

com o desenvolvimento e a aprendizagem e com a constituição da criança enquanto sujeito 

social. Ainda neste capítulo faço uma breve discussão do que dizem alguns documentos 

oficiais sobre o brincar e a Brincadeira de Papéis Sociais na infância. 

No último capítulo, “O olhar sobre as brincadeiras na Educação Infantil: 

possibilidades para o trabalho com as Brincadeiras de Papéis Sociais”, analiso os dados 

coletados na escola de Educação Infantil e faço uma reflexão sobre as possíveis contribuições 

das Brincadeiras de Papéis Sociais para o processo de ensino e aprendizagem e para a 

constituição da criança enquanto sujeito social. 

Por fim apresento as Considerações Finais, retomo os objetivos da pesquisa para 

refletir sobre eles a fim de que este trabalho seja reconhecido como relevante pela 

comunidade acadêmica, mas especialmente pelos professores de Educação Infantil que estão 

no chão das escolas. 

Convido-o a participar como o primeiro leitor/integrante desta trama, uma vez que o 

texto, agora escrito e disponibilizado ao público, abre possibilidades para diversas 
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interpretações. E é com esta energia que vos convido a mergulhar neste mundo maravilhoso 

que espero este texto poder oportunizar.



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I–MEMORIAL FORMATIVO 
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2. DESVENDANDO OS SIGNIFICADOS DAS BRINCADEIRAS 

 
 

A história de cada pessoa é marcada de devaneios, dúvidas, certezas e anseios. Ao 

tentar expressá-la no papel em forma de Memorial, percebi que a minha história transitou 

pelas histórias de muitas pessoas, em muitos momentos no qual tive experiências singelas e 

que me fizeram ser o que sou hoje. Durante a escrita da minha trajetória de vida, que é o que 

farei nesta primeira parte do trabalho de conclusão de curso, procurei me orientar pelas 

referências de Magda Soares (1991, p.40): “A (re) constituição do meu passado é seletiva: 

faço-a a partir do presente, pois é este que me aponta o que é importante e o que não é; não 

descrevo, pois; interpreto”.   

O meu nome por escolha do meu pai seria Sandra, ou até mesmo Alessandra, mas 

como a minha mãe não concordou com nenhuma das duas opções resolveu me batizar como 

Janaína. Eu, Janaína Rolins de Sousa, nasci no dia 01 de fevereiro do ano de 1995, em 

Brasília, cidade localizada no Centro-Oeste do Brasil. Sou filha de Francinete Rolins de Sousa 

e José Oliveira de Sousa, nordestinos e que não puderam ter acesso à educação por precisarem 

trabalhar para ajudar os seus pais. Assim, não aproveitaram o prazer de ser criança e das 

brincadeiras da infância, mas sempre me incentivaram a ter muita esperança e acreditar que 

“um dia a gente sempre alcança os sonhos e os realiza”. Desde pequena, como qualquer outra 

criança, gostava de brincar e essa prática era mais frequente antes de iniciar os meus estudos. 

Até ao quarto ano de idade não tive qualquer contato com livros, folhas ou lápis de 

cores, pois eu acabava passando quase todos os dias em contato com as minhas bonecas, 

carrinhos, panelinhas, maquiagens e bolas. Naquele período, minha mãe se dedicava 

exclusivamente a mim e aos serviços de casa. Nos relatos dela eu costumava brincar com as 

minhas bonecas organizando-as como se fossem nós, representando nosso cotidiano, brincava 

que eu tinha uma casa e “imitava” tudo que minha mãe fazia durante o dia, porém essa prática 

foi mudando com o passar dos anos, mas a brincadeira sempre foi reconhecida por mim como 

uma atividade importante para o desenvolvimento da minha infância. Segue foto (Figura 1) da 

minha infância, e de alguns dos brinquedos que faziam parte do meu cotidiano. 
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                                   Figura 1 - Os brinquedos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte -Arquivo pessoal da mãe da autora, 1999. 
 

Iniciei os meus estudos no Jardim de Infância no ano de 2000 em uma escola 

particular próxima a minha residência. Naquela escola cursei jardim I, II e III. Durante esse 

período me recordo de pouquíssimos fatos, dentre eles que a figura da minha mãe foi sempre 

presente no meu processo escolar, pois acompanhava de perto a realização das tarefas 

escolares e reuniões. Ela que me colocava sentada em uma cadeira amarela (que eu havia 

ganhado de presente de aniversário de quatro anos), penteava os meus cabelos todos os dias, 

vestia o meu uniforme verde, passava o “cheirinho – perfume” e me levava até a escola. 

Naquele mesmo período morávamos em uma casa própria muito simples em Águas Lindas – 

GO. Era um tempo em que eu quase não encontrava o meu pai em casa, pois ele trabalhava 

exaustivamente como entregador na empresa da Coca-Cola em Brasília- DF.  

Assim, construí um vínculo afetivo mais intenso com a minha mãe que procurava 

ensinar as tarefas de casa, mesmo com o pouco grau de escolaridade que tinha. Ela sempre me 

incentivou a estudar e quando não estava na escola, pedia para que eu escrevesse repetidas 

vezes o meu nome completo em um caderno médio. Eu só poderia assistir aos desenhos 

depois de cumprir essas atividades diárias. Ao terminar, saía correndo para os meus 

brinquedos que eram mais interessantes do que ficar sentada escrevendo o meu nome.  

Os primeiros meses na escola foram marcados por lembranças tristes, pois muitas 

crianças levavam brinquedos escondidos para brincar na sala de aula, e quando as professoras 

percebiam costumavam reter esses brinquedos alegando aos pais que se caso alguém perdesse 

a escola não poderia se responsabilizar. Assim, o único contato que tínhamos com brinquedos 

eram os jogos de encaixe e um parquinho que deixava muito a desejar, pois tinha apenas um 

balanço e um escorredor, e eu costumava levar algumas bonecas para brincar, mas todas às 

vezes as professoras as encontraram e devolviam para a minha mãe.  



 17

Eu ficava me perguntando se esse era mesmo o real motivo de não podermos levar os 

brinquedos. Afinal, seria mais fácil identificá-los com o nome de cada criança e depois cada 

um guardava o seu. Essa seria uma boa regra para não se reter os brinquedos das crianças e 

aproveitar o momento lúdico que o brinquedo e a brincadeira poderiam promover.  

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental essa prática de levar brinquedos 

escondidos já não era frequente, pois a professora que me deu aula desde a primeira até a 

terceira série usava um determinado horário para fazer brincadeiras. As brincadeiras mais 

comuns eram cabra cega, pular corda, amarelinha e alguns bonecos folclóricos produzidos por 

ela, como as da figura 2 Nesse mesmo horário ela pedia para que os alunos a ajudassem a 

organizar a sala de aula para que pudéssemos brincar dentro da nossa sala, pois como a escola 

era pequena não conseguia comportar todos os alunos correndo pelos corredores da escola.  

 

                                      Figura 2 - Brincadeiras de Infância. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fonte: Google imagens. 
 

Quando se aproximava da data comemorativa do Dia das Crianças a diretora da 

escola pedia para que todos os alunos trouxessem qualquer brinquedo de casa e 

disponibilizava uma semana inteira para as diversas atividades lúdicas. Acredito que essa 

escola foi a que mais marcou no meu processo de aprendizagem, pois penso que o brincar 

pode ser extremamente importante na Educação Infantil para auxiliar no desenvolvimento de 

cada criança, já que é através desse ato que a mesma pode reconhecer a sua realidade.  

Para corroborar com este meu pensamento, destaco o que Cunha (1994) defende, isto 

é, que o brincar é uma característica primordial na vida das crianças e deve ser enriquecido na 

escola, para que a criança desenvolva as suas potencialidades como sujeito social. Afinal, é 

nas brincadeiras que as crianças apresentam fatos que podem ser ou não vivenciados por elas 

e com base nisso acabam construindo a sua própria identidade.  
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Durante a primeira série comecei a perceber a importância da profissão de professor, 

a ter um olhar mais aguçado para a professora que me ensinava, e acabei expressando isso em 

um determinado momento: que pedi para a professora brincar comigo e imaginasse que ela 

fosse a minha aluna e eu a sua professora. Essa situação se deve pelo fato de que todas as 

vezes que ela precisava realizar alguma atividade, pedia a minha ajuda e sempre me elogiava 

bastante por ser uma aluna dedicada e muito obediente. Assim, percebi que existia algo de 

diferente nessa relação, pois essa professora fazia o seu trabalho com tanta dedicação e 

tornava as aulas e a escola algo tão prazeroso que lembro de ter repetido muitas vezes: “Eu 

também quero ser professora que nem a senhora”. 

Acredito que aspiração pela docência foi surgindo, primeiramente, pela figura social 

representada por essa professora, pois nas minhas próprias brincadeiras com outros colegas a 

figura que mais era presente e representada por mim era a de professora. Então, passei a me 

dedicar ainda mais e sempre contava com o auxílio e incentivo dos meus pais, quando 

tínhamos momentos de lazer procurava tentar ler alguma história ou inventar que eles tinham 

que estudar comigo. Essa professora teve grande importância na minha vida, pois todas as 

vezes que tínhamos alguma dúvida ela buscava trazer outras maneiras lúdicas para que os 

alunos pudessem compreender. Constantemente ela procurava conversar com os pais de cada 

criança, e parecia que a partir do diálogo entre escola e família o trabalho era mais efetivo e 

adequado a realidade dos alunos. Acredito que ela foi um grande exemplo de professora para 

mim, pois por repetidas vezes ela buscava fazer com que os alunos compreendessem a 

importância da Educação.  

Na quarta série troquei novamente de colégio e o que ficou gravado em minha 

memória foi uma atividade que algumas professoras organizavam,  uma espécie de teatro, 

para o dia das mães sem que as crianças encenavam algumas situações como personagens 

grávidas. As crianças que participavam desse teatro eram justamente as que tinham mães 

grávidas. Coincidentemente, nesse período a minha mãe estava grávida do meu irmão e eu 

também acabei sendo convidada para participar dessa apresentação. A apresentação era 

dividida em partes teóricas ilustrativas e prática. Na parte teórica foi realizada uma palestra 

com uma psicóloga e psicopedagoga para explicar como seria esse processo da chegada de 

um novo ente, mas foi algo muito superficial.  

Na parte prática, as professoras elaboravam uma “peça” em que iríamos nos colocar 

no papel das nossas próprias mães e para caracterização colocaram almofadas para representar 

a barriga de grávida em cada participante feminina da peça. Na sequência, coreografamos 

uma música para representar as emoções que trazem essa experiência. Aquela apresentação 
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foi emocionante. Também me lembro do empenho das professoras para que ocorresse tudo 

bem. Essas apresentações eram realizadas para que as crianças pudessem entender a realidade 

que as cercavam bem como o papel de uma nova pessoa no ambiente familiar. 

No início da segunda etapa do Ensino Fundamental tive dificuldades como qualquer 

outra criança, principalmente pela carga das matérias e de professores específicos para cada 

uma. Cada matéria apresentava suas teorias, mas não se correlacionava com a prática, por 

exemplo, o ensino da Matemática era ministrado de uma forma abstrata, concordando com o 

que Sanches (2004) diz, isto é, que a metodologia na área da matemática é pouco motivadora 

e eficaz. Já nas matérias de Ciências e Geografia, os professores buscavam proporcionar 

passeios e experiências que pudessem auxiliar na construção dos conceitos que eram 

discutidos em sala.  

Naquele período comecei também a me interessar pela profissão de Medicina - 

Pediatria. Não recordo algum marco específico para chegar nessa ideia, mas a admirava 

bastante. Durante aquele processo, os meus pais já estavam trabalhando em seu próprio 

negócio, na área do comércio, e queriam que eu seguisse alguma profissão (Administração), 

que pudesse também ter uma fonte de renda autônoma, mas essa nunca foi a minha vontade.      

Aos quatorze anos entrei no Ensino Médio e durante os três anos de curso alguns 

professores me incentivaram a entrar na Universidade de Brasília. Os professores buscavam 

resolver questões referentes ao vestibular, que em minha opinião, nem sempre eram 

conteúdos que tinham a finalidade de formar cidadãos críticos. Mas os professores também se 

preocupavam com os conteúdos previstos no currículo do Ensino Médio, estes sim, tinham 

um viés mais crítico. Dessa forma, foram realizados inúmeros trabalhos relacionados a 

questões sociais e as próprias obras destinadas ao PAS.1 

Porém, antes que eu pudesse realizar o PAS era necessário definir algumas 

inquietações em relação ao curso que eu deveria escolher.  Seguiria o sonho de ser médica? 

Seguiria a vontade dos meus pais em ser uma administradora? No último ano a orientadora da 

escola realizou uma serie de dinâmicas para nos apresentar os cursos oferecidos pela 

Universidade de Brasília, dentre eles apresentou o curso de Pedagogia. Naquele momento 

entendi que este curso seria a base da formação do sujeito, também ficou claro quais as 

diferentes áreas que esse profissional poderia atuar. Nesse período eu não estava tão certa que 

                                                
1O Programa de Avaliação Seriada – PAS – é a modalidade de acesso ao ensino superior que surgiu por 
iniciativa da Universidade de Brasília - UnB, abrindo para o estudante do Ensino Médio as portas da 
Universidade de forma gradual e progressiva. 
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queria seguir essa área. Diante de tantas dúvidas busquei conversar com a minha mãe para 

saber uma opinião de alguém mais experiente.  

No princípio, minha mãe me disse que era uma profissão difícil, mas que ficaria feliz 

se eu me graduasse nessa área. Assim, resolvi pesquisar sobre o curso e descobri a área da 

Pedagogia Hospitalar e decidi então colocar Pedagogia como opção de curso para o PAS. 

Entretanto, resolvi tentar uma bolsa na UDF2 em Direito (era um curso que estava com um 

bom status e os professores nos aconselhavam bastante para o escolhermos). Fiz vestibular e 

consegui 50% da bolsa. Porém, somente eu havia ficado feliz com aquela escolha, pois os 

meus pais não demonstraram muito entusiasmo e me pediram para esperar o resultado do 

PAS.  Inconformada como sou, neste ínterim tentei dois vestibulares para Medicina e 

Enfermagem e não passei.  

Não ter passado para o curso que eu idealizara me trouxe tanta decepção e um 

sentimento de incapacidade inexplicável. Porém, fui aprovada para Pedagogia pelo PAS. 

Diante daquele novo quadro, resolvi tentar mesmo contra a vontade do meu pai. Contei com o 

apoio da minha mãe e de alguns amigos que sempre me fizeram acreditar que a Educação 

pode mudar e transformar o mundo.  

Ao ingressar no curso de Pedagogia na UnB algumas disciplinas contribuíram para a 

minha formação, dentre elas estão em destaque: “Perspectivas do Desenvolvimento Humano”, 

em que tive o primeiro contato com os autores como Vigotski, Piaget e Wallon; a disciplina: 

“Psicologia da Infância”, que tratava do desenvolvimento infantil, e o intrínseco elo entre 

infância, cultura, processos simbólicos e relações sociais; e a disciplina de “Educação 

Infantil” que tratava temas pertinentes acerca da criança pequena. E por último, a disciplina 

de “Atividades Lúdicas em Inicio de Escolarização” que abrangia os termos de Ludicidade, 

Jogos, Brincar, Brincadeiras e Brinquedos e foram extremamente significativos, pois me 

recordei de minha infância, o que foi decisivo para a escolha da temática do meu trabalho 

final de curso.  

Durante a realização dessas disciplinas pude relacionar a teoria e a prática e 

aproveitar inteiramente a minha vivência acadêmica. Na maioria das vezes, procurei estudar 

sobre a Educação Infantil visando me tornar uma excelente profissional nessa área. Na 

verdade, acredito que precisamos de pedagogos que realmente estejam dispostos a trabalhar 

com crianças, o que está cada vez mais raro, e no decorrer dos anos percebi que para ser uma 

                                                
2Centro Universitário do Distrito Federal – UDF. É a primeira instituição particular de ensino superior da capital 
do Brasil e reconhecida por sua tradição no ensino de Direito.  
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boa professora, é necessário que haja essa vontade, afinidade com as crianças. Mas entendo, é 

claro, que só isso não é suficiente para se formar uma boa professora. 

Tive uma pequena experiência na área de Pedagogia Hospitalar com o Projeto 33 

Fase 2, mas por falta de professores não consegui efetivar a minha trajetória nessa área tão 

fantástica e que admiro grandemente. Foi em Projeto 44 Fase, que comecei a efetivar a minha 

trajetória docente, e ao mesmo tempo iniciar minha trajetória como pesquisadora na fase 

subsequente.  

Durante o estágio observei as necessidades que as crianças demonstravam durante as 

brincadeiras na sala de aula. Naquela ocasião, eu já entendia, pois havia estudado nas 

disciplinas do curso de Pedagogia, que o brincar na Educação Infantil desencadeia o 

desenvolvimento social, cognitivo e motor na criança. Estudar sobre o lúdico e a brincadeira é 

assimilar que estes devem ser cada vez mais entendidos como atividade que, além de 

promover o desenvolvimento global das crianças, podem incentivar a interação entre os pares, 

a resolução construtiva de conflitos, a formação de um cidadão crítico e reflexivo. 

(QUEIROZ; MACIEL; BRANCO, 2006). 

As disciplinas cursadas na Pedagogia também já me davam subsídios para entender 

que é por meio das brincadeiras que as crianças se confrontam a respeito das suas realidades e 

buscam internalizar regras e conceitos para se reconhecerem como sujeitos sociais. Ou seja, a 

Educação Infantil é um espaço para que as crianças descubram as suas particularidades em 

momentos de interação com outras crianças. As crianças idealizam fazer o que os adultos 

realizam, buscando também participar diretamente do mundo dos adultos que as rodeiam, 

com base nisso a criança inventa situações imaginárias e brinca daquilo que gostaria de fazer 

na vida real. 

                                                
3Projeto 3 - Projetos Individualizados 2 (PESPE). Vivência prática do fazer pedagógico em diferentes contextos 
institucionais, articulando, no processo formativo, as atividades de extensão, pesquisa e ensino. Primeiro 
momento de contato com o fazer concreto do profissional em Pedagogia, vivendo-o em toda sua riqueza e em 
todos os seus desafios. O programa deverá corresponder à natureza da atividade na qual os estudantes deverão se 
inserir seja ela de pesquisa, de extensão, de envolvimento numa comunidade de aprendizagem para desenvolver 
ações educativas. As áreas temáticas serão responsáveis pela programação, acompanhamento e avaliação destas 
atividades. 
4Projeto 4 - Projetos Individualizados de Prática Docente 1(SEPD). Momento de cumprimento do "estágio" em 
sua formulação legal. Compreendendo ao todo 240 horas vivenciadas em "instituições de ensino formal escolar” 
(independentes da idade dos formados e dos educandos). Aqui o fundamental é a vivência concreta das 
"situações educativas", entendidas como espaço/tempo da atuação interativa com alunos, inclusive em sala de 
aula. É o momento do planejamento, da execução e da avaliação do trabalho formativo didaticamente 
experienciando num "grupo-classe", em sintonia com o "projeto político pedagógico" de cada estabelecimento 
ou instituição aonde venha a exercer sua prática.  
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Concluo esse memorial destacando que todos os anos que passei na Faculdade de 

Educação foram inesquecíveis e enriquecedores para o meu processo de constituição como 

Pedagoga.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II– ESTUDO IMPÍRICO  
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 

Neste capítulo trato da caracterização da pesquisa, dos objetivos e dos passos da 

metodologia. Descrevo os dados referentes à realidade investigada, isto é, relato o que 

observei na escola e seu cotidiano, as relações estabelecidas entre professores e alunos, a 

rotina, as atividades desenvolvidas nas aulas, e as brincadeiras utilizadas pelas crianças. 

 

3.1. Caracterização da pesquisa 

 

Para alcançar o objetivo deste trabalho foi realizada uma pesquisa de cunho 

qualitativa, isto é, uma abordagem que se centra na identificação das características de 

situações, eventos e organizações (LLEWELLYN; NORTHCOTT, 2007), neste caso, busquei 

centrar nos eventos e organização da escola de Educação Infantil, especialmente nas aulas, na 

rotina e nas brincadeiras que as crianças utilizam no espaço escolar. O principal objetivo da 

pesquisa qualitativa é “entender o que as pessoas apreendem ao perceberem o que acontece 

em seus mundos” (ZANELLI 2002, p. 83). E é isto que procurei fazer ao me inserir no campo 

de pesquisa. Aqui cabe uma observação importante: está é uma pesquisa que procurou 

articular o estágio5 com a pesquisa. Diferente do que a maioria dos cursos de Formação de 

Professores tem feito. Como Pimenta (1996, p.73) descreve ao se debruçar sobre as pesquisas 

na área: 

 
As pesquisas têm demonstrado que os cursos de formação inicial, ao desenvolverem 
um currículo formal com conteúdos e atividades de estágios distanciados da 
realidade das escolas, numa perspectiva burocrática e cartorial não dão conta de 
captar as contradições presentes na prática social de educar, pouco tem contribuído 
para gestar uma nova identidade do profissional docente. 

 

Entendo que o estágio é condição essencial para a formação docente, e é por meio 

dele que o aluno irá legitimar o olhar de educador em relação ao exercício da sua profissão. 

                                                
5O Projeto 4 Fase 2 é parte do currículo do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília, que tem como 
objetivo apresentar o contexto em que o graduando almeja trabalhar relacionando a teoria a prática. É nessa 
vivência que será efetivado o estágio obrigatório do curso, a qual compreende 120 horas, sendo 90 horas de 
atuação na escola e 30 horas de orientação com o Orientador de pesquisa.  
A escolha para o exercício dessa prática deve-se pela orientação da minha Orientadora de pesquisa e também 
pela proximidade da UnB. O período de atuação foi executado em turno vespertino no horário das 13h15min às 
18h15min, no segundo semestre do ano de 2015, na turma do 1˚ período  D. 
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Ou seja, é nesse período que o aluno poderá entender e relacionar os vários aportes teóricos 

que foram desencadeados durante a sua trajetória acadêmica. Ao longo dessa prática, o 

estagiário também desenvolve habilidades, hábitos e atitudes relacionadas ao seu 

comprometimento em ações pertencentes ao exercício da sua execução e função profissional.  

A partir do estágio obrigatório o aluno desecandea mecanismos didáticos de ensino 

aprendizagem para efetivação da sua prática profissional, ou seja, os estágios objetivam a 

efetivação da aprendizagem no processo pedagógico de construção de competências, na 

expansão de conhecimentos e habilidades através da supervisão de professores atuantes, 

fazendo a correlação direta da teoria à prática no contexto escolar.  

Nessa amplitude, o estágio possibilita uma vivência concreta ao exercício da 

profissão, fazendo com que seja realizada uma atuação transfigurada na realidade escolar e no 

desenvolvimento integral do aluno.  No currículo do curso de Pedagogia da Universidade de 

Brasília o estágio que elenca a regência é demandado durante a realização do Projeto 4 Fase 2, 

proporcionando ao aluno e ao professor um olhar cientifico e de ampliação da aprendizagem 

que estabelece essa complexa relação de teoria e prática.  

Mas meu intuito era: com base nas observações e participações realizadas durante o 

estágio, conseguir coletar os dados para serem analisados na pesquisa. É desta forma que essa 

pesquisa se caracteriza do tipo “Participativa”, Uma vez que eu atuava diretamente naquela 

realidade, não só como observadora, mas como integrante daquela dinâmica, já que era 

estagiária da escola. De acordo com Spradley (1980) na observação participativa os objetivos 

vão além de uma atividade minuciosa dos componentes de uma determinada situação, 

proporcionando a coerência entre o sentido, a orientação e a dinâmica de cada momento. E 

conforme Severino (2007, p.120) a pesquisa participante é aquela em que: 

 
O pesquisador, para realizar a observação dos fenômenos, compartilha a vivência 
dos sujeitos pesquisados, participando, de forma sistemática e permanente, ao longo 
do tempo da pesquisa, das suas atividades. O pesquisador coloca-se numa postura de 
identificação com os pesquisados. Passa a interagir com eles em todas as situações, 
acompanhando todas as ações praticadas pelos sujeitos. Observando as 
manifestações dos sujeitos e as situações vividas, vai registrando descritivamente 
todos os elementos observados bem como as análises e considerações que fizer ao 
longo dessa participação.  

 

A observação participante foi realizada em uma Escola de Educação Infantil, 

localizada no Plano Piloto, de Brasília. Participaram como sujeitos da pesquisa duas 

professoras regentes de uma turma de 1º período; seus respectivos alunos dessa turma que 

totalizam 23, sendo que a maioria eram meninas. A faixa etária da turma era entre 4 e 5 anos 



 25

em que grande parte os alunos moravam no Distrito Federal. 

A principal técnica de pesquisa utilizada foi a Observação, que segundo Severino 

(2007, p. 125) “É todo procedimento que permite acesso aos fenômenos estudados. É etapa 

imprescindível em qualquer tipo ou modalidade de pesquisa”. Utilizei o caderno de campo 

como instrumento de pesquisa. Desta forma, procurei registrar toda a dinâmica e rotina das 

aulas da turma D, do primeiro período da Educação Infantil. Também utilizei registros 

fotográficos, como recurso para ilustrar e procurar compreender melhor o meu objeto de 

pesquisa. 

 A observação foi escolhida como a técnica básica para a pesquisa, pois poderia me 

fornecer dados concretos para a pesquisa, uma vez que o objetivo geral de pesquisa era: 

“Compreender as contribuições das Brincadeiras de Papéis Sociais para a construção dos 

processos de ensino e aprendizagem, bem como para a constituição da criança enquanto 

sujeito social”. A observação também se justifica como técnica para esta pesquisa, pois com 

ela seria possível alcançar um dos objetivos específicos, que era: “Conhecer a rotina de uma 

escola de Educação Infantil, especialmente os tipos de brincadeiras utilizadas pelas crianças”.  

Outro objetivo específico da pesquisa era: “Refletir sobre como as Brincadeiras de 

Papéis Sociais podem ser utilizadas nos processos de ensino e aprendizagem e na constituição 

da criança enquanto sujeito social”. Entendo que todos pretendem responder ao problema 

(questão principal) de pesquisa: de que forma as Brincadeiras de Papéis Sociais podem 

contribuir para os processos de ensino e de aprendizagem na Educação Infantil, e também 

para a constituição da criança enquanto sujeito social? Por isso, o outro objetivo específico 

elaborado era o seguinte: “Analisar o tratamento dado às Brincadeiras de Papéis Sociais nos 

documentos oficiais da escola, da Secretaria de Educação do Distrito Federal e do Ministério 

de Educação”. Com os objetivos elaborados, parti para a escola na qual faria o estágio, com a 

intenção de tentar coletar os dados a fim de respondê-los. 

 

3.1.1. A escola, os participantes e a rotina. 

 
A escola na qual coletei os dados é pública, está localizada no Plano Piloto, em 

Brasília-DF. Atende apenas a Educação Infantil na faixa etária de 4 – 5 anos e é considerada 

uma escola modelo (Figura 3) para os moradores da Asa Norte por conta da sua infraestrutura.  
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                                        Figura 3 - Entrada da Escola. 

 
   Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2015. 

 
As salas de aula são formadas por cinco turmas. A escola possui dois parques um é 

de grama sintética (Figura 4) e o outro de areia (Figura 5), uma biblioteca, sala de informática, 

piscina aquecida e vários brinquedos para os alunos. Quanto ao espaço para o 

desenvolvimento de atividades lúdicas e/ou Educação Física, fica restrita ao pátio e aos 

parquinhos. A maior parte dos alunos da escola são crianças que moram nas redondezas. 

 

Figura 4 – Parquinho com grama sintética. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 
2015. 

 
 
 
 
 
 

   Figura 5 – Parquinho de areia. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 
2015. 

 
 
 

.  Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 
2016 
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A cerca do quadro de professores, são nove efetivos e três contratados. A escola 

atende nos dois períodos, matutino e vespertino, não tendo a opção do horário integral. O 

número de alunos atendidos são cerca de 240. Nela são encontrados 14 banheiros, 

subdivididos em 10 para os alunos, dois para os professores, um para direção e um para os 

funcionários. Quanto a cantina, fica restrita em apenas 1 com o mesmo espaço físico para os 

lanches.  A escola também possui salas para coordenação, para os professores (realização de 

reuniões), direção e depósito. Quanto aos materiais didáticos- pedagógicos disponíveis são: 

Mapas e globos; TV; Filmes; Reprografia; Material para Educação Física; Aparelho de Som; 

Computadores; Jogos diversos; Material para a Educação Física (lazer). 

A sala de aula tem um tamanho médio e não possui mais espaço para agregar outras 

crianças, as cadeiras são disponíveis de acordo com o número de alunos por sala, ou seja, 23 

cadeiras propriamente para o tamanho deles. Na sala não tem nenhuma cadeira para crianças 

com Necessidades Especiais. A sala possui janelas, ventilador, escaninhos para as atividades 

realizadas ao longo do ano e armários para cada uma das professoras regentes. A mesa da 

professora também não é tão grande e a sua cadeira é do mesmo material das crianças. O chão 

é antiderrapante e era limpo duas vezes por dia, uma vez durante o lanche deles e a outra 

quando está próximo à hora da saída. A escola mantém muito bem seus aposentos, e preza 

pela a manutenção dos mesmos, assim como os que trabalham nela. 

Em todas as salas as paredes são “decoradas” com as letras do alfabeto. Essas letras 

não são pintadas de cores uniformes e aos redores das letras estão alguns animais e flores. 

Cabe ressaltar que a professora não utiliza outros recursos pedagógicos fixados nas paredes, 

pois ela relatou que na maioria das salas de Educação Infantil, as professoras poluem muito o 

ambiente com cartazes e materiais que não trazem nenhuma significância para as crianças. Na 

sala é possível encontrar escaninhos para guardar as atividades que são realizadas no decorrer 

do ano letivo. 

Os brinquedos utilizados às sextas-feiras são agrupados em dois baús. A sala possui 

um quadro de pincel, um mural onde a professora coloca alguns trabalhos que são elaborados 

pelas crianças dentro de sala, um banheiro com espelho sendo um para meninos e outro para 

meninas.  

Na Educação Infantil é de suma importância que exista uma rotina. Para Zabalza 

(1998) trata-se de uma estrutura organizacional pedagógica que permite ao professor a 

promoção de atividades educativas diferenciadas e sistemáticas de acordo com as experiências 
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planejadas, incluindo ainda aquelas atividades que surgem naturalmente por sugestão de uma 

criança ou do grupo.  

Desta forma, entendo que a rotina pode ser o caminho para evitar a atividade pela 

atividade, a improvisação, a reprodução de regras e atividades sem intencionalidade, os 

fazeres automáticos. Mas é preciso também entendê-la como dinâmica e flexível. Geralmente 

a rotina abrange: acolhimento, roda de conversas, calendário e clima, alimentação, higiene, 

atividades de pinturas e desenho, brincadeiras livres ou dirigidas, parque de areia, narração de 

histórias, entre outras ações. Sobre a rotina, Barbosa & Horn (1998, p.57) nos falam que: 

 
A ideia central é que as atividades planejadas devem contar com a participação ativa 
das crianças garantindo às mesmas a construção das noções de tempo e de espaço, 
possibilitando-lhes a compreensão do modo como as situações são organizadas e, 
sobretudo, permitindo ricas e variadas interações sociais.  

 

Por isso, para estabelecer a rotina é necessário considerar a criança como um sujeito 

histórico e social, dotado de curiosidades, afetos, sentimentos e da sua identidade cultural. É 

importante dizer que as atividades descritas neste estudo eram realizadas permanentemente 

(faziam parte da rotina das crianças). Estas atividades foram observadas durante um semestre, 

que equivale a fase 2 do projeto 4. Não se pretende neste texto realizar uma descrição 

cronológica dessas atividades, tendo em vista que a rotina não é o objeto de estudo dessa 

pesquisa, mas um meio pelo qual chego ao objeto, as Brincadeiras de Papéis Sociais.  

As atividades da rotina descritas aqui têm a intenção de atender ao seguinte objetivo 

específico da pesquisa: “Conhecer a rotina de uma escola de Educação Infantil, especialmente 

os tipos de brincadeiras utilizadas pelas crianças”. Desta forma, é uma tentativa de conhecer 

melhor a turma, a dinâmica e o trato das professoras com as crianças, para entender como as 

brincadeiras eram utilizadas nos processos de ensino e aprendizagem. 

É importante esclarecer que a observação foi realizada durante um semestre, que 

corresponde a fase 2 do Projeto 4. Entretanto, eu já participava da rotina da escola por estar 

cursando a fase 1 do projeto 4. Por este motivo conhecia a escola e a turma D do primeiro 

período. Na fase 1, do projeto 4, tive o primeiro contato com a escola, conheci a turma e a 

professora, mas ainda não tinha a intenção de coletar os dados para a pesquisa. Relato isto, 

pois ao chegar à sala, cumprimentei a professora Joana e me apresentei como a sua estagiária. 

Ela, muito receptiva, me pediu para que sentasse onde preferisse, e ao entrar percebi que 

algumas crianças olharam para mim e outras nem se importaram com a minha presença. Na 

sequência, a professora cumprimentou a turma dizendo “boa tarde turma.”, e deu início as 
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cantigas de rodas, a maioria dessas cantigas eu não sabia e permaneci em silêncio e percebi 

que nesse momento o quanto era prazeroso para eles cantarem e coreografarem as cantigas, 

alguns sugeriam outras cantigas e outros apenas acompanhavam, quando sugeriam outras 

cantigas, a professora aceitava a proposta e cantava conjuntamente.    

Logo após as cantigas, a professora Joana foi perguntando como foi o final de 

semana de cada um, as crianças tinham o hábito de realizar esse tipo de conversa e com isso, 

alguns acostumados, acabam relatando detalhadamente o sábado e o domingo, outros curvam 

a cabeça, cochicham com seus outros coleguinhas, mas ao chegar à vez deles, eles dizem que 

não querem contar. A professora questionou se eles não tinham notado alguma coisa de 

diferente naquela tarde dentro da sala, e por incrível que pareça a maioria respondeu “que 

não”, somente duas meninas pronunciaram sobre a presença da nova “tia” e assim todos os 

outros relataram a mesma coisa. Naquele momento, a professora pediu que eu me 

apresentasse e logo em seguida, falou para as crianças que eu estava estudando para ser 

professora e que eles deveriam me respeitar como respeitavam a ela. Nessa perspectiva, ela 

ressaltou o tempo que eu estaria junto e disse que eu não iria ficar até o final do ano com eles. 

Na segunda parte do estágio, a fase 2 do Projeto 4, continuei a observar a turma de 

cor azul, mas quando cheguei na sala cumprimentei a uma nova professora que se chamava 

Fabiana, assim me apresentei como a estagiária da turma e ela me olhou e pediu para que eu 

entrasse e sentasse em qualquer lugar. Ao entrar, as crianças começam a gritar: “Tia, tia... A 

tia voltou”. As crianças já me conheciam, pois essa era a segunda parte do meu estágio e 

também notei que a turma estava com certas mudanças. A primeira era acerca da nova 

professora, pois a professora Joana necessitou entrar de licença por motivos de saúde. Então a 

nova professora Fabiana, que é de contrato, foi alocada para essa escola e consequentemente 

para essa sala, percebi que ela parecia está muito nervosa e um pouco desnorteada com a 

turma, mas que estava se esforçando para pedir a atenção das crianças. 

A nova professora pediu para que todos voltassem para a rodinha e se comportassem. 

Eu também sentei e fiquei calada, notei que as agendas não ficavam mais na mesa da 

professora como era de costume, e sim na estante ao lado, e que muitos ainda não conseguem 

alcançá-la. Então, deduzi que quem colocava as agendas na estante era a professora e não as 

crianças. Outra mudança era a presença de duas alunas novas, a Paula e a Gabriela, uma 

estava estudando na escola no turno matutino e a outra veio de outra escola.  

A turma observada estudava no turno vespertino, sendo 10 meninas e 13 meninos. A 

professora Joana era graduada em Pedagogia com Pós-Graduação em Educação Infantil pela 

Universidade de Brasília. Segue o quadro 1 de alunos. 
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                    Quadro 1- Nomes dos alunos da turma. 
Lista de alunos6 

1. André 2. Antônio 
3. Bernardo 4. Bruno 
5. Carlos 6. Cecília 
7. Daniel 8. Eduardo 
9. Fernanda 10. Gabriela 
11. Helena 12. Juliana 
13. João 14. Marcos 
15. Mariana 16. Melissa 
17. Paula 18. Paulo 
19. Pedro 20. Patrícia 
21. Ricardo 22. Simone 
23. Vicente  

                   Fonte: Pesquisadora, 2016. 

 

Constatei que quando os pais chegam para deixarem seus filhos na escola, a maioria 

das crianças já possui autonomia para entrarem sozinhos e pouquíssimos são acompanhados 

até o pátio. As crianças antes de entrarem nas suas salas são agrupadas no pátio, pois é 

necessário cantar algumas cantigas de roda juntamente com as suas professoras. Ao 

chegarem, são formadas duas filas uma para meninos e outra para meninas e cada menino ou 

menina é dirigido a cor correspondente de sua sala, essa cor é a mesma da faixa fixa ao chão 

que consequentemente é a mesma da porta de cada sala. São cinco cores, uma para cada 

turma, em que são subdivididas em dois turnos, a cor azul é destinada ao Primeiro Período D 

e B, a cor verde é destinada ao Primeiro Período A e C, a cor laranja é destinada ao Segundo 

Período B e D, a cor amarela é destinada ao Primeiro Período E e Segundo Período A, e a cor 

vermelha é destinada ao Segundo Período C e E. 

Pontualmente às 13 horas e 15 minutos, a Diretora da escola juntamente com cada 

professora regente fica à frente de sua turma para iniciarem as cantigas, exceto na segunda 

feira que eles costumam cantar o Hino Nacional. A maioria das crianças conversam umas com 

as outras e não se inibem com a presença dos pais, que estão do lado de fora da escola. As 

professoras iniciam uma cantiga, parece-me que para proporcionar não só a socialização entre 

ambos como também a concentração, para que eles possam ficar organizados em filas, mas 

durante essa “cantoria” é possível perceber que algumas crianças começam a se dispersarem e 

já nem prestam mais a atenção nas letras das cantigas, enquanto outras só remexem os lábios, 

pouquíssimas acompanham e cantam com os seus colegas. Ao terminarem, as professoras 

pedem que eles se mantenham em filas para seguirem até suas respectivas salas. 
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Para iniciar a aula a professora Fabiana também reserva um espaço para “roda de 

conversa”, onde as crianças têm a liberdade de se expressar livremente. Durante a roda de 

conversa, pude constatar que as crianças se sentem integralizadas e socializadas. Em um dos 

momentos da roda de conversa a professora pediu para que as crianças se organizassem em 

roda e saiu, então aproveitei para conversar com a turma desejando-os uma “boa tarde” e 

perguntei o que eles queriam fazer naquele dia. E muitos responderam: “brincar de pique 

pega”.  Porém, a conversa foi interrompida pela chegada da professora, que solicitou que eles 

fizessem uma roda organizada. Depois perguntou o que se eles haviam notado algo de 

diferente na sala, Mariana e João gritaram que havia uma coleguinha nova, essa coleguinha a 

que eles se referiram diz respeito a Juliana que veio de outro estado (Pernambuco). A 

professora fez uma breve apresentação, pedindo para que cada coleguinha dissesse o nome 

para as colegas. Na sequência, perguntou o que eles haviam feito no dia anterior, 

pouquíssimas crianças quiseram responder e em seguida ela cantou algumas cantigas de roda. 

O “filme” também aparece como uma atividade da rotina. Outro dia as crianças 

assistiram as aventuras de Tadeu, filme que o Antônio trouxe para que os seus colegas 

assistissem, mas muitos como o João e o Eduardo não queriam assistir e acabavam 

atrapalhando os outros colegas.  

A professora distribui potes de gizes de cera, chamando a atenção pelo nome de cada 

criança, exclamando silêncio absoluto para que ela pudesse explicar outra atividade que faz 

parte da rotina: o “calendário”. A atividade proposta faz parte da rotina diária dos alunos da 

sala azul. Com o calendário a professora fala o dia, mês e ano em que estão a fim de 

proporcionar noções de tempo. Geralmente ela destaca que o mês que se inicia, naquela 

ocasião estava iniciando o mês de setembro, que é representado pela a estação da primavera, 

as crianças deveriam pintar a data no calendário e em seguida desenhar a primavera nas suas 

agendas. 

Outro exemplo de como o calendário era trabalhado com as crianças é que se segue: 

a professora explica que eles deveriam pintar do dia 2 aos 4, mas muitas crianças não 

entenderam e pintaram a data 24, esse erro foi persistente pela a maioria da turma. O Eduardo 

estava sentado ao lado da Mariana e percebeu que ela também havia errado e contou para a 

professora, que foi verificar e ao perceber que estava errada a Mariana começou a chorar 

porque tinha rasurado o calendário, mas a professora explicou que estava tudo bem e que ela 

poderia tentar fazer novamente. Quando as crianças terminaram a atividade, a professora 

                                                                                                                                                   
6  Os nomes das crianças são fictícios, para preservar a identidade dos sujeitos.  
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explicou uma breve história sobre o feriado do dia 7 de setembro, mas sem nenhum recurso 

didático apenas uma contação improvisada. Depois pediu que tentassem ilustrar a importância 

desse feriado, porém só foram usadas cantigas como “marcha soldado”. 

A “biblioteca” também é uma atividade que faz parte da rotina. Normalmente a 

professora pede para que eles formem duas filas, uma para meninos e outra para meninas, mas 

algumas vezes as crianças saem correndo até a porta e não respeitam quando o colega chega 

primeiro, dessa maneira a professora reorganiza a fila chamando cada um pelo o seu nome e 

faz o seguinte combinado: “a biblioteca é lugar de silêncio, então nada de gritos e correria lá 

dentro”. 

Narro agora um episódio da visita à biblioteca. Ao entrarem na sala da biblioteca, as 

crianças ficaram deslumbradas com o painel fixado e todos queriam tocá-lo, então a 

professora da biblioteca perguntou se eles conheciam algum bicho que estava no painel e as 

crianças começaram a falar aleatoriamente o nome de quase todos os bichos. Ao terminarem, 

ela pergunta sobre o que eles achavam que seria a história daquele dia, a maior parte da turma 

respondeu que provavelmente seria de bichos, assim ela explicou que essa história era uma 

adaptação de dois livros em que o seu titulo era: “Festa do céu – Braguinha” (Figura 6). 

 
                 Figura 6 - Painel sobre o livro Festa do céu – Braguinha. 

 
  Fonte- Arquivo pessoal da pesquisadora, 2015. 

 
A estratégia utilizada pela professora da biblioteca consistia em que as crianças 

virassem os próprios personagens, pois a professora solicitava às crianças para fazerem as 

narrativas que estavam no livro. Primeiramente ela diz em voz alta o que cada criança deverá 

repetir, algumas ficam envergonhadas e repetem muito baixo, mas elas entendem o que a 

professora diz e acabam omitindo algumas palavras das suas falas. Parece-me que essa 

estratégia acaba influenciando na concentração das crianças, pois cada uma se sente motivada 

em escutar o que “o personagem da história quer dizer”.  
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No término das visitas à biblioteca as crianças deveriam escolher os livros para lerem 

em casa com os pais, os livros ficam em outra sala em cima de uma mesa na altura das 

crianças, em seguida a professora chama cada criança para registrar o livro que está levando. 

Enquanto aguardavam, o Carlos e o Daniel perceberam que eles escolheram o mesmo livro e 

começaram a sorrir sem parar, então a professora explicou que existiam dois livros iguais e 

que eles poderiam trocar por outro se quisessem.  Do outro lado, Vicente não parava de beijar 

o rosto do Antônio e ele parecia não gostar muito dessa situação, mas em nenhum momento 

pediu a intervenção das professoras.   

A leitura de histórias também era feita na sala de aula. Um dia a professora Joana leu o 

livro “No fundo do mar”. O livro (Figura 7) era bastante colorido e chamava a atenção das 

crianças, ele também tinha imagens em alto relevo fazendo com que todos quisessem tocá-lo. 

Além disso, a história era curta e engraçada. Ao término, a professora pediu para que eles 

desenhassem os fatos que mais gostaram na história e o João pediu para que o seu desenho 

fosse exibido para toda a turma.  

 
                                       Figura 7 - Livro - No fundo do mar. 

 
    Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2015. 

 
O “lanche” é outra atividade que faz parte da rotina da turma D. Normalmente a 

professora pede para que sejam formadas duas filas, uma para meninos e outra para meninas, 

pois é à hora do lanche que a Secretaria de Educação disponibiliza para as escolas, ao decorrer 

do caminho mais uma cantiga é cantada. Ao chegarem à cantina, o lugar que é servido a 

alimentação. As crianças sentam lado a lado e o lanche é servido pela merendeira e pela 

professora. O lanche não é obrigatório para eles, mas a professora deixa claro que é 

importante que todos lanchem. Em um dos momentos, percebi que um determinado grupo de 

meninas, não queria nem saber do lanche, mas continuaram sentadas. Um dos lanches era 

macarrão e pouquíssimos quiseram lanchar, outra vez, arroz branco com farofa de frango, e 

outra arroz, carne e salada. Enquanto alguns lancham, a maioria já está preocupada com a 
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hora de voltar para a sala. Depois de lancharem jogam as sobras na lixeira, que por sinal é 

bem maior que eles, e formam uma nova fila para voltar à sala. Além do lanche fornecido pela 

Secretaria de Educação, as crianças também têm outro momento para fazer o lanche que 

traziam de casa, depois do horário do parquinho. Entretanto, nem todos trazem lanche de casa.  

O “parquinho” é mais uma atividade da rotina, mas como o parquinho é um dos 

espaços oficializados, nos quais as crianças brincam, descreverei nesta parte do texto 

brevemente como é esse espaço, em outro momento detalharei as brincadeiras das crianças no 

parque, que é o objeto desta pesquisa. O parque possui areia, uma espécie de “casa de andar”, 

balanços e outros brinquedos, também existe uma caixa com brinquedos “velhos e 

quebrados”, que foram pedidos nas listas de materiais para os pais. Os brinquedos que 

ficavam na caixa eram: pá, baldinhos e entre outros. Com esses brinquedos, os pequenos 

inventavam diversas utilidades, desde tortas de chocolates até castelos de areia. As crianças 

são muito interativas e são bem familiarizadas a brincarem com a areia e também com 

brinquedos de altura. É no parquinho, que acontecem muitas disputas para quem vai balançar 

no balanço.  

No final da tarde, as pastas com as agendas das crianças são entregues grupo a grupo, 

eles organizam suas mochilas para o horário da saída e nesse momento, não ficam quietos e 

muito menos se sentem intimidados por saberem que logo seus pais podem aparecer na porta 

da sala. Às 18 horas os portões da escola são abertos para que os responsáveis possam levá-

los. A maioria deles é levada por seus pais, ou irmãos mais velhos, e somente alguns vão de 

ônibus escolar. 

Além dessas atividades rotineiras, as crianças também realizavam atividades das 

diversas áreas do conhecimento que constituem o currículo na Educação Infantil. Essas 

atividades aparentemente são planejadas pelas professoras e são realizadas durante a semana. 

Minha intenção era verificar se essas outras atividades envolviam brincadeiras.  Segue a 

descrição de algumas das atividades realizadas na sala. 

 

3.1.2. As atividades das áreas do conhecimento. 

 

Foram várias as atividades na área de Língua Portuguesa. Nesta área o que percebi 

foi uma preocupação da professora para que as crianças conhecessem as letras do alfabeto, 

associando-as as letras iniciais de algumas palavras base (espécie de palavra que era 

trabalhada de forma efetiva na sala de aula, isto é, as crianças visualizavam, escreviam e 

memorizavam essas palavras para servirem como base no processo de aquisição da leitura e 
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escrita). Geralmente essas palavras eram apresentadas vinculadas as suas respectivas imagens, 

e as crianças eram solicitadas a identificarem as letras iniciais e associassem a outras palavras 

que começavam com a mesma letra. Algumas vezes essas palavras “base” estavam em 

alguma canção, ou em algum filme, ou faziam parte de algum projeto desenvolvido na sala.  

Um exemplo das atividades que acabei de mencionar é a seguinte: em roda a 

professora cantou três cantigas, dentre elas a do Elefante Pingo que rapidamente as crianças 

aprenderam a letra. Ao término, ela escreveu a letra da catinga no quadro e explicou que a 

letra E era uma letra do alfabeto e que várias coisas começavam com essa letra, então ela 

perguntou se eles conheciam algum animal ou objeto que começasse com “E” e rapidamente a 

turma respondeu: que a letra E era de Elefante Pingo, a professora os corrigiu dizendo que o E 

era somente de Elefante e o desenhou. Em seguida ela explicou que entregaria atividades 

impressas (Figura 8) com a letra da cantiga e que eles deveriam riscar aonde eles 

encontrassem a letra E. 

         Figura 8 - Cantiga de roda – Elefante Pingo. 

 
             Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2015. 

 
 

Em outra atividade realizada na área de Língua Portuguesa, a professora cantou com 

a turma a cantiga da Borboletinha. Escreveu a letra da cantiga no quadro e perguntou se 

alguém sabia com qual letra se iniciava a palavra “borboleta”, as crianças enfatizaram que 

começava com a letra “o”, talvez por parecer o som mais forte. Porém a professora soletrou 

mais uma vez a palavra “bor-bo-le-ta” e reescreveu separadamente, nesse momento Daniel e 

Mariana respondem que a palavra começava com a letra “B” e a professora os questionou 

parecendo não acreditar na resposta dos dois, porém eles falaram que essa letra era a “B” de 

“borboleta”. 
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A professora acrescentou que existem inúmeras palavras com a letra “B” tais como: 

bola, barco, blusa e entre outras. Na sequência, ela distribuiu desenhos em formato de 

borboletas (Figura 9) e explicou que eles deveriam colar os papéis coloridos que ela trouxe 

cortado em pedaços pequenos. Assim, espalhou a cola e as crianças foram montando o corpo 

da borboleta.  

 
      Figura 9 - Cantiga de roda –Borboletinha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2015. 

 
Em outra atividade a professora explicou que dariam ênfase na vogal “A”, que as 

crianças deveriam identificá-la e pintá-la quando a encontrassem no trecho de uma 

determinada história. Também deveriam pintar as frutas (Figura 10) que começavam com a 

mesma letra. 

                                            Figura 10- Atividade com a letra A. 

 
             Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2015. 

 
Muitos conseguiram pintar as letras com facilidade, mas algumas tiveram dificuldade 

para reconhecer a fruta que começaria com a letra “A”. Eles começaram a me perguntar quais 
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frutas eles deveriam pintar e perguntei quais eram as frutas que estavam no quadro para que 

eles mesmos conseguissem pronunciar e reconhecer o som.  

Um exemplo de como trabalham a área de Língua Portuguesa com base em projetos, 

foi o projeto dos piratas. Neste, a professora da turma explicou para as crianças o que era uma 

âncora, informando que os piratas a utilizavam para segurar os seus navios em determinados 

pontos bem como enfatizando que esse objeto começava com a letra “A”, sendo a primeira 

letra do alfabeto. Ela entregou uma âncora para cada aluno, sendo que a maioria dos meninos 

recebeu a de cor marrom e as meninas a cor rosa, após entregar as âncoras ela explica que 

distribuirá colas coloridas para que eles pigmentem sob o objeto.  

Na área da Matemática, algumas das atividades envolviam jogos e brincadeiras. Na 

atividade, o “jogo da memória dos números” (Figura 11), a professora pediu para que todos 

sentassem na rodinha e espalhou o jogo fazendo uma exposição com a sequência numérica de 

1– 10. 

                                       Figura 11 - Jogo de Memória dos números. 

 
   Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2015. 

 
Em seguida, explicou que cada um deveria formar um par numérico e que uma das 

regras do jogo era que cada um só poderia retirar uma vez, caso errasse. A ordem do jogo foi 

em sentido horário e cada criança deveria respeitar a sua vez, quando cada criança pegava 

uma ficha a professora pedia para que ela falasse em voz alta qual era o numeral que havia 

encontrado, mas algumas crianças como o André, Marcos e Paula não conseguiram 

identificar. Durante o Jogo a Patrícia conseguiu encontrar muitos pares e isso acabou fazendo 

com que os seus colegas enfatizassem que ela era a “ganhadora”, mas a professora respondeu 

que nesse jogo não haveria um ganhador e que cada um deveria encontrar os seus pares. É 

importante ressaltar que o material do jogo foi confeccionado pela própria professora. A 

turma jogou por cerca de duas vezes e quanto mais jogavam, mais queriam ganhar, porém a 

professora recolheu o jogo e pediu para que todos se organizassem para o lanche.  
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 Outra atividade de Matemática na qual foi utilizada a brincadeira aconteceu da 

seguinte maneira: a professora explicou que eles deveriam encontrar moedas que estariam 

escondidas no pátio da escola por cerca de um minuto. Então as crianças saíram eufóricas 

para encontrar suas moedas e a única criança que não conseguiu encontrar nenhuma moeda 

foi a Paula, assim me ofereci para ajudá-la a encontrar as últimas moedas que estavam 

escondidas e nos dirigimos para a sala. Na sala a professora solicitou que cada um contasse 

quantas moedas conseguiram encontrar e o Eduardo conta que achou 10 moedas, mas na 

verdade só achou 7 e resolvi indagá-lo sobre isso: “Será que você tem 10 moedas? Vamos 

contar novamente? ” O Eduardo começou a contar novamente e o Daniel quis lhe ajudar, 

porém o Eduardo pediu para que só ele contasse sozinho.  

Em seguida, a professora pediu para que cada um contasse em voz alta e mais uma 

vez o Eduardo contou 8, mas só tinha 7, e a professora também pediu para que ele contasse 

novamente. E prosseguiu com os demais, o Bernardo, Daniel e Mariana contaram 

corretamente. A professora escreveu a quantidade de cada moeda no quadro e pediu para que 

as crianças fossem contando juntamente com ela, também perguntou para a turma se alguma 

criança havia pegado o número “zero” e todos responderam que foi o “João”. A outra 

pergunta foi se alguém havia pegado mais moedas. Enfatizando que não queria saber quem 

havia ganhado, mas a turma não conseguia compreender e ela agrupou no chão dez moedas 

em um quadrado e três moedas em outro quadrado, perguntou “em qual quadrado tem mais 

moedas? ” e o Daniel respondeu que o que era o quadrado que tinha dez moedas. 

Outro tipo de atividade desenvolvida na área da Matemática consistia em completar a 

quantidade de pipocas que estava faltando na panela. Primeiramente a professora fez uma 

exposição perguntando se as crianças gostavam de pipoca, quais sabores eles costumavam 

comer e se eles sabiam do que ela era feita, na sequência desenhou as pipocas no quadro e 

explicou como de fato seria a atividade. Entregou lápis de escrever para cada um, pois as 

crianças estão aprendendo a escrever com o lápis, em seguida entregou novamente as fichas 

com os seus nomes e pediu para que cada criança tentasse escrevê-lo na atividade, e depois 

acrescentassem a quantidade de pipocas que faltavam para completar o numeral 

correspondente. 

Durante o período da observação a escola promoveu uma Feira Cultural e nela as 

crianças de todas as turmas expuseram seus trabalhos desenvolvidos em diversos projetos. 

As crianças foram observar os seus próprios trabalhos realizados no projeto da turma, 

isto é, o projeto confeccionado por eles foi o “navegando com os piratas”, que tinha como 
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objetivo proporcionar um ambiente de aprendizagem com base na vida e experiências dos 

piratas, uma necessidade que foi observada pela professora durante a realização das aulas. 

Na visita a professora explicou que eles só poderiam observar e que este não era o 

momento de pegar nos objetos que foram produzidos. Também ressaltou que todos esses 

trabalhos haviam sido realizados por eles mesmos. Os vários projetos expostos eram:  

 
a) Música também é Arte - com o enfoque no desenvolvimento pela música, 

para estimular o conhecimento, a criatividade, o movimento e o convívio 
social da criança;  

b) Quem ouve um conto faz um reconto - com o enfoque em aprimorar as 
habilidades da escuta, apreciação e reconto de histórias de diversos gêneros  

c) Descobrindo o mundo dos cães - com o enfoque em despertar na criança 
uma postura de pesquisador.  

d) Água/Fonte da vida - com o enfoque em debruçar o olhar sobre os oceanos, 
rios e lagos a fim de respeitar esses ambientes. 

e) Os animais das histórias infantis - com o enfoque em desenvolver as 
habilidades de diferentes áreas do conhecimento a partir do interessa das 
crianças pelas histórias.  

f) O mundinho dos insetos - com o enfoque em ampliar o conhecimento dos 
alunos sobre os insetos.   

g) Muito prazer, eu - com o enfoque em contribuir para a construção da 
identidade individual e coletiva em busca da formação pessoal e social da 
criança.  

h) Arte por toda parte - com o enfoque em despertar o gosto pelo desenho e a 
pintura. 

 

No decorrer da visita, a professora explicava o que cada exposição tinha como 

objetivo e enfatizava que os alunos prestassem a atenção e as crianças mantinham a 

concentração nos diferentes recursos visuais fixados. 

Um ponto relevante é que em grande parte dos materiais utilizados para a realização 

da Feira Cultural foram de uso reciclável (Figura 12). As professoras optaram por utilizar 

esses materiais para enfatizar que os trabalhos com reciclagem, possibilitam a elas 

descobrirem, através de suas potencialidades criadoras, as possibilidades de reaproveitamento 

da matéria-prima e os efeitos positivos deste tipo de ação para o meio ambiente. 
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     Figura 12 - Projeto: Música também é Arte. 

 
           Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2015. 

 

Depois que as crianças terminaram de visitar a exposição, a professora pediu para 

que todos entrassem na sala de aula e sentassem na rodinha. Na rodinha ela perguntou quais 

haviam sidos os materiais que mais tinham gostado e o Eduardo respondeu que gostou 

bastante dos instrumentos que produziam barulho, ou seja, do “projeto música também é arte” 

que trouxe diferentes objetos musicais feitos também com materiais recicláveis. O projeto que 

mais me chamou a atenção foi o “Muito prazer, eu” (Figura 13). 

 
                                         Figura 13 - Projeto: Muito prazer, eu. 

 
      Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2015. 

 
O projeto “Muito prazer” tinha como objetivo a construção da identidade individual 

e coletiva das crianças. A professora utilizou o desenho do corpo e características das próprias 

crianças para a elaboração dos materiais. Enfatizando que cada um tem a sua própria 

identidade e participação social na sociedade.  
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3.1.3. As brincadeiras das crianças. 

 

A maioria das crianças brinca em grupos, sejam com meninas ou com meninos. 

Notei que as crianças gostam de cantar enquanto brincam ou de fazer docinhos e levar até a 

professora, seja na sala de aula com massinha de modelar ou no parque com areia. É comum 

que as crianças no parque produzam diversos docinhos e bolos de areia e ao terminarem 

peçam para que a professora deguste e perguntam qual seria o próximo sabor que ela queria. 

Em outro dia, enquanto alguns meninos brincavam de corrida ou de luta, Vicente e Marcos 

produziam alguns biscoitos com as formas de estrela e apostavam em diferentes sabores. Já as 

meninas, costumavam produzir bolos para a festa de aniversário da Cecília e naquele 

momento a Mariana veio me perguntar quando “de verdade” seria a festa de aniversário da 

Cecília. 

A massinha de modelar também é utilizada constantemente nas aulas, geralmente é 

disponibilizada após uma contação de história, ou mesmo quando as crianças estão ociosas.  

Um exemplo de utilização da massinha é quando as crianças brincavam formando diversos 

objetos para utilizarem em festas imaginárias de aniversários e viagens para o fantástico 

mundo do Frozen. Outro dia, a professora Joana distribuiu massinha para todos e percebi que 

as meninas se organizavam para produzir diferentes tipos de comida em forma de massinha, já 

os meninos tentavam formar bonecos e cobras para disputarem quem conseguia fazer melhor. 

Depois de alguns minutos as crianças já não queriam mais brincar de massinha. Outra 

situação que utilizaram a massinha foi quando a professora Joana disponibilizou cortadores 

em formato de árvores e números.  

Verifiquei que muitas situações de conflito aconteciam enquanto as crianças 

brincavam no parque. Como por exemplo, a situação a seguir: Paulo, Bernardo e Eduardo 

disputavam o balanço e não gostavam de dividir com os outros colegas, a professora tenta 

mediar a situação pedindo para que cada um troque de brinquedo. Depois que o Eduardo saiu 

do balanço ele acabou se envolvendo em um conflito com o Marcos, sendo que o Eduardo o 

bateu e em troca foi beliscado pelo o colega.  O posicionamento da professora Fabiana 

geralmente é retirar a criança da situação de conflito e pedir que fique pensando no que 

aconteceu, foi isso que ela fez com Eduardo, pediu que ficasse sentado ao seu lado, fora do 

parquinho para que ele “pensasse” nas suas atitudes e explicou que ele não deveria fazer mais 

isso. Outro exemplo de situação de conflito no parquinho: o João veio comunicar para a 

professora que o Eduardo o bateu “no coração” e que ele estava sem ar, porém o Eduardo 
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reclamou que ele também havia lhe batido, mas a professora Joana só pediu para o Eduardo se 

retirar do parquinho e sentar-se para se “acalmar” e pensar na sua atitude.  

Outra forma de brincar no parque é utilizando a imaginação para transformar objetos 

em brinquedos. Houve um dia no parquinho, que Daniel encontrou um pedacinho de ferro e 

veio me questionar sobre o que era aquele objeto, eu pedi para que ele olhasse e tentasse 

descobrir com qual brinquedo aquele “pedacinho de ferro” parecia. Ele olhou, mudou de 

posição e me respondeu que parecia um avião em que vários soldados estavam indo para 

guerra e precisavam salvar o outro mundo, assim comecei a construir uma história juntamente 

com a criança e o questionei sobre o motivo que esses soldados necessitavam salvar o outro 

mundo. A criança olhou para o parquinho, me olhou novamente e respondeu: “Ah... Tia, meu 

pai é um soldado.”, após isso saiu correndo com o pedacinho de ferro em direção ao balanço.  

Do outro lado do parque a Juliana tentava brincar com Gabriela, mas a colega não 

queria e a Juliana foi reclamar com a professora que ninguém queria brincar com ela, então a 

professora Fabiana pediu que ela procurasse outros amigos e que respeitasse a decisão dos 

seus colegas. Assim, a criança tentou encontrar outros colegas para brincar e encontrou a 

Mariana e pediu para que elas brincassem de irmãs, mas Mariana a advertiu lhe dizendo que 

ela era a mãe de Cecília e que ela deveria procurar a “sua própria mãe”, então Juliana se 

ofereceu para ser a irmã de Cecília que aceitou imediatamente. Mas faltava o pai dessa 

brincadeira e a Mariana foi perguntar ao Vicente se ele aceitaria ser o pai e ele também 

aceitou, porém, a brincadeira foi interrompida para que eles retornassem à sala de aula. 

No término do horário estipulado para o parquinho, a regra é que todos devem ajudar 

a recolocar os brinquedos na caixa, que são distribuídos inicialmente, e quem não ajudar, as 

professoras enfatizam que não voltará no dia seguinte. Assim, muitos se sentem intimidados, 

outros como o Eduardo e o André, não fazem a mínima do que já foi solicitado. No parquinho 

as crianças também querem testar seus limites, um exemplo disso, é quando Helena procura 

se equilibrar no batente e fica feliz em conseguir chegar até o final sem se desequilibrar. E 

quando Antônio, Bernardo e Paulo gritam que já conseguem se balançar sozinhos sem a ajuda 

dos seus colegas. 

Quando eles estão no parquinho e precisam ir ao banheiro, que está localizado dentro 

da sala e é propriamente para a idade deles, eles pedem permissão a professora e vão 

sozinhos, e as professoras costumam verificar ou realizar algum tipo de apoio, quando é 

necessário. Antes de saírem do parquinho as professoras lavam cada pezinho, pois eles tiram 

os sapatos para irem brincar no parquinho de areia. 
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Há um dia da semana em que as crianças podem trazer seus brinquedos de casa e 

também têm a liberdade de vir fantasiadas como quiserem. Em um destes dias os meninos 

trouxeram bola e já queriam brincar dentro da sala, porém a professora Joana os questionou se 

antes não estava faltando nada e as meninas responderam que eles precisavam sentar na roda. 

Ela pediu para que eles guardassem a bola e se organizassem em roda, começou a cantar as 

cantigas de roda e solicitou para que alguém escolhesse a próxima cantiga. O Bruno pediu 

para que todos cantassem a música da “Borboletinha”, ao terminarem a professora os liberou 

para brincar com os brinquedos de casa e os do baú da sala. Então as crianças pegaram os seus 

brinquedos e saíram correndo para escolherem outros no baú, mas a Mariana ao invés de 

brincar se sentou no chão e começou a chorar, perguntei o que havia ocorrido para que ela 

ficasse daquele jeito e ela respondeu que o seu sapato novo do Frozen estava machucando o 

seu pé e me pediu para que eu a deixasse ficar sentada no chão. Do outro lado, o Eduardo e o 

Marcos empurraram o Bernardo que acabou batendo a cabeça na mesa e chorou bastante, a 

professora reclamou com os envolvidos e pediu para que eles pedissem desculpas. 

Outro dia, a Isadora trouxe quatro pompons de cor roxa e sugeriu que as suas amigas 

(Melissa, Cecília, Mariana, Helena e Patrícia) organizassem as cadeiras em forma de plateia 

para que elas começassem a fazer o show, então elas colocaram cerca de seis cadeiras uma ao 

lado da outra e começaram a chamar os meninos, que destes só foram o Vicente e o Marcos. 

Elas começaram a cantar as músicas do Frozen e a balançar os pompons, mas cantavam tão 

baixo que os meninos só olhavam um para o outro e sorriam bastante. Na verdade, eles 

queriam mesmo era pegar os pompons e quando pediram para a Isadora ela não quis 

emprestar, assim com raiva eles disseram que não queriam mais assisti-las e saíram correndo.  

Algumas vezes foi possível observar brincadeiras na sala de aula também, os 

meninos brincando de astronautas e super-heróis e as meninas como personagens do filme 

Frozen. Elas estavam vestidas com vestidos de princesas e começaram a se olhar no espelho e 

falar que eram as personagens do filme. Mas seus diálogos foram interrompidos quando a 

professora pediu para que elas formassem a rodinha juntamente com os seus colegas. 

Enquanto isso, Bernardo estava vestido com a roupa do Batman e em frente ao espelho 

admirava sua fantasia.  

Outra situação em que brincavam na sala aconteceu enquanto a professora verificava 

as agendas para conferir se havia recados dos pais dos alunos. Enquanto isso as crianças 

aproveitaram para brincar de “pique e pega” e foi naquele momento que a Cecília acabou 

caindo e começou a chorar bastante, assim a professora Joana pediu para que todos parassem 

a brincadeira e acrescentou: “Porque na sala não é lugar parar correr, muito menos para 
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brincar de pique pega.” Todos olharam assustados e já foram sentando no chão para organizar 

a rodinha, naquele momento Cecília já havia parado de chorar.  

As crianças também brincavam no pátio. Uma situação de brincadeira observada no 

pátio foi o “Jogo dos Pinos” (Figura 14). André disse que iria me assustar com a sua arma e 

então perguntei se isso era brincadeira ou realmente era verdade. A criança respondeu: “É de 

brincadeira Tia”. Já o Antônio montou um martelo com os pinos e disse que o seu pai estava 

concertando o carro com um martelo igual ao que ele tinha feito.  

 

                                    Figura 14 - Jogo com pinos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2015. 
 

Do outro lado estava Mariana chorando porque os meninos estavam brincando de 

“polícia e ladrão” e ela não queria ser o ladrão, mas sim a polícia como a sua mãe.  A Juliana 

convidou a Mariana para brincar de ser a sua irmã, mas a Mariana explicou que faltaria o pai e 

a mãe. O Daniel convidou o André para construir uma casa com uma cozinha grande para 

lavarem as louças, mas a sua brincadeira foi interrompida quando o Eduardo começou a 

destruir todos os seus projetos e a professora pediu para que todos colocassem os brinquedos 

na caixa e voltassem para a sala.  

 Dois episódios de brincadeira fugiram da rotina, são eles: um dia após o segundo 

lanche, a professora Joana colocou o túnel sensorial no pátio para que eles brincassem. Esse 

brinquedo estimula a coordenação motora das crianças e também trabalha com a 

psicomotricidade. As crianças não esperavam os outros colegasentrarem e saírem do 

brinquedo, elas queriam entrar todas juntas e acabavam se machucando levando a professora a 

pedir que a turma retornasse para a sala azul.  
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O outro episódio aconteceu na semana de comemoração ao dia das crianças. Naquela 

semana, houve um dia em que a escola disponibilizou um grande brinquedo de pula-pula 

(Figura 15) que ficou na área externa da escola, porém o tempo não estava muito favorável 

para que as crianças brincassem na área externa, uma vez que as temperaturas estavam 

elevadas e o brinquedo estava fixado no sol.  

 

                                        Figura 15- Brinquedo de pula-pula. 

 
     Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2015. 

 
Porém, mesmo com aquelas condições todas as turmas o utilizaram e muitas crianças 

reclamaram que o chão estava muito quente fazendo com que fossem a todo o momento tomar 

água na sala. Ainda que as crianças estivessem felizes com aquela situação, a professora 

Joana mostrou sua indignação, por terem fixado o brinquedo ao sol e ainda reclamou que 

muitas crianças poderiam ficar com dores de barriga ou até passarem muito mal. Essa situação 

fez também com que algumas mães não permitissem que seus filhos brincassem, nesse caso, a 

mãe do Bruno e da Helena, que proibiram que seus filhos brincassem naquele brinquedo e 

advertiu a professora para que ela também não os deixasse brincar.  

Diante desses fatos, não houve nenhum posicionamento da diretora, como também 

parecia estar tranquila. As crianças da sala azul foram às únicas que não ficaram mais que 

meia hora naquele brinquedo e ao saírem à professora pediu para que todos tomassem 

bastante água e esperassem o lanche. Na sequência a professora trouxe a caixa de lego para as 

crianças. 

Com o lego as meninas formaram pirulitos e o Eduardo começou a montar armas, 

aproveitando a situação, ele me disse que a sua mãe iria comprar uma arma grande, e com isso 

ele iria matar todo mundo, até o bebezinho de sua mãe, que está no berço. Algumas meninas 

como a Fernanda e Simone começaram a produzir diferentes coroas de princesas (Figura 16), 
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e diziam que eram “as princesas” do Frozen, o Carlos também pediu para que elas fizessem 

uma coroa para ele e Fernanda perguntou: “Carlos você também vai ser uma princesa?” 

Carlos sorriu e disse que lógico que não e que ele seria o Rei para mandar em toda a sala. Já a 

Melissa não quis brincar e eu perguntei o porquê ela não queria se juntar aos seus colegas, ela 

só disse que em casa já tinha lego e que não queria brincar daquilo.  

 
                                Figura 16 - Jogo de Lego. 

 
                               Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2015. 
 

Estes são alguns episódios que retratam os tipos de brincadeiras mais utilizados pelas 

crianças, assim como o comportamento das mesmas e as intervenções das professoras 

enquanto aconteciam as brincadeiras. A seguir, apresento a fundamentação teórica na 

tentativa de entender melhor essa realidade observada e ter condições de elaborar algumas 

reflexões sobre a brincadeira, especificamente as de Papéis Sociais, enquanto estratégia de 

ensino e aprendizagem e também como contributo para a constituição da criança enquanto 

sujeito social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47

4. AS BRINCADEIRAS DE PAPÉIS SOCIAIS: os processos de ensino e 

de aprendizagem e a constituição da criança enquanto sujeito social. 
 

 

Neste capítulo discuto conceitos teóricos básicos para compreender o objeto de 

investigação, as Brincadeiras de Papéis Sociais. Estes conceitos vão perpassar as quatro 

unidades que compõem essa fundamentação teórica. São elas: (i) A infância e o seu contexto 

histórico: o brincar, o brinquedo e as brincadeiras; (ii) O brincar, a aprendizagem e o 

desenvolvimento; (iii) As Brincadeiras de Papéis Sociais: contribuições para a constituição da 

criança enquanto sujeito social; e (iv) O que dizem alguns documentos oficiais sobre as 

brincadeiras. 

 

4.1. A infância e o seu contexto histórico: o brincar, o brinquedo e as brincadeiras 

 

Os conceitos de infância são frutos de construções sociais, isto é, dependem de como 

a sociedade entende a criança, e este entendimento sempre estará vinculado às circunstâncias 

sociais e ao desenvolvimento econômico. Então buscando entender melhor essa conjuntura 

entre o brincar, os brinquedos e as brincadeiras na infância, que considero ser necessário 

conhecer as concepções de infância e sua relação com o brincar.  

No decorrer dos séculos, se teve diversificados contextos e situações em que a 

criança foi e está inserida, isso se deve ao fato dessa construção social. Segundo Philippe 

Ariès (1978) alguns ideais referentes à infância e como se deu a construção da criança 

enquanto sujeito social datam do século XVII. Até aquele século a característica mais 

acentuada e simbolizada nas obras dos artistas eram as representações das crianças como 

“mini-adultos”, e logo depois como um “bichinho engraçadinho”, entre outras denominações 

que foram dadas através dos tempos. As construções e reconstruções desse pensamento social 

deram espaço e importância ao desenvolvimento físico e psicológico da criança. Essa falsa 

imagem devia-se ao fato de não considerarem as crianças diferenciadas por uma morfologia 

infantil, e sim por homens de tamanhos reduzidos. Entretanto, para Ariés (1981, p.65): 

 
A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua evolução pode 
ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos séculos XV e XVI. Mas os 
sinais de seu desenvolvimento particularmente numerosos e significativos a partir do 
fim do século XVI e durante o século XVII.  
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Ariés (1978) ainda relata que até mais ou menos por volta do século XVI não existia 

a particularidade da consciência sobre o universo infantil. O conceito de infância para esse 

autor, até então, baseava-se no abandono, na pobreza, no favor e na caridade. Pois o 

atendimento oferecido às crianças era precário; havia ainda grande número de mortalidade 

infantil, devido ao risco de morte pós-natal e às péssimas condições de saúde e higiene da 

população em geral, e das crianças em particular.  

Em decorrência daquelas condições, uma criança morta era substituída por outros 

sucessivos nascimentos, já que ainda não havia, conforme hoje existe, o sentimento de 

cuidado e paparicarão. Pois as famílias, naquela época, entendiam que a criança que morresse 

não faria falta e qualquer outra poderia ocupar o seu lugar. Assim, foi a partir do século XIX e 

XX que a infância começa a ocupar um lugar fundamental junto à sociedade. A sociedade e 

principalmente a família percebe e pensam no pequeno ser como alguém que precisa de 

cuidados diferenciados, necessitando de: atenção, higiene, educação, etc. Desta forma, 

delineia-se o que mais tarde evolui para o que hoje se conhece por infância. 

Kishimoto (1996) ressalta que Froebel, filósofo do período romântico, isto é, final do 

século XVIII até final do século XIX, atribuiu a criança um significado de plenitude dotado 

de valores e concebeu a natureza infantil por meio de brincadeiras livres e espontâneas. Para 

ela, Froebel é considerado o psicólogo da infância, por valorizar a liberdade de expressão das 

crianças e instituir uma pedagogia tendo a representação simbólica como eixo do trabalho 

educativo. Nessa conjuntura, na metade do século XIX surgem as primeiras instituições de 

Educação Infantil em inúmeros países da Europa, mas só na década de 1870 no Brasil. 

Kishimoto (1996) apresenta Froebel como um dos educadores que influenciaram o 

surgimento de instituições de Educação Infantil no Brasil. Froebel introduziu a brincadeira e 

os brinquedos no contexto infantil dos estabelecimentos de jardins de infância, acreditando 

que estes seriam responsáveis pelo desenvolvimento físico, moral e cognitivo na criança.  

Áries (1978) buscou nos diários de Jean Héroard, médico francês, relatos do início 

do século XVII, na tentativa de observar os períodos em que surgiram as brincadeiras e como 

elas eram no aspecto do desenvolvimento físico e mental. Segundo Áries (1978, apud., 

BERNARDES, 2005) nos relatos do médico francês, o príncipe Luis XIII brincava com os 

brinquedos habituais das crianças pequeninas: cavalo de pau, cata-vento, e peão. Com um ano 

e cinco meses, ele jogava “malha e pela”, jogo que, nos dias de hoje, poderia ser comparado 

ao de golfe e críquete. Nessa mesma idade, aprendeu a tocar violino, a cantar e a dançar, o 

que revela a importância da música e da dança na educação dos meninos naquela época.  
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No século XVIII eram comuns em algumas datas comemorativas, as atividades 

lúdicas dos adultos, que não apresentavam distinção em relação às desenvolvidas pela criança, 

pois homens, mulheres e crianças brincavam de algumas brincadeiras populares como cabra-

cega, guerra de bolas de neve e jogos de salão (BERNARDES, 2005). 

Pode-se dizer que a partir da ruptura entre o entendimento de criança como mini 

adulto para a concepção de criança que vive uma infância, as brincadeiras começaram a 

integrar-se na sociedade. A partir deste contexto, Lazaretti (2011) diz que a brincadeira é uma 

atividade social, e por isso seu conteúdo é social, isto é, uma forma de vida e atividade da 

criança para orientar-se no mundo das ações e relações humanas, dos problemas e motivos das 

ações dos indivíduos. Portanto, a partir das brincadeiras a criança direciona as suas relações 

humanas e conflitos com outros sujeitos. Redin (1998) também compreende que a brincadeira 

surgiu por meio da relação da criança com o adulto. Para ele a brincadeira manifestou-se em 

meio a cenários religiosos, culturais e artísticos.  

Wajskop (1995) citando os autores Henriot (1989) e Brougére (1993) ressalta que 

aqueles sustentavam a concepção de que o brincar assume uma nova representação da criança 

que é instituída a partir do seu padrão social.  Ainda nessa mesma linha, segundo a autora, 

Brougère (1993) destaca que o brincar passou por várias concepções nas mais diversas áreas 

como a da História, da Filosofia e da Pedagogia. Ele reforça que com o advento do 

Romantismo surgiu uma nova concepção de infância e a brincadeira ganhou mais seriedade 

no interior de um sistema de inversão de valores. Ou seja, antes desse advento, o brincar e as 

brincadeiras não tinham importância alguma na infância, a criança não tinha papel social na 

sociedade, “não tinha voz” e era considerada um “ser insignificante”. Porém, com a ruptura 

do Romantismo a criança é vista como um ser dotado de verdades e potencialidades 

valorizando o contexto da brincadeira infantil. Desta forma para Brougére (2010, p.99):  

 
A valorização da brincadeira apoia-se na supressão da dimensão social da educação 
da criança pequena que, tal como um animal, surge como dominada, mas, também, 
como conduzida pela natureza, da qual a brincadeira é o meio principal da educação.  

 

O que o autor está querendo dizer, é que a criança antes regida por leis da natureza e 

tratada de certa forma, como um animal, passa então, a ser conduzida pela educação, que tem 

na brincadeira a sua principal atividade. Brougère (1993, apud WAJSKOP, 1995) considera o 

brincar como uma atividade mental, uma forma de interpretar e sentir alguns determinados 

comportamentos humanos, portanto o brincar constitui um fato social. Wajskop (1995) então 
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interpreta que a imagem da criança e suas brincadeiras estão ligadas as atividades que uma 

comunidade ou grupo de pessoas reproduzem.  

Sobre o surgimento do brinquedo, Porto (2005) diz que o mesmo também está 

vinculado a um contexto histórico e cultural, assim como o brincar. Entretanto, na história das 

sociedades ocidentais, a criança e o brinquedo tomaram sobre si diferentes representações. A 

industrialização de brinquedos, conforme Kishimoto (1993) começa no século XI, quando as 

fábricas produziam estatuetas de crianças que eram designadas para fins religiosos e somente 

na Idade Média foram surgindo os brinquedos, assim os objetos decorativos assumiram novas 

funções para os adultos e para as crianças. Conforme essas mesmas autoras, a partir do 

advento do Renascimento, as brincadeiras que antecedentemente contemplavam os adultos e 

as crianças, gradativamente, foram assumindo a especialidade das crianças. O brinquedo 

tornou-se um mediador entre a criança e o mundo. A criança passa a ter um espaço para 

brincar junto ao brinquedo que torna possível sua inserção no mundo lúdico. O que faz 

entender que o brinquedo passa a ser visto como um artifício, como um meio para o brincar. 

Sobre a relação da criança com o brinquedo e desta com a cultura, Brougère (2010, 

p. 69) fala que: 

 
Através do brinquedo, a criança entra em contato com um discurso cultural sobre a 
sociedade, realizado para ela, como é feito, ou foi feito, nos contos, nos livros, nos 
desenhos animados. São produções que propõem um olhar sobre o mundo, olhar que 
leva em conta o destinatário especial, que é a criança.  
 

Com base nas inferências acima posso dizer que o brincar, o brinquedo e as 

brincadeiras são entendidos atualmente como atividades peculiares na infância, nesse aspecto, 

presume-se uma relação com o contexto social e cultural que a criança está inserida. Portanto, 

depois de um longo processo histórico o brincar assegurou-se na infância e passou a assumir 

um papel primordial para o desenvolvimento humano. A seguir discuto como o indivíduo, em 

especial a criança aprende e se desenvolve e qual a relação disto com o brincar. 

 

4.2. O brincar, a aprendizagem e o desenvolvimento. 

 

Na área da Psicologia do Desenvolvimento, Piaget7 é um dos teóricos mais 

renomados. Sua obra tem sido muito utilizada nos cursos de formação de professores, 

                                                
7Jean Piaget (1896-1980) Doutor em Biologia pela Universidade de Neuchâtel, foi professor da escola e do 
laboratório de pesquisa experimental dirigido por Binet. Foi diretor do instituto Jean-Jacques Rousseau na 
Universidade de Genebra. Doutor Honoris pela Universidade de Harvard. 
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especialmente sua teoria da Epistemologia Genética8. Para Piaget (1975, apud.,BECKER, 

2008) o sujeito desenvolve-se cognitivamente e a construção do seu conhecimento é vista de 

uma maneira epistemológica, ou seja, a inteligência é interpretada como uma função 

(adaptação) em que o indivíduo adapta e modifica o meio conforme as suas necessidades.  

Para adaptação desse individuo com o meio, é necessário que aconteça dois processos: a 

Assimilação e a Acomodação.  

Becker (1994), fundamentado em Piaget, entende que o indivíduo é um sujeito 

cultural ativo, que opera sobre o mundo, cuja ação tem dupla dimensão: assimilação e 

acomodação. Na assimilação há uma tentativa do indivíduo em solucionar uma determinada 

situação a partir da interpretação. Representa um processo contínuo na medida em que o 

indivíduo está em constante atividade de interpretação da realidade que o rodeia, produzindo 

transformações no mundo objetivo. Já na acomodação, o indivíduo produz transformações em 

si mesmo, no mundo subjetivo, ou seja, é na acomodação que se modifica as estruturas 

mentais, para compreender um novo objeto de conhecimento. Então, podemos entender que a 

assimilação é a maneira que o sujeito interpreta a sua realidade e tornam seus alguns 

elementos do mundo, na acomodação o sujeito modifica e organiza o mundo por meio da sua 

estrutura mental.  

As principais pesquisas de Piaget são: O Nascimento da Inteligência na Criança 

(1936), A Construção do Real na Criança (1937) e A Formação do Símbolo na Criança 

(1945). Para Almeida & Valeirão (2015, p.91) essas obras resultaram a concepção de quatro 

estágios que foram os fundamentos cognitivos acerca do desenvolvimento e da aprendizagem:  

 
Ele tinha por objetivo descrever e compreender as primeiras bases psicológicas do 
desenvolvimento da racionalidade humana e a capacidade de produzir 
conhecimentos. Em sua pesquisa, constatou a organização de quatro estágios que 
irão construir as bases cognitivas para a aprendizagem e, consequentemente, para o 
pensamento humano. Os estágios obedecem a um esquema evolutivo da 
racionalidade e, embora todos os indivíduos passem por eles em sequência, cada 
qual o faz a seu tempo e de acordo com os estímulos do meio.  

 

Sobre o desenvolvimento, Piaget (1945, apud., La Taille , 2003) o define como um 

processo de equilibrações sucessivas passando pelos quatro estágios distintos. O primeiro 

estágio chamou-o de sensório-motor, de 0 a 2 anos, onde a criança faz suas ações baseadas 

puramente na habilidade motora que vai conquistando; o segundo estágio é o pré-operacional, 

                                                
8A Epistemologia Genética proposta é essencialmente baseada na inteligência e na construção do conhecimento 
e visa responder à questão não só de como os indivíduos, sozinhos ou em conjunto, constroem conhecimentos, 
mas também por quais processos e por que etapas eles conseguem fazer isso. 
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de 2 a 7 anos, que é quando a criança passa a se relacionar e considerar símbolos e signos 

presentes nas interações individuais e com os outros; o terceiro denomina-o como operatório-

concreto que ocorre nas idades de 7 a 11 quando se inicia operações lógicas e imediatistas. O 

último estágio chama-se operatório formal que acontece a partir dos 11 em diante, onde há 

pensamentos abstratos por parte dos adolescentes, há explorações de situações hipotéticas e o 

raciocínio dedutivo.  

Na visão de Bock (2002, p.101) “cada estágio é caracterizado por aquilo que de 

melhor o indivíduo consegue fazer nessas faixas etárias”. Podemos entender conforme Bock 

(2002), que essa divisão por faixa etária não é vista como uma obrigatoriedade, uma vez que 

todos os indivíduos passarão por todas as fases e períodos, entretanto o início e o término de 

cada um deles dependerão de características biológicas do indivíduo, de fatores educacionais 

e sociais.  

Outro teórico renomado na área da Psicologia, e considerado respeitável pela área da 

Pedagogia, é Lev Vigotski9. Este teórico defendeu a ideia de que não há um desenvolvimento 

pronto e previsto dentro de nós. Para ele o desenvolvimento acontece conforme o tempo passa 

e o indivíduo recebe influência externa, e interage com o meio. Isto é, o desenvolvimento 

humano está agregado à história da sociedade, em que um não seria sem o outro.   

No entendimento de Bock (2002) sobre Vigotski, o desenvolvimento infantil é visto 

a partir de três aspectos: O primeiro é o aspecto instrumental, no qual se recebem estímulos 

ambientais, entretanto, estes são alterados e utiliza as modificações como um instrumento do 

comportamento; o segundo é o aspecto cultural que enfatiza que um dos instrumentos básicos 

criados pela humanidade é a linguagem. Book (2002) pondera a importância que Vigotski deu 

a correlação entre a linguagem e o pensamento em toda a sua obra; e o último é o aspecto 

histórico, que se funde ao cultural, uma vez que os instrumentos que o homem usa para 

modificar o seu ambiente e o seu comportamento sofreu mutações no decorrer da história 

social da civilização. 

Fazendo uma relação com o brincar e o desenvolvimento infantil na perspectiva de 

Vigotski, é possível entender o brinquedo como um aspecto instrumental, isto é, com o 

brinquedo é possível receber estímulo ambiental, mas este pode ser alterado conforme o 

indivíduo resolve utilizá-lo. Ou seja, a criança pode dar o sentido que quiser ao brinquedo, 

alterando o estímulo ambiental que este poderia fornecer. A criança utiliza a linguagem, que é 

um instrumento cultural, para o brincar. Desta forma, pode-se entender que a brincadeira é um 

                                                
9Lev Vigotski (1896-1934) foi um cientista, pensador e Psicólogo bielorusso, pioneiro nos estudos sobre o 
desenvolvimento intelectual das crianças e a correlação com as interações sociais e condições de vida. 
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elo importante que pode atrelar a linguagem ao pensamento. Outra relação possível entre os 

aspectos postulados por Vigotski e o brincar, é que os brinquedos e as brincadeiras são 

instrumentos que o homem, e a criança, podem usar para modificar o ambiente que vivem, 

assim como os seus comportamentos. Essas mudanças estão vinculadas ao que acontece na 

sociedade. 

A compreensão que Oliveira (2004) faz sobre a definição do processo de 

desenvolvimento humano em Vigotski numa perspectiva histórico cultural, está vinculada ao 

que o autor denominou como sendo resultado da interação entre quatro planos genéticos — a 

filogênese, a ontogênese, a sociogênese e a microgênese.  

Dessa maneira, para Oliveira (2004) o primeiro plano genético corresponde a 

filogênese, isto é, a história da espécie animal. Na filogênese é que se define os limites e 

possibilidades do funcionamento psicológico, isto é, a espécie humana é diferente de uma 

espécie animal. A própria epistemologia da palavra filogênese remete as habilidades que 

podemos fazer a partir da nossa genética. São as características que diferem o ser humano do 

animal e que servem de fundamento, posteriormente, para o desenvolvimento psicológico. O 

grande marco desse plano genético é a plasticidade do cérebro – o cérebro se adapta conforme 

o ambiente. 

O segundo plano é a ontogênese, Oliveira (2004) entende que este está vinculado ao 

desenvolvimento do ser, que pertence a uma determinada espécie, no caso, a humana; por isso 

passa por um ciclo vital - nascer, desenvolver-se, reproduzir e morrer. Este é um fator 

intrinsecamente biológico e humano. Este plano está estritamente ligado ao estágio anterior, 

pois o homem é membro de uma determinada espécie, a humana, portanto, passará por um 

determinado percurso do desenvolvimento. Ou seja, são determinadas etapas sequenciais que 

o ser humano necessita passar.  

O terceiro plano é sociogênese. Oliveira (2004) a entende como a história cultural de 

onde o indivíduo está inserido. A autora explica que são as formas de funcionamento cultural 

que definem o funcionamento psicológico. Neste plano a significação pela cultura é vista em 

dois aspectos: o primeiro funciona como alargador da cultura; e o segundo tem relação com 

como cada cultura define a sua forma de passar pelo desenvolvimento. Um exemplo disto é a 

puberdade, que é um fator biológico, mas é compreendida de uma forma diferente por cada 

cultura. Portanto, é a cultura que define por onde o indivíduo pode se desenvolver.  

O quarto plano genético é a microgênese, que conforme Oliveira (2004) é 

considerado um aspecto intrinsecamente microscópico do desenvolvimento humano. Ela diz 

que cada fenômeno psicológico tem a sua história – micro. O desenvolvimento psicológico é 
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visto como um fenômeno único, que não ocorre da mesma maneira em dois sujeitos 

diferentes.  Ou seja, nem um indivíduo tem uma história igual a de outra pessoa, as histórias 

são diferentes. Cada indivíduo é único.  

Com base nas presunções acima se pode entender que durante os estágios de 

filogênese e ontogênese há certo determinismo biológico da espécie, o indivíduo depende do 

biológico para aprender e desenvolver-se. Na sociogênese, há certo determinismo cultural, e 

pensando na relação da criança com o brincar (que é uma ação histórica e cultural), pode-se 

dizer que as brincadeiras também podem ser entendidas como alargadoras da cultura, e que 

estas podem influenciar como o indivíduo se relaciona com a cultura com a qual convive. As 

crianças ao brincarem representam os adultos e suas atividades, pois estas estão presentes nas 

suas relações interpessoais, deste modo, nas brincadeiras há valores culturais diferenciados, 

ou seja, nas brincadeiras alguns fatores podem ser desencadeados, fatores culturais, em que as 

crianças aprendem subjetivamente a lidar com as regras que regem uma sociedade, e que ela 

como sujeito, faz parte dessa sociedade dotada de valores culturais.  

Na microgênese, a característica determinante é a singularidade que cada indivíduo 

possui, os seres humanos podem ser iguais biologicamente ou até mesmo culturalmente, mas 

cada um apresenta as suas particularidades e especificidades. Por isso, como a criança lida 

com o brincar é fundamental para entender sua singularidade, para entender como esta se 

relaciona com a sociedade, como esta se constitui socialmente. 

Os postulados de Vigotski (1991, p.115) expõem que o desenvolvimento se dá de 

fora para dentro, isto é, os fatores externos servem como mecanismos para o desenvolvimento 

e aprendizado. Assim, é possível entender a importância da cultura e da imersão do sujeito no 

mundo humano, portanto, a aprendizagem aparece de suma importância para o 

desenvolvimento da criança.  

 
[...] a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma correta 
organização da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa 
todo um grupo de processos de desenvolvimento, e esta ativação não poderia 
produzir-se sem a aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um momento 
intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam na criança essas 
características humanas não-naturais, mas formadas historicamente.  

 

Pode-se compreender que há uma correlação entre o desenvolvimento e a 

aprendizagem, uma vez que esse processo é desencadeado a partir das relações do homem 

com o meio. Oliveira (1995) diz que Vigotski entende que é o aprendizado que desencadeia 

os processos internos do indivíduo e que nesse contexto está conectada a relação com o 
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ambiente sócio cultural, este é um pressuposto para o conceito de Zona do Desenvolvimento 

Proximal. Para Vigotski (1991, p.97):  

 
A Zona de Desenvolvimento Proximal define aquelas funções que ainda não 
amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 
amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas funções 
poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” em desenvolvimento, ao invés de 
frutos do desenvolvimento.  

 

Assim, pode-se entender que para Vigotski (1991) é a aprendizagem que promove o 

desenvolvimento, e é esta posição que assumo neste trabalho, em contraposição a proposição 

de Piaget (1975) que entende que o sujeito por desenvolver-se que aprende. Isto não quer 

dizer que desconsidero a obra de Piaget, não é isso, pois valorizo o fato dos dois teóricos, 

entenderem que o indivíduo é um sujeito ativo e que interage com o meio no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. Entretanto, Vigotski é minha posição teórica, pois este 

vincula o desenvolvimento e aprendizagem ao papel do brinquedo (faz-de-conta). 

Vigotski é um teórico rico para este trabalho por possibilitar a compreensão de que o 

brincar pode ser um instrumento de intervenção no processo de aprendizagem promovendo o 

desenvolvimento da criança. Para Vigotski (1991) o brincar é uma atividade de origem 

humana, na qual a imaginação, a fantasia e a realidade atuam mutuamente, pelas crianças, na 

formação de mecanismos que podem edificar diferentes relações sociais com outros 

indivíduos, seja com crianças ou adultos. É isso que será tratado a seguir, ao se discutir as 

Brincadeiras de Papéis Sociais. 

 

4.3. As Brincadeiras de Papéis Sociais: contribuições para a constituição da criança 

enquanto sujeito social. 

 

As crianças brincam de diversas formas utilizando brinquedos ou não em suas 

brincadeiras. Como se viu anteriormente, as brincadeiras já fazem parte da infância há muito 

tempo. Mas do que as crianças brincam? As crianças brincam de brincadeiras tradicionais, 

brincam de faz de conta, jogam jogos de tabuleiro, brincam utilizando qualquer objeto, e 

inventam brinquedos para brincar.  

No nosso cotidiano, pronunciamos subjetivamente os termos brincar e jogar como 

atividades realizadas por crianças. Mas verifica-se com alguns teóricos que existem diferentes 

brincadeiras, e que há vários entendimentos do que é brincar e jogar, entretanto, parece que já 

há consenso de que o contexto histórico e cultural influencia a elaboração dos conceitos de 
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brincar e jogar. Por isso, é pertinente conhecer como alguns teóricos tem se posicionado a 

respeito de conceitos desta natureza, também para compreender como se situa as Brincadeiras 

de Papéis Sociais neste contexto.   

De acordo com Kishimoto (2005), as brincadeiras tradicionais infantis estão 

vinculadas ao folclore, ou seja, carregam uma porção da cultura popular, bem como 

resguardam a produção espiritual de um povo em determinados períodos históricos. A autora 

ressalta que essa tradicionalidade e universalidade, cunho das brincadeiras, provêm dos 

gregos que brincavam há muito tempo de amarelinha, empinar papagaio, jogar pedrinhas, 

brincadeiras que até hoje perpetuam na nossa cultura e na memória infantil. Conforme é 

retratado na pintura artística Portinari (Figura 17). 

 
                                    Figura 17 - Brincadeiras na infância. 

 
                                   Fonte: www.portinari.org.br 
 
 

Ao tentar definir o termo jogo, Kishimoto (2005) entende que esta não é uma tarefa 

fácil, pois existem inúmeros fenômenos que podem ser confundidos com esse termo, inclusive 

o próprio conceito de brinquedo. Buscando entender o termo jogo a autora apresenta três 

significados: “O resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto 

social; um sistema de regras; e um objeto” (2005, p.13).  Para Kishimoto (2005, p.16): 

 
Na primeira definição, de acordo com o período que o jogo é retratado ele assume 
significações correspondentes com cada sociedade que lhe atribui. Antigamente o 
jogo era considerado supérfluo, porém no Romantismo ele é atribuído para educar a 
criança. Na segunda definição, as estruturas sequenciais de regras diferenciam a 
modalidade que cada jogo exerce bem como podem desenvolver uma conjuntura 
com a atividade lúdica. Na terceira definição, refere-se ao sentido que o objeto 
exerce no jogo. 
 

Isto quer dizer que o jogo pode ter várias definições, e estas podem estar vinculadas 

as significações que cada sociedade, em cada momento histórico lhes dá. A segunda definição 
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vincula o termo jogo a uma sequencia de regras definidas (seja por um adulto, ou pela própria 

criança), mas este jogo sempre se apresenta numa perspectiva lúdica. Esta segunda definição é 

a que faz com que algumas pessoas confundam os conceitos de jogar e brincar. E a última 

definição está vinculada ao jogo como conjunto de objetos que tem um sentido. 

Com base nos pressupostos de Kishimoto (2005) o brinquedo difere-se do jogo, pois 

o brinquedo presume um vínculo intrínseco com a criança, ou seja, necessariamente não 

precisa ser redigido por regras para que possa ser manuseado. Através do brinquedo a criança 

estimula a representação da sua realidade, bem como pode substituí-los por objetos reais. 

Outro ponto importante, acusado pela autora, é a correlação que o brinquedo faz com o 

mundo imaginário da criança no período pré-escolar. 

Uma questão que têm grande relevância na obra de Vigotski é o papel que o 

brinquedo desencadeia na relação com o outro. Para Vigotski (1991) é com o brinquedo que a 

criança cria situações imaginárias durante o desenvolvimento infantil. Pode-se entender, em 

grosso modo, que ele assume uma alusão nas estruturas do desempenho psíquico da criança. 

Para Brougère (2010) o brinquedo, não é definido por uma função precisa, é um 

objeto manipulado livremente, sem estar condicionado a regras ou princípios. Este é um 

objeto infantil e ligado à infância; já o jogo é destinado tanto à criança quanto ao adulto. Além 

de o brinquedo possibilitar situações imaginárias, ele faz com que a criança atribua diferentes 

significados a um determinado objeto. Corroborando com este pensamento, Kishimoto (2005, 

p.68) diz que: “o brinquedo aparece como um pedaço de cultura colocado ao alcance da 

criança. É seu parceiro na brincadeira”.  

Em concordância a este entendimento, Brougére (2010) posiciona-se afirmando que 

através do brinquedo a criança entra em contato com o discurso cultural. Nessa perspectiva, 

pode-se entender que os brinquedos assumem uma estrita relação com a cultura que a criança 

está imersa, idealizando um quadro da sociedade. Desse modo, o brinquedo apresenta uma 

acepção singular para a criança, em que “a manipulação do brinquedo leva a criança à ação e 

à representação, a agir e a imaginar” (BROUGÉRE, 2010, p.69). Nessa conjuntura, nas 

brincadeiras a criança pode desencadear diferentes significados e papéis sociais.  

Conforme Vigotski (1991, p. 63), “é no brinquedo que a criança aprende a agir numa 

esfera cognitiva, ao invés de uma esfera visual externa, dependendo das motivações e 

tendências internas, e não dos incentivos fornecidos pelos objetos externos”. Isto é, o 

brinquedo auxilia na distinção entre a ação e o significado, pois no decorrer do 

desenvolvimento da criança “os objetos perdem a sua força e é alcançada uma condição que a 

criança começa a agir independentemente daquilo que ela vê”. Assim, a criança estabelece 
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uma correlação entre o brincar e a abstração sobre ele, passando a ser independente, não 

levando em conta o espaço que está inserido. 

Com base nas inferências colocadas acima, entendo que o “brinquedo e brincadeira 

relacionam-se diretamente com a criança e não se confundem com o jogo” (KISHIMOTO, 

2005, p. 21). E para Roza (1993), o brincar é uma característica da infância, é um conjunto de 

atividades. Assim, compreendo que entre elas está o jogo, está o faz-de-conta, e as 

brincadeiras tradicionais. Dessa maneira, podemos assimilar que o brincar aparenta ser mais 

livre, no entanto, o jogo possui regras, geralmente, pode envolver dois ou mais parceiros. 

Kishimoto (2003) entende que nos estágios de desenvolvimento de Piaget 

predominam alguns tipos de brincadeiras, que ele chama de jogos. Seguindo a sequência da 

evolução dos estágios tem-se: jogos de exercício, jogo simbólico e de regras. O que interessa 

para este trabalho é que o que Piaget (1978) chamou de jogo simbólico ou faz-de-conta, por 

implicar na representação de um objeto ausente, exige que a criança compare imagem, ou o 

objeto dado (significante), com o objeto imaginado ou o conceito (significado) demonstrando 

o aparecimento do pensamento. Pode-se inferir que o jogo simbólico permite que a criança 

organize e conheça o seu mundo e expresse a sua própria visão em relação a ele, alguns 

sentimentos também são contestados em suas brincadeiras como o amor, agressividade, 

tristeza e alegria.  

Bomtempo (2005) diz que para Piaget (1971) a criança ao brincar compreende o 

mundo à sua maneira e que não tem compromisso com a realidade. O entendimento de 

Bomtempo é que o jogo simbólico é solitário e com decorrer dos estágios evolui para a 

representação de papéis, como o brincar de médico, de casinha, de mãe etc. Segundo 

Bomtempo (2005, p.60): 

 
O jogo simbólico individual pode, também, de acordo com a ocasião, transforma-se 
em coletivo com a presença de vários participantes. A maior parte dos jogos 
simbólicos implica movimentos de atos complexos, que podem ter sido, 
anteriormente, objeto de jogos de exercício sensório-motor isolados. Esses 
movimentos são, no contexto do jogo simbólico, subordinados à representação e à 
simulação que devem predominar na ação. O apogeu do jogo simbólico situa-se 
entre 2 e 4 anos de idade, declinando a partir daí.  
 
 

Nesse âmbito, a autora diz que com 3 anos a criança já nomeia os objetos de acordo 

com a sua própria concepção sem a interferência do adulto, pois com a aquisição da 

linguagem a criança representará no objeto as figuras de sua própria realidade, levando-a 

assumir os papéis sociais da vida de um adulto. Dessa maneira, para Bomtempo (2005) a 

criança representará por meio do jogo simbólico a evocação de símbolos e a sua realidade, e 
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isto reforça o brincar seja de faz-de-conta ou de outras brincadeiras que permitam “evocar e 

vivenciar”. Posto que o jogo simbólico possua características antagônicas: “regra e liberdade”, 

“fantasia e imitação”; “seriedade e não seriedade”. Bruno Bettelheim (1988) também entende 

que o jogo simbólico é uma ponte entre a fantasia e a realidade.  

Vigotski, (1998) define que no brincar a criança cria e expressa uma situação 

imaginária, projeta-se nas atividades adultas de sua cultura e ensaia seus futuros papéis e 

valores, o que estou entendendo por Brincadeiras de Papéis de Sociais. Desta forma, ser 

diferente do jogo simbólico, que pode ou não ser regido por regras da sociedade. Para 

Vigotski (1998), é necessário considerar o plano intersubjetivo nas brincadeiras, isto é, é na 

troca entre as pessoas, que têm origens às funções mentais superiores nos indivíduos. Desta 

forma, entendo que este teórico defende uma concepção sócio-interacionista da aprendizagem 

e do desenvolvimento. 

Neste entendimento, para Borba (2006, p.34) a criança está inserida em um contexto 

histórico e social, isto é, considerando que o meio é constituído a partir, de valores, 

significados e atividades construídas pelos sujeitos que estão nesse meio e ao brincar acaba 

representando as experiências que vivencia com os outros durante as suas relações. Portanto: 

 
A criança incorpora a experiência social e cultural do brincar por meio das relações 
que estabelece com os outros – adultos e crianças. Mas essa experiência não é 
simplesmente reproduzida, e sim recriada a partir do que a criança traz de novo, com 
o seu poder de imaginar, criar, reinventar e produzir cultura.  
 
 

Na medida em que as crianças estabelecem interações com outros parceiros, elas 

assumem diferentes personagens. O sujeito descobre uma perspectiva diferente da sua e 

aprende a reagir às suas próprias ações como os outros fariam, ela aprende os papéis que 

existem, por exemplo, na família, e em outros contextos. Nesse sentido, Oliveira (2011) 

compreende que os papéis são assumidos pelos indivíduos conforme eles buscam dar 

significados as situações concretas em que estão inseridos - um sentido, de acordo com as 

interpretações que formulam a todo o momento em relação a elas. Nessa abordagem, Oliveira 

(2011) esclarece que a criança ao nascer é colocada em uma instituição social sua, isto é, a 

família, e depois na creche ou pré-escola em que vários papéis são recriados pela criança. 

Assim, a partir da interação do sujeito com o meio, os campos de significação são ampliados. 

As crianças estão o tempo todo brincando com determinados papéis sociais, e ao 

observarmos as crianças, logo pensamos que é uma ação simplista e sem relevância, porém é 

nas Brincadeiras de Papéis Sociais que a criança é desafiada a reproduzir as suas 
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representações sociais que agregam situações que lhe são boas ou ruins, ou seja, expressam 

suas emoções complexas que necessitam ser compreendidas e trabalhadas cuidadosamente. 

Segundo Martins (2006, p.39): 

 
A Brincadeira de Papéis Sociais influencia decisivamente o desenvolvimento global 
da criança. Ao brincar, ela aprende a ser e a agir diante das coisas e das pessoas, pois 
é a partir das ações realizadas que os processos internos se estruturam, orientando 
outras ações práticas, mais autônomas e complexas, que enriquecerão os processos 
internos e assim sucessivamente. Portanto, as brincadeiras infantis destacam-se no 
vasto campo social que circunscreve a vida da criança e que representa a base do 
desenvolvimento de todos os atributos e propriedades humanas.  
 
 

Com base nesses preceitos, a criança em torno dos seus quatro anos começa a se 

aproximar da sua realidade e faz essa representação durante as suas brincadeiras, 

especialmente, nas Brincadeiras de Papéis Sociais. Nesse período a brincadeira está 

interligada na espontaneidade e na imaginação, favorecendo o processo de construção da sua 

personalidade. Isto é, auxiliando o desenvolvimento da sua identidade enquanto sujeito social 

e que vive na sociedade, assim, concordo com o entendimento de Martins (2006) que expõe 

que a personalidade é uma formação integral produzida a partir das relações sociais que a 

pessoa estabelece no decorrer da sua história. Além disso, é durante as brincadeiras que 

ascriançascriam normas e funções com significado para aquelas determinadas brincadeiras, 

relacionando com o mundo que conhece, onde os personagens de sua história atual assumem 

novos papéis em sua vida mais tarde. (VELASCO, 1996). 

Conforme Duarte (2006, p. 90), os papéis sociais que são abordados durante as 

brincadeiras de papéis sociais “[...] são uma síntese de atitudes, procedimentos, valores, 

conhecimentos e regras de comportamento”, responsáveis por todo o processo de “[...] 

mediação entre o indivíduo e as demais pessoas em determinadas circunstâncias sociais”. Isto 

é, dando a entender que as atividades sociais podem estar vinculadas às profissionais e 

familiares, podendo ser singularmente retratadas durante as relações que a criança estabelece 

com os outros. 

Já Oliveira (2011, p.71) entende que o conceito de papel pode abranger os papéis 

sociais e psicológicos:  

 
É importante ressaltar que o conceito de papel que estamos propondo abrange tanto 
os chamados papéis sociais (ser mãe, ser enfermeiro), quanto os papéis que podem 
ser chamados de “psicológicos” por se referir a forma de agir nas situações 
envolvendo certas atitudes (ser autoritário, atuar como vítima do outro etc.) ou ainda 
maneiras especificas e historicamente elaboradas de funcionamento psicológico (a 
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forma de ser narrador de uma história, de apresentar certa maneira de resolver 
problemas ou de reagir a uma situação e outras).  
 
 

Ao referir-se sobre essa especificidade dos papéis representados durante as 

brincadeiras, posso ressaltar que ele é um dos mecanismos para intermediar a relação da 

criança com o mundo adulto, com o intuito de fazer com que ela possa interpretar e 

representar suas ações cotidianas através de interações sociais, portanto, pode ser uma 

ferramenta influente para preparar a criança a operar no mundo. Por conseguinte, a criança ao 

brincar com os papéis sociais também está se desenvolvendo enquanto sujeito social que 

precisa tomar decisões e trabalhar suas emoções, que é a questão psicológica. 

Nas Brincadeiras de Papéis Sociais a criança se apropria de elementos materiais e 

simbólicos da realidade que lhe circunda e, portanto, constitui-se tipicamente como um sujeito 

social (DUARTE, 2006). Deste modo, me faz entender que as Brincadeiras de Papéis Sociais 

implicam da assimilação que a criança tem do mundo e dos objetos materiais. À vista disso, 

na brincadeira, é importante que haja uma mediação do adulto para que, ao brincar ela 

constitua-se socialmente, emocionalmente e cognitivamente.  

Martins (2006, p.40) adverte que a criança “brinca não apenas porque é divertido, 

embora também o seja; mas faz, acima de tudo, para atender a um dos mais fortes apelos 

humanos; o sentido de pertença social”. Isto me faz perceber que as crianças também podem 

sentir a necessidade de serem aceitas nos grupos aos quais ela convive, e isso fica evidente 

nas Brincadeiras de Papéis Sociais.  

 Portanto, a importância das Brincadeiras de Papéis Sociais incide não só em que a 

criança saiba imitar e representar os adultos em diversas situações e circunstâncias do 

cotidiano, mas também em saber tomar decisões, lidar com as emoções e realizar alguns 

procedimentos utilizados por estes adultos nas diversas situações e circunstâncias. Desta 

forma, é possível dizer e assumir que é brincando que a criança descobre-se como sujeito 

social, que vive em uma sociedade regida por regras. De modo geral posso inferir que a 

brincadeira é a chave de acesso da criança para a cultura e para a aprendizagem, pois 

compreendo que é brincando que a criança assume diferentes papéis sociais permitindo que a 

mesma adentre no mundo adulto para alcançar uma etapa que ainda não está presente no seu 

desenvolvimento. A seguir faço uma breve análise do tratamento dado às brincadeiras em 

alguns documentos oficiais nacionais (LDB10; RCNEI11; DCNEI12) e do Distrito Federal 

(Currículo em Movimento) que regem a Educação Infantil. 

                                                
10Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
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4.4. O que dizem alguns documentos oficiais sobre as brincadeiras 

 
É a partir da construção histórica da concepção de infância que se pode entender que 

a criança foi reconhecida como um sujeito de direitos, desse modo entende-se a importância 

da Educação Infantil como etapa obrigatória na Educação Básica que está prevista e 

assegurada na LDB 9.394/96 e atualizada pela Lei nº 12.796, de 2013, em seu Art. 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.   
 

Partindo do pressuposto que a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação 

Básica e da importância que a mesma assume no desenvolvimento global da criança que se 

busca compreender por meio destes documentos oficiais, o tratamento dado às brincadeiras, 

em especial as de papéis sociais.  

A LDB 9.394/96 ao tratar da Educação Infantil no capítulo II, na seção II, não aborda 

as especificidades deste nível de ensino, mas em seu Art. 31,   estabelece que a mesma seja 

organizada de acordo com algumas regras comuns, e dentre elas cita no parágrafo I que: “a 

avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental” (BRASIL, 1996). Este 

parágrafo deixa subtendido que é necessário um registro do desenvolvimento global da 

criança, entretanto, não apresenta o que se espera para este desenvolvimento global da criança 

em idade pré-escolar, nem os conteúdos e metodologias de ensino. É em outo documento, o 

Referencial Curricular Nacional (RCNEI) que são propostos os conteúdos e as metodologias.  

Apesar de o RCNEI ser um documento de 1998, de não ter a obrigatoriedade de uma 

lei, e ser apenas uma referência, ainda assim é considerado por professores de Educação 

Infantil nos dias de hoje, como um grande suporte para o planejamento das atividades diárias 

com as crianças. O RCNEI surgiu de uma necessidade às determinações da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), com objetivos e metas que visam os direitos da 

infância para que sejam assegurados à criança o desenvolvimento integral de suas identidades 

e consequentemente tornando-se cidadãos. Da mesma forma, planeia que as intuições 

proporcionem, pelas crianças, ambientes para o alargamento dos saberes sociais e culturais 

(BRASIL, 1998).  

                                                                                                                                                   
11Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil publicado em 1998 pelo Ministério da Educação e do 
Desporto. 
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Este documento se apresenta em três volumes. O primeiro volume é introdutório e 

apresenta uma reflexão sobre as creches e pré-escolas no Brasil. Nele é fundamentado a 

concepção de criança, de educação, de instituição e do profissional. Estas concepções foram 

utilizadas para definir os objetivos gerais da Educação Infantil e orientaram a organização dos 

documentos em eixos de trabalho que estão agrupados em outros dois volumes relacionados 

aos seguintes âmbitos de experiência: Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo 

(BRASIL, 1998).  

O volume relativo ao âmbito de experiência “Formação Pessoal e Social” contém o 

eixo de trabalho que favorece, prioritariamente, os processos de construção da Identidade e 

Autonomia das crianças. O outro volume que trata do âmbito de experiência “Conhecimento 

de Mundo” contém seis documentos referentes aos eixos de trabalho orientados para a 

construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que estabelecem com os 

objetos de conhecimento: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, 

Natureza e Sociedade e Matemática (BRASIL, 1998). 

O RCNEI no volume I apresenta que o conceito de criança é uma percepção 

historicamente construída, e por isso, vem alterando-se ao longo dos tempos, confirmando o 

que foi encontrado nas pesquisas Ariés (1978). Desse modo, entende-se que as crianças a 

partir das suas particularidades constroem interações com o meio social que lhes circundam e 

representam em suas brincadeiras. Conforme o trecho a seguir, Brasil (1998, p.21):  

 
Nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe são próximas e 
com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o 
mundo em que vivem, as relações contraditórias que presenciam e, por meio das 
brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão submetidas e seus anseios 
e desejos. 

 

De acordo com o RCNEI, no volume I, a criança ao brincar atribui elementos da 

realidade imediata assumindo novos significados. A brincadeira ocorre por meio do vinculo 

entre a imaginação e a imitação da realidade, portanto, para o documento, “toda brincadeira é 

uma imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma realidade 

anteriormente vivenciada” (BRASIL, 1998, p.27). Nessa conjuntura, pode-se encontrar 

similaridade com o que diz Oliveira (2011), que através das interações que as crianças 

estabelecem com diversos parceiros nas brincadeiras, é que elas aprendem a assumir 

diferentes personagens, ou seja, as crianças representam os diferentes papéis que existem, por 

exemplo, na família, e em outros contextos. 

                                                                                                                                                   
12Resolução n°5, de 17 de dezembro de 2009, fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
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O RCNEI não aborda especificamente o termo “Brincadeiras de Papéis Sociais”, mas 

é possível reconhecer em seu texto, que já uma preocupação com este tipo de brincadeira. 

Conforme a citação de abaixo, Brasil (1998, p.28):  
 
Ao brincar as crianças recriam e repensam os acontecimentos que lhes deram 
origem, sabendo que estão brincando. O principal indicador da brincadeira, entre as 
crianças, é o papel que assumem enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na 
brincadeira, as crianças agem frente à realidade de maneira não-literal, transferindo e 
substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel assumido, 
utilizando-se de objetos substitutos.  

 
O brincar é apresentado no documento por categorias e experiências que são 

diferenciadas pelo uso do material ou dos recursos utilizados. Conforme Brasil (1998, p.28), 

as categorias são: 

 
O movimento e as mudanças da percepção resultantes essencialmente da mobilidade 
física das crianças; a relação com os objetos e suas propriedades físicas assim como 
a combinação e associação entre eles; a linguagem oral e gestual que oferecem 
vários níveis de organização a serem utilizados para brincar; os conteúdos sociais, 
como papéis, situações, valores e atitudes que se referem à forma como o universo 
social se constrói; e, finalmente, os limites definidos pelas regras, constituindo-se 
em um recurso fundamental para brincar.  

 
Estas categorias de experiências são agrupadas em três modalidades básicas: “brincar 

de faz-de-conta ou com papéis, considerada como atividade fundamental da qual se originam 

todas as outras; brincar com materiais de construção e brincar com regras” (BRASIL, 1998, 

p.28). Nessa conjuntura, o RCNEI apresenta como categoria, o “faz de conta ou com papéis”, 

dando a entender que a brincadeira de faz de conta pode ser associada a brincadeira de papéis.  

No entanto, conforme foi discutido no capítulo da fundamentação teórica há 

distinções no entendimento dos termos “faz de conta; brincadeira de papéis; e jogo 

simbólico”. Por exemplo: Piaget (1978) parece entender que o jogo simbólico é a mesma 

coisa que o faz de conta, pois para ele, estes implicam na representação de um objeto ausente, 

exigindo que a criança compare imagem, ou o objeto dado (significante), com o objeto 

imaginado ou o conceito (significado) demonstrando o aparecimento do pensamento. Para ele, 

o jogo simbólico permite que a criança organize e conheça o seu mundo e expresse a sua 

própria visão em relação a ele. Entretanto, o entendimento de Bomtempo (2005) é que o jogo 

simbólico é solitário e com decorrer dos estágios evolui para a representação de papéis, como 

o brincar de médico, de casinha, de mãe etc. 

De qualquer forma, o RCNEI possibilita compreender que é na ação de brincar que a 

criança sistematiza os diferentes vínculos entre o papel assumido, suas experiências e as 

relações que possuem com outros papeis, avançando para outras situações (BRASIL, 1998). 
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Assim, o documento valoriza a independência que a criança assume enquanto brinca e 

explicita que“para brincar é preciso que as crianças tenham certa independência para escolher 

seus companheiros e os papéis que irão assumir no interior de um determinado tema e enredo, 

cujos desenvolvimentos dependem unicamente da vontade de quem brinca”. (BRASIL, 1998, 

p.28).  

Outra análise realizada sobre o RCNEI diz respeito ao volume II, que considera a 

criança como um ser social com capacidades afetivas, emocionais e cognitivas. E na medida 

em que interage com outras pessoas é capaz de aprender com elas de forma que possa 

influenciar o seu ambiente. Dessa maneira, ao mesmo tempo estará ampliando suas relações 

sociais e suas próprias formas de comunicação. Além disso, consequentemente influenciará 

no seu desenvolvimento, uma vez que as crianças aprendem com os outros, e por meio dos 

vínculos que estabelece (BRASIL, 1998). Assim, o documento ressalta que nas interações que 

as crianças têm com as outras pessoas, sejam elas adultas ou outras crianças, elas também 

criam os seus próprios recursos e nesse sentindo, dentre os recursos estão à imitação e o faz-

de-conta.   

O primeiro recurso citado é a imitação, que é compreendida como uma ação 

complementar presente nos atos e papéis envolvidos nas interações sociais, essa 

complementaridade está presente nos jogos de imitação típico das crianças (BRASIL, 1998). 

De acordo com o referido documento, as crianças, desde muito pequenas, reproduzem as 

expressões faciais e sons produzidos pelas pessoas do seu convívio social, ou seja, “a imitação 

é resultado da capacidade que a criança observa e aprende com os outros” (BRASIL, 1998, 

p.21).  Na fase dos dois aos três anos, a imitação, desempenha uma ação privilegiada na 

comunicação e no brincar entre as crianças, mas não como uma cópia ou repetição mecânica e 

sim como reconstrução interna. 

A criança ao comunicar-se por gestos e sons desde muito cedo, posteriormente, 

representará determinados papéis na brincadeira e é por meio dessa ação que ela irá 

desenvolver a sua imaginação. Durante as brincadeiras, as crianças ampliam algumas 

capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. Portanto, 

amadurecem do mesmo modo algumas capacidades de socialização, por meio da interação e 

da utilização e experimentação de regras e papéis sociais (BRASIL, 1998). 

O documento aborda que é no faz-de-conta que as crianças diferenciam papéis, 

igualmente quando brincam como se fossem o pai, a mãe, o filhinho, o médico, o paciente, 

heróis e vilões etc., imitando e recriando papéis observados ou imaginados nas suas vivências. 

Dessa maneira, a fantasia e a imaginação são subsídios essenciais para que a criança aprenda 
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mais sobre a relação entre as pessoas, sobre o eu e sobre o outro, pois enquanto brinca a 

criança transforma a vida de acordo com a sua precisão. Conforme a citação de Brasil (1998, 

p.22):  

 
No faz-de-conta, as crianças aprendem a agir em função da imagem de uma pessoa, 
de uma personagem, de um objeto e de situações que não estão imediatamente 
presentes e perceptíveis para elas no momento e que evocam emoções, sentimentos e 
significados vivenciados em outras circunstâncias. Brincar funciona como um 
cenário no qual as criançastornam-se capazes não só de imitar a vida como também 
de transformá-la. Os heróis, por exemplo, lutam contra seus inimigos, mas também 
podem ter filhos, cozinhar e ir ao circo. 
 
 

Desse modo, enquanto as crianças brincam de faz-de-conta elas buscam imitar, 

imaginar, representar e comunicar de maneiras específicas, isto é, uma coisa pode ser outra, 

uma pessoa pode ser uma personagem, uma criança pode ser um objeto ou um animal, e um 

lugar “faz-de-conta” que é outro (BRASIL, 1998). Nessa conjuntura, o referido documento 

compreende o Brincar como um espaço em que se pode observar a coordenação das 

experiências prévias e as ações que os objetos desencadeiam ao serem manejados pelas 

crianças, ou seja, podem ser alargados e modificados através de uma situação imaginária 

(BRASIL, 1998).  Nessa abordagem podemos parafrasear com Vigotski (1991) que define 

que a criança ao brincar cria e expressa uma situação imaginária, projeta-se nas atividades 

adultas de sua cultura e ensaia seus futuros papéis e valores, assim como no brincar de faz-de-

conta referenciado pelo RCNEI (1998). 

Portanto, o brincar é constituído por atividades internas da criança em que estes são 

baseadas por sua imaginação e interpretação da realidade. Assim, as crianças vivenciam 

concretamente a elaboração e negociação de regras de convivência, tornando-se autoras de 

seus papéis sem a intervenção direta de um adulto e estando livre para pensar e solucionar os 

problemas presentes na sua realidade imediata (BRASIL, 1998). 

No volume III no RCNEI, percebe-se claramente que o brincar está mais presente e 

alicerçado ao objeto de conhecimento “Música” em que por vezes é citado como ações 

rítmicas presentes entre o brincar, jogar e imitar. Criando ritmos e movimentos, em que as 

crianças também se apropriam do repertório da cultura corporal na qual estão inseridas. Ao 

correlacionar a aprendizagem, entre a música e o brincar, o documento considera que o 

contato intuitivo e espontâneo com a expressão musical desde os primeiros anos de vida é 

importante ponto de partida para o processo de musicalização, deste modo, destaca que ao 

brincar de roda e realizar brinquedos rítmicos são ações que desenvolverá esferas afetivas e 

cognitivas (BRASIL, 1998).  
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Na Educação Infantil, a música, apresenta uma forte ligação com o brincar. Nessa 

fase, as expressões musicais das crianças são caracterizadas por aspectos afetivos e intuitivos, 

e pela exploração sensória-motora dos objetos sonoros (BRASIL, 1998).  A abordagem que é 

colocada no documento é que as crianças integram a música às demais brincadeiras e jogos: 

“cantam enquanto brincam, acompanham com sons os movimentos de seus carrinhos, dançam 

e dramatizam situações sonoras diversas, conferindo “personalidade” e significados 

simbólicos aos objetos sonoros ou instrumentos musicais e à sua produção musical” 

(BRASIL, 1998, p. 50).  

Com base nesses preceitos, o documento apresenta que o brincar atravessa por 

diferentes culturas, e em todas as culturas as crianças brincam com música, na infância as 

expressões musicais envolvem o gesto, o movimento, o canto, a dança, o faz-de-conta, os 

jogos e brincadeiras, no brincar de roda, ciranda, pular corda, amarelinha etc. Do mesmo 

modo os jogos e brinquedos musicais são transmitidos por tradição, pois são fonte de 

vivências de desenvolvimento expressivo musical (BRASIL, 1998).  

Outro documento analisado é intitulado por Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, que foi estabelecido conforme a resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009 

e publicado em 2010. Este documento se articula às Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica, que reúne princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara 

de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas e a 

elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de 

Educação Infantil.  

Nesse âmbito o documento compreende que a criança é um sujeito com direitos e que 

nas suas relações com o meio constrói-se como um sujeito social, Brasil (2010, p.12):  

 
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza 
e a sociedade, produzindo cultura.  

 
Nessa perspectiva, as DCNEI’s propõem que o Currículo da Educação Infantil deva 

contemplar práticas que buscam associar os saberes das crianças com os conhecimentos que 

compõem o patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico bem como 

proporcionar o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade.  E neste âmbito, 

ressalta que uma das propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil é garantir o 

direito à brincadeira.  
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Este documento, diferente do RCNEI que é mais amplo e aborda a temática das 

brincadeiras de papéis, as DCNEI’s apresentam-se mais restritas ao tratar da temática 

“brincadeiras”, nem mencionam as brincadeiras de Papéis Sociais. Entretanto, é importante 

ressaltar que há uma preocupação com a avaliação do desenvolvimento das crianças, e que pra 

que esta ocorra é necessário observar de forma crítica e criativa as atividades, brincadeiras e 

interações das crianças no cotidiano. Brasil (2010, p.29): 

 
As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 
acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento 
dascrianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo: A 
observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das 
crianças no cotidiano. 

 
Também foi verificado no documento que há uma preocupação da Secretaria de 

Educação Básica, por meio da Coordenação Geral de Educação Infantil, em promover um 

debate democrático e com consultoria técnica especializada, sobre as temáticas: As 

especificidades da ação pedagógica com os bebês; Brinquedos; e Brincadeiras na Educação 

Infantil.  

A discussão mais atual sobre o currículo é a elaboração de uma Base Nacional 

Curricular Comum-BNCC 13. Este é um documento que ainda está em fase de elaboração, e 

sofre críticas, por conta de seu poder de obrigatoriedade. A crítica maior parece ser a de que 

os professores perderão seu poder de autonomia na escolha de conteúdos e na condução das 

atividades em sala de aula. Entretanto, não há como desconsiderar a importância deste 

documento, pois por outro lado, ele também reflete o anseio de outros, que consideram ser 

necessário ampliar a discussão que as DCNEI’s não deram conta de fazer. Neste sentido, 

considero importante conhecer o que diz neste documento, mesmo em fase de elaboração, 

sobre o brincar e as Brincadeiras de Papéis Sociais na Educação Infantil. 

Segundo a BNCC, em documento preliminar, esta tem como objetivo configurar o 

projeto curricular da Educação Infantil, deste modo, cumprindo com o papel de definir 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento que toda criança brasileira tem ao cursar uma 

unidade de Educação Infantil. Para a BNCC é importante que haja uma contextualização das 

comunidades escolares, da regionalidade, das festividades locais e da proposição de 

brincadeiras que dialoguem com as manifestações e tradições culturais a que as crianças 

pertencem (BRASIL, 2016). 

                                                
13A Base Nacional Comum Curricular é uma exigência colocada para o sistema educacional brasileiro pela Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996; 2013), pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica 
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Para isso, o documento deriva alguns preceitos no qual objetivará garantir, em 

primeiro lugar, os direitos de aprendizagem aos meninos e as meninas, baseados na concepção 

das crianças como cidadãos de direitos, como sujeitos ativos, criativos, competentes e com 

saberes (BRASIL, 2016). Esses diretos de aprendizagem são decorrências a partir da 

definição de criança, de currículo e dos princípios apresentados pela DCNEI (Parecer 

CNE/CEB no 20/09). Assim, a BNCC considera que as formas pelas quais bebês e crianças 

aprendem e constroem significações sobre si, os outros e o mundo social e natural; as 

exigências fundamentais da vida contemporânea e a inserção da Educação Infantil no sistema 

educacional, Brasil (2016, p.44): 
 

Na BNCC, a Educação Infantil apresenta Direitos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento para a etapa, referidos as cinco principais ações que orientam os 
processos de aprendizagem e desenvolvimento, dadas as características dos bebês e 
crianças e as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. 

 

   Esses direitos são: “Os direitos de aprendizagem das crianças derivam dos eixos das 

interações (conviver e participar), da brincadeira (brincar e explorar) e da construção 

identitária (conhecer-se e expressar)”. (BRASIL, 2016, p.61). Sobre o brincar o documento 

Brasil (2016, p.62) coloca que: 

 
BRINCAR: cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 
com diferentes parceiros, adultos e crianças, ampliando e diversificando as culturas 
infantis, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências 
emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

 
Desta forma, o referido documento considera que na Educação Infantil as diversas 

brincadeiras e jogos de regras constituem-se de modo singular para que as crianças possam se 

estabelecer como sujeitos produtores das culturas infantis (BRASIL, 2016). A princípio, o 

documento não aborda especificamente as Brincadeiras de Papéis Sociais. Desta forma, não é 

possível também fazer uma análise mais profunda, pois o documento está em fase de 

elaboração, e há muita discussão sobre a pertinência ou não deste. 

Em âmbito regional, o Distrito Federal publicou em 2013 o Currículo em Movimento 

da Educação Básica. Este documento está divido em oito volumes, mas o que me interessa é 

conhecer o que diz sobre o brincar na Educação Infantil, desta forma optei por analisar o 

volume que trata dos Pressupostos Teóricos e o volume referente a Educação Infantil.  

                                                                                                                                                   
(BRASIL, 2009) e pelo Plano Nacional de Educação (Brasil, 2014), e deve se constituir como um avanço na construção da 
qualidade da educação (BRASIL, 2016). 
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O volume que trata da Educação Infantil tem como base as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI’s), que delibera que as práticas pedagógicas as 

quais compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores 

as interações e a brincadeira. Dessa maneira, o Currículo em Movimento da Educação Básica 

adotou como eixo integrador do Currículo da Educação Infantil a juntura dos princípios 

primordiais do trabalho educativo com os bebês e crianças pequenas: Educar e cuidar, brincar 

e interagir (DISTRITO FEDERAL, 2013).  

O documento cita que no Plano de Construções de Brasília, elaborado pelo educador 

Anísio Teixeira, em 1961, já eram previstos os ‘Jardins de Infância’, destinados à educação de 

crianças nas idades de 04, 05 e 06 anos. A partir desses parâmetros os atendimentos da creche 

e na pré-escola devem comportar a proposta curricular de acordo com a realidade de cada 

instituição. 

O Currículo em Movimento da Educação Básica, no volume que trata da Educação 

Infantil, sugere o trabalho com eixos integradores, e um deles é o “Brincar e Interagir”. 

(DISTRITO FEDERAL, 2013). Este documento utiliza vários teóricos para fundamentar suas 

concepções, dentre eles destaquei: Corsaro (2009); Kishimoto (2010); e Vigotski (2008). Este 

volume ressalta que a interação entre as próprias crianças deve ser dirigida por “[...] um 

conjunto de atividades ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que as crianças produzem 

e partilham na interação com os seus pares” (CORSARO, 2009, p. 32). Assim, para o 

Currículo em Movimento, é por meio da interação entre os pares que a criança constrói a sua 

própria cultura, isto é, não só representam a realidade que lhes circundam como participam 

dela intensamente.  

Kishimoto (2010, p.03) é outra teórica citada pelo documento, ao abordar sobre as 

práticas pedagógicas, de que estas devem acontecer por meio de interações e brincadeiras, 

indicando que não se pode pensar no brincar sem as interações: 

 
Interação com a professora ― O brincar interativo com a professora é essencial para 
o conhecimento do mundo social e para dar maior riqueza, complexidade e 
qualidade às brincadeiras. Especialmente para bebês, são essenciais ações lúdicas 
que envolvam turnos de falar ou gesticular, esconder e achar objetos. Interação com 
as crianças ― O brincar com outras crianças garante a produção, conservação e 
recriação do repertório lúdico infantil. Essa modalidade de cultura é conhecida como 
cultura infantil ou cultura lúdica. Interação com os brinquedos e materiais ― É 
essencial para o conhecimento do mundo dos objetos. A diversidade de formas, 
texturas, cores, tamanhos, espessuras, cheiros e outras especificidades do objeto são 
importantes para a criança compreender esse mundo. Interação entre criança e 
ambiente ― A organização do ambiente pode facilitar ou dificultar a realização das 
brincadeiras e das interações entre as crianças e adultos. O ambiente físico reflete as 
concepções que a instituição assume para educar a criança. Interações (relações) 
entre a Instituição, a família e a criança ― A relação entre a instituição e a família 
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possibilita o conhecimento e a inclusão, no projeto pedagógico, da cultura popular e 
dos brinquedos e brincadeiras que a criança conhece. 

 

A partir dessas interações pode-se compreender que o brinquedo e a brincadeira 

possibilitam a comunicação infantil. Para Kishimoto (2010, p.01), “a opção pelo brincar desde 

o início da Educação Infantil é o que garante a cidadania da criança e ações pedagógicas de 

maior qualidade”, pois se assimila que a ação de brincar é uma atividade presente no 

cotidiano da criança e durante as suas brincadeiras a criança tem “o poder de tomar as suas 

próprias decisões” e constrói a sua própria concepção de mundo. Desta forma, para o 

Currículo em Movimento da Educação Básica o brincar condiciona a aprendizagem 

proporcionando atributos pertinentes ao desenvolvimento infantil. Distrito Federal (2013, 

p.43):  

 
Brincar é condição de aprendizagem e, por desdobramento, de socialização. E, para 
as crianças, brincar é coisa muito séria, é uma das atividades principais. Enfatize-se 
que essa atividade não é a que ocupa mais tempo da criança, mas aquela que 
contribui de modo mais decisivo no processo de desenvolvimento infantil. 
 

O documento cita Vigotski (2008) para explicar que a brincadeira proporciona na 

criança uma zona de desenvolvimento proximal – ZDP impulsionando-a para mais adiante do 

estágio de desenvolvimento que já atingiu, pois o brincar liberta a criança das limitações do 

mundo real, permitindo que ela crie situações imaginárias. Conforme o Currículo em 

Movimento da Educação Básica: “ninguém nasce sabendo brincar” (DISTRITO FEDERAL, 

2013, p.42), pois se aprende por muitas interações seja das crianças com o outro “pelo contato 

com objetos e materiais, pela observação de outrem, pela reprodução e recriação de 

brincadeiras, pelas oportunidades ofertadas para isto. Aprende-se nas instituições 

educacionais, em casa e na sociedade, nas interações que se estabelecem entre os familiares e 

amigos” (DISTRITO FEDERAL, 2013, p.42). Assim, é possível compreender que para o 

Currículo em Movimento da Educação Básica, o meio é considerado uma ferramenta 

fundamental para a aprendizagem da criança.  

Portanto, o Currículo em Movimento da Educação Básica conclui que a brincadeira é 

de suma importância para o desenvolvimento motor, cognitivo, moral e emocional da criança. 

Então isto significa que as crianças enquanto brincam no parque, necessitam de supervisão e 

orientação de adultos, para que não fiquem solitárias. O documento também enfatiza que é no 

brincar que a criança reestrutura as suas atividades mentais, sendo a brincadeira do faz de 

conta, uma possibilidade para a criança poder reviver situações que lhe causam algum 

desequilíbrio emocional, possibilitando a compreensão da situação em que está vivendo. Ou 
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seja, é dessa maneira que o brincar assume um papel muito importante na construção da 

criança como um sujeito social.  

Ao observar o que estes documentos oficiais apresentam, é possível verificar que os 

mesmos não contrapõem a discussão sobre a importância do brincar na infância e na 

Educação Infantil que foi estabelecida no capítulo que trata da fundamentação teórica deste 

trabalho. Uma das ideias similares é o fato de considerar a criança como um ser social e 

histórico, e a brincadeira como uma das atividades primordiais para o desenvolvimento 

infantil. 

 Assim como fazia parte dos objetivos específicos deste trabalho analisar os 

documentos oficiais no que se refere ao brincar, também fazia parte deste objetivo específico 

analisar o tratamento dado ao brincar e as brincadeiras nos documentos da própria escola 

investigada. Entretanto, cabe ressaltar que estes documentos da escola não foram 

disponibilizados quando solicitados por mim durante o período da observação. Interessava-me 

conhecer especialmente o Projeto Político Pedagógico da escola e os planejamentos das 

professoras da turma, até mesmo para confrontar com o que está escrito nos documentos 

oficiais do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Como 

não tive acesso a estes documentos, passo agora a fazer uma breve análise do cotidiano da 

escola e da turma observada descrito no primeiro capítulo desta parte do trabalho, do 

tratamento dado às brincadeiras e em especial às Brincadeiras de Papéis Sociais. 
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5. O OLHAR SOBRE AS BRINCADEIRAS NA ESCOLA DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL: possibilidades para o trabalho com as 

Brincadeiras de Papéis Sociais. 
 

Neste capítulo analiso os dados coletados durante a observação na Escola de 

Educação Infantil. Esta análise teve como objetivo refletir sobre as contribuições e 

possibilidades de utilização das Brincadeiras de Papéis Sociais como estratégia de ensino e 

aprendizagem na Educação Infantil.  

 
 

5.1. Um olhar mais apurado sobre as brincadeiras na escola. 

 

De maneira geral as crianças apresentaram-se afetivas, apesar de muitos registros de 

conflitos. Eram bastante musicais, adoram cantar, quando estavam realizando as atividades. 

Muitos faziam amizade fácil, assim como desfaziam e esqueciam e voltavam a falar com a 

criança. Alguns ficavam muito tristes quando alguém falava que não queria ser seu amigo ou 

não queria brincar com ele, o comportamento geral era de sentar no canto, às vezes embaixo 

da mesa e chorar, ou reclamar para a tia que fulano de tal, não quer mais ser meu amigo. 

Também se apresentavam dependentes uns dos outros, afinal gostavam de manter seus 

companheiros sempre por perto, pareciam sentirem-se mais seguros assim e mais a vontade 

para expressar seu jeito de ser.  A construção do “meu” e “seu” era muito evidente, e é preciso 

muita paciência para ir desconstruindo isso. Mesmo assim, a maioria dos alunos da turma 

conseguia compreender as regras estabelecidas pelas professoras, contudo, ainda havia 

aqueles que não conseguiam ficar parados e ouvir, eles gostavam muito de se movimentar, o 

que fazia com que os que estavam comprometidos prestando atenção também se dispersem 

com o tempo.  

A escola de Educação Infantil investigada tinha uma estrutura que possibilitava o 

brincar, eram dois parques, um de areia e outro com grama sintética, além de um pátio. Os 

espaços eram limpos e utilizados com frequência pelas turmas, mas, assim como a maioria 

das escolas de Educação Infantil, faltava um espaço arborizado. A sala possuía um espelho 

para que as crianças pudessem enxergar-se de corpo inteiro. Considero este um aspecto 

positivo, pois, conforme o RCNEI o reconhecimento do corpo (de si e do outro) deve integrar 

jogos e brincadeiras de percepção e identificação de suas partes, de imitação de movimentos, 
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de reconhecimento dos sinais vitais e sensações de prazer (BRASIL, 1998). Quanto à 

construção da consciência corporal e da imagem de si, Brasil (1998, p.33) indica que: 

 
O espelho é um importante instrumento para a construção da identidade. Por meio 
das brincadeiras que faz em frente a ele, a criança começa reconhecer sua imagem e 
as características físicas que integram a sua pessoa. É aconselhável que se coloque 
na sala, um espelho grande o suficiente para que várias crianças possam se ver de 
corpo inteiro e brincar em frente a ele.  

 

O RCNEI também sugere que sejam realizadas atividades de pintura, desenho e 

modelagem em massa ou argila, atentando-se para os conhecimentos prévios das crianças 

acerca de si mesmas e de sua corporeidade (BRASIL, 1998). Entretanto, observei várias 

situações nas quais as crianças tinham como atividade o desenho e a modelagem com massa, 

mas parecia-me que ou as crianças ficavam muito à vontade para brincarem com a massa e 

desenharem livremente, mas individualmente, ou desenhavam e pintavam algo já 

estereotipado, atividades nas quais quase não havia diálogo.  

 A rotina geralmente começava com a recepção das crianças no pátio, horário que 

cantavam algumas cantigas direcionadas pelos professores. É importante dizer que a partir de 

trabalhos realizados com cantigas, as crianças podem conhecer diferentes costumes e valores 

culturais, pois a canção popular está diretamente relacionada às brincadeiras de roda. Para 

Cascudo (2001), a fácil compreensão, por meio das letras, retrata a realidade da criança, que 

acaba estimulando o seu imaginário e que, geralmente, também são construídas coreografias, 

agregando também a linguagem corporal, que acabam sendo memorizadas por elas.  

Na maioria das vezes, as professoras não pediam para a turma ficar em silêncio ou até 

mesmo “calar a boca”, pelo contrário, usavam das cantigas de rodas, como “técnicas de 

silêncio”. Toda vez que as crianças chegavam e iriam sentar na rodinha para cantarem, elas 

prestavam muita atenção na entonação que a professora fazia, se fosse um ritmo mais calmo, 

as crianças acompanhavam e vice versa, tudo iria depender para o que a professora estava 

chamando a atenção.  Neste sentido, entendo e concordo com Cascudo (2001, p.240) que a 

canção é importante, pois:  
 
Ao cantar, a criança está correspondendo às suas necessidades vitais e dando vazão a 
impulsos que lhe permitem desenvolver-se como ser pleno e afirmar a sua 
existência. É um movimento que faz parte dos seus esforços de compreender o 
mundo, e que a torna capaz de lidar com problemas até complexos e que muitas 
vezes tem dificuldade de compreender. 
 
 

Na rotina das crianças o brincar tinha um espaço garantido. Na sala de aula havia um 

espaço para guardar os brinquedos. As crianças brincavam diariamente nos parques, 
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brincavam na sala de aula e nas sextas-feiras podiam vir fantasiadas e trazer brinquedos de 

casa. A maioria das brincadeiras e jogos que participavam era: jogos de construção, jogo da 

memória, brincadeiras musicais, (estas geralmente eram propostas pelas professoras) e as 

recreativas, de faz de conta e de Papéis Sociais (que as crianças brincavam 

independentemente de as professoras organizarem e direcionarem). 

A rotina, conforme Zabalza (1998) deve dispor de atividades planejadas, mas 

também deve ter espaço para atividades inesperadas, de qualquer forma, as crianças precisam 

participar ativamente da organização dessa rotina diária, o que não se verificava no caso da 

turma observada, pois a rotina não era partilhada ou decidida pelas e com as crianças no início 

das aulas. A atividade da rodinha, por exemplo, poderia ser muito bem aproveitada, caso as 

professoras resolvessem dialogar com as crianças sobre os acontecimentos do dia e registrar a 

rotina no quadro ou em um cartaz, isto faria com que as crianças pudessem organizar a noção 

de tempo, além de se transformar uma atividade de linguagem, por possibilitar associar 

fonema/ grafema ao decidirem sobre o que escrever na rotina.  

As rodas de conversa causavam uma impressão de que não eram planejadas, elas 

estavam presentes na rotina, mas pareciam estar ali muito mais pela tradição do que como 

uma atividade que necessitasse de intervenção. Geralmente nos momentos de roda as crianças 

conversavam sobre como foi fim de semana, ou sobre a entrada de uma nova criança na 

escola, que havia chegado de outro estado, mas geralmente aquele era um momento de 

conflito e briga entre as crianças, dando a impressão de que não estavam produzindo muitos 

conhecimentos.  

No momento da roda pude observar vários momentos de conflitos entre as crianças, e 

outros em que as crianças estavam dispersas. Algumas vezes a roda emendava com outra 

atividade, como assistir a um filme, e isso parecia ser mais um motivo para a dispersão das 

crianças. Houve um dia em que a professora disse que eles assistiriam ao filme dos Mions, e 

solicitou que todos continuassem em roda. Percebi que o Vicente estava com o rosto muito 

vermelho e não parava de implicar o Marcos, a professora percebeu a situação e pediu para 

que ele parasse. Do outro lado estava Bernardo apoiando-se no ferro em que fica o apagador 

do quadro branco, depois o Vicente resolve levantar-se e ficar perambulando pela sala com o 

Bernardo, mas a professora os adverte: “Se não forem assistir, vão ficar sentados aqui do meu 

lado”. Mesmo assim eles parecem não escutar. O Eduardo acabou de chegar e já foi puxando 

uma cadeira para ir assistir ao filme, sentou próximo ao Marcos e os dois começaram a se 

classificarem como os próprios personagens do filme. Outra criança acabou de chegar 

também e se sentou juntamente aos seus colegas, mas as crianças começaram a discutir entre 
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elas alegando que um ou outro estava na frente delas e que não conseguiam visualizar o filme. 

O conflito era comum na rotina das crianças. 

Enquanto as crianças estavam entretidas, a professora estava olhando a agenda 

escolar de cada criança. Na sequência, João e Melissa perguntaram por que o filme demorava 

tanto para acabar, neste meio tempo, Vicente conta que terá um novo irmão e Carlos bate no 

Marcos. A professora desliga a televisão e diz que todos fariam uma atividade sobre o filme e 

que era para que cada um pintasse os personagens do filme (Figura 18). 
 

               Figura 18 - Identificar os personagens do filme Mions. 

  
  Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2015. 

 
 

A rodinha, pelo que observado, fazia parte da rotina, mas a intervenção das 

professoras era mínima, e os diálogos eram “rasos”, e isto dificulta o estabelecimento da 

efetividade no grupo, também não contribui para que estes momentos sejam utilizados para 

conhecer melhor a turma, e então planejar novas situações de aprendizagem. Um exemplo de 

como a atividade da roda poderia ser mais bem aproveitada seria conversar sobre como a 

cidade, as brincadeiras, a alimentação, os animais da cidade de origem da nova aluna, para 

comparar com Brasília.  

Além da rodinha, outra atividade que me inquietava bastante era o momento do 

filme, pois demonstram claramente que aqueles momentos se tornaram monótonos e que 

aquelas atividades propostas pelas professoras pareciam ter sido mais para preencher o tempo 

do que para desenvolver alguma habilidade ou promover conhecimento para as crianças. 

Estes filmes pareciam não ter horário específico para serem assistidos, sendo uma 

iniciativa da professora, quando vinham acompanhados de alguma atividade, ou simplesmente 

são “passados” na sala porque alguma criança os trouxe. No caso do filme As aventuras de 

Tadeu, as crianças o assistiram no final da aula, próximo ao horário de irem embora. A 

professora deixou a turma (Figura 19) bem à vontade e não reclamou com nenhuma criança. 
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Este é um dos exemplos de atividades, seja o filme ou a rodinha, que me inquietaram 

bastante, pois demonstram claramente que estes momentos não têm sido planejados, e as 

atividades propostas pela professora parecem ter sido mais para preencher o tempo do que 

desenvolver alguma habilidade ou promover conhecimento para as crianças. Além disso, os 

conflitos na maioria das vezes não eram mediados, quando essas atividades sem propósito 

eram realizadas. 

                               Figura 19 - Turma Azul assistindo o filme “Aventuras de Tadeu”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2015. 
 

Por outro lado, as atividades desenvolvidas na biblioteca já davam uma conotação de 

atividade planejada. Em uma visita à biblioteca a história foi acerca do livro O Pote vazio. 

Naquela história os personagens a serem encenados foram divididos entre Bernardo, André, 

Vicente, Carlos, Paulo, Gabriela e Juliana (Figura 20).  

 

           Figura 20 - Encenação para o Livro – O pote Vazio. 

    Fonte- Arquivo pessoal da pesquisadora, 2015. 
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Todos tinham um determinado papel na história e alguns desempenharam de maneira 

mais “expressiva”, outros se portaram mais tímidos e quase não falavam. Mas é importante 

ressaltar que as professoras da biblioteca procuravam respeitar o “momento de cada criança” e 

esperavam que cada um falasse da sua maneira, porque o mais interessante nesse momento da 

história narrada pelo professor e interpretada e narrada pela criança é que se perceba o quanto 

eles se esforçam para representar para “a plateia” e quando não conseguem falar 

“corretamente”, eles mesmos improvisam as falas e continuam normalmente. A história do 

Pote Vazio destacou características como fidelidade, amizade, companheirismo e valores 

morais que são construídos ao longo das nossas vidas, colocando as crianças como sujeitos 

ativos desse processo e reconhecendo que todos podem errar, mas que ser sereno e fiel poderá 

trazer muitos benéficos, assim como o dono do pote vazio suscitado no decorrer do livro.  

Quanto a biblioteca como atividade da rotina, a impressão que se tem é que a 

professora já sabia qual história ler e o que fazer após a contação, momentos de narrativas em 

que as crianças se colocam no lugar do personagem de cada história – subjetivamente 

assumem papéis de leitores e narradores. E para Abramovich (2005) a contação de histórias é 

importante para a formação da criança, é o início da aprendizagem para ser um leitor, e um 

caminho de descoberta e de compreensão do mundo. Dessa maneira é necessário que o 

contador busque envolver a turma e outros mecanismos que possam desencadear a 

reconstrução da visão que cada criança tem sobre o mundo e sobre as suas atitudes em relação 

ao outro, e isto parecia acontecer com frequência, pois como resultado, as crianças sentiam-se 

mais incentivadas a buscarem os livros e compartilharem suas impressões sobre as histórias.  

No caso das brincadeiras também tive a mesma impressão que na rodinha e no filme, 

isto é, que algumas vezes a brincadeira fazia parte da rotina pela tradição, e que não eram de 

fato planejadas. Não estou querendo dizer que toda brincadeira e toda roda, por exemplo, 

precisa ser planejada, não é isso.  As crianças precisam brincar e conversar livremente 

também, mas acontece que na maioria das vezes que brincavam era livremente. 

Uma das coisas que eu queria observar sobre as brincadeiras, que inclusive era minha 

hipótese, era verificar se as brincadeiras eram estratégias utilizadas pelas professoras no 

processo de ensino e de aprendizagem das crianças. Percebi sim, algumas atividades das áreas 

do conhecimento em que as professoras utilizavam brincadeiras. Por exemplo: utilizaram 

varias brincadeiras para desenvolver a aprendizagem da linguagem e habilidades motoras, 

como o bingo de letras, o bingo dos nomes das crianças, jogos da memória de letras e figuras. 

Já para o desenvolvimento motor, foram utilizados, circuitos motores, brincadeiras de roda, 

jogos como vivo ou morto e cabeça ombro, joelho e pé.  Na área da matemática também foi 
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utilizada uma brincadeira de caça as moedas, e de jogo da memória. Isto confirma minha 

hipótese de que as brincadeiras já são utilizadas como estratégias de ensino e aprendizagem.  

Entretanto, o que me interessava e também era hipótese desta pesquisa, era que as 

Brincadeiras de Papéis Sociais não estavam entre essas brincadeiras que poderiam promovera 

aprendizagem nas crianças. E em nenhum momento observei que as brincadeiras de Papéis 

Sociais foram planejadas intencionalmente para promover a aprendizagem das crianças nas 

diversas áreas do conhecimento. Os momentos de brincadeiras em que as crianças se 

colocaram no papel de outros, de adultos, por exemplo, ou que brincavam imitando pessoas e 

situações do cotidiano, as poucas vezes que observei algo semelhante, geralmente as crianças 

eram tolhidas pelas professoras e a brincadeira acabava muito cedo. 

Ao me deter na análise da ação do brincar na turma D, tive a impressão de que as 

brincadeiras não eram tão valorizadas como deveriam ser, como propõem os documentos 

oficiais citados neste trabalho. Quando digo isto, quero deixar claro que a brincadeira já faz 

parte da rotina, mas por outro lado, percebi que a maioria das situações de brincadeira, 

especialmente as nos parques e na sala, o papel da professora parecia oculto e não 

colaborativo em meio às crianças.  

Apesar de a mesma disponibilizar na sexta-feira o horário superior aos demais dias 

para que as crianças brincassem, aquelas atividades eram livres e espontâneas por parte das 

crianças. O que não se assemelha ao que propõe o Currículo em Movimento da Educação 

Básica, ao afirmar que a brincadeira é primordial para o desenvolvimento infantil, mas não 

significa que as crianças enquanto brincam no parque, podem ficar sem supervisão e 

orientação de adultos, ou que as crianças fiquem em cantos manipulando brinquedos, 

solitariamente (DISTRITO FEDERAL, 2013). Portanto, cabe ao professor ser mediador entre 

as brincadeiras e os conflitos presentes entre as crianças, que inclusive eram muitos no caso 

dessa pesquisa.  

 

5.2. As Brincadeiras de Papéis Sociais como estratégia no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

Já se sabe que o brincar favorece, além da diversão, a expressão dos sentimentos e 

emoções pelo quais o indivíduo passa. E através das brincadeiras que a criança desenvolve a 

suas emoções e potencializa o seu equilíbrio, ampliando ao mesmo tempo a cautela, a 

imaginação e outras desenvolturas (PAULA e FOLTRAN, 2007).  E ainda que durante as 

brincadeiras as crianças exercitam técnicas e estratégias de convívio social e as mais 
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diversificadas formas de como lidar com os conflitos sociais que surgem durante a execução 

da brincadeira (ISIDRO e ALMEIDA, 2003). 

Entretanto, percebi que naqueles momentos não eram propositais, geralmente não era 

utilizado para ajudar as crianças a mediarem conflitos, se colocarem no lugar do outro, nem 

muito menos como estratégias no processo de ensino e aprendizagem, ao contrário, 

geralmente as cenas consistiam de muitos conflitos que também eram poucos mediados pelas 

professoras, a atitude mais comum era retirar a criança do conflito e colocar no canto do 

pensamento. Contrapondo essa realidade, o RCNEI adverte que cabe ao professor, durante as 

brincadeiras das crianças, oferecer uma intervenção intencional para que as brincadeiras 

possam constituir uma visão dos processos educativos permitindo o enriquecimento das 

competências imaginativas, criativas e organizacionais infantis (BRASIL, 1998). Ainda sobre 

as brincadeiras, Brasil (1998, p.29) coloca que: 
 
Organizar situações para que as brincadeiras ocorram de maneira diversificada para 
propiciar às crianças a possibilidade de escolherem os temas, papéis, objetos e 
companheiros com quem brincar ou os jogos de regras e de construção, e assim 
elaborarem de forma pessoal e independente suas emoções, sentimentos, 
conhecimentos e regras sociais.  
 

Assim, para o RCNEI o professor precisa estabelecer entre as brincadeiras um elo 

com as mais diversas esferas do conhecimento. Portanto, Brasil (1998, p.31):  

 
Cabe ao professor propiciar situações de conversa, brincadeiras ou de aprendizagens 
orientadas que garantam a troca entre as crianças, de forma a que possam 
comunicar-se e expressar-se, demonstrando seus modos de agir, de pensar e de 
sentir, em um ambiente acolhedor e que propicie a confiança e a auto-estima. [...] 
pressupõe que o professor forneça elementos afetivos e de linguagem para que as 
crianças aprendam a conviver. [...] As capacidades de interação são também 
desenvolvidas quando as crianças podem ficar sozinhas, quando elaboram suas 
descobertas e sentimentos e constroem um sentido de propriedade para as ações e 
pensamentos já compartilhados com outras crianças e com os adultos, o que vai 
potencializar novas interações.  
 
 

O que está se propondo aqui é que as brincadeiras potencializem interações, que 

promovam o compartilhar, que sejam estratégias para que a criança aprenda a viver com o 

outro, para pensar sobre suas ações, elaborar descobertas.  O que estou defendendo é que as 

Brincadeiras de Papéis Sociais também possam ser potencializadoras de processos de ensino e 

aprendizagem, pois até então, ou ao menos é o que se pode afirmar com base nesta 

observação da rotina na Educação Infantil, era que as Brincadeiras de Papéis Sociais não 

tinham sido utilizadas com esse fim.  
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Desta forma, acredito que as Brincadeiras de Papéis Sociais desenvolvidas na escola 

observada, pouco tem contribuído para a construção da criança enquanto sujeito social, pois 

são pouquíssimas as intervenções, e quando acontecem parecem não serem intencionais.  As 

oportunidades das crianças vivenciarem e se colocarem em diversos papéis para refletirem 

sobre as regras da sociedade, sobre suas possíveis decisões... são raras e não são mediadas por 

objetos propositalmente escolhidos e pelas falas das professoras. E quando se fala em utilizar 

as Brincadeiras de Papéis Sociais nos processos de ensino e aprendizagem das áreas do 

conhecimento da Educação Infantil esse discurso fica mais fragilizado.  

Apesar dos documentos oficiais já terem um discurso da importância da brincadeira, 

inclusive as de faz de conta e de papéis na Educação Infantil, parece que ainda falta retratar, 

visualizar, isso na prática. Então como utilizar as Brincadeiras de Papéis Sociais como 

estratégias para a contribuição da constituição da criança enquanto sujeito social e nos 

processos de ensino e aprendizagem? Neste sentido, penso que é pertinente repensar a 

Formação de Professores, tanto a inicial como a em serviço, pois me parece que os 

professores da Educação Infantil, apresentam uma falta, uma lacuna. 

Desta forma, em si tratando de possibilidades para o processo de Ensino, penso que é 

necessário voltar a Formação Inicial, que ainda apresenta-se com referenciais tecnicistas; 

atividades burocráticas sob forma de estágio; perspectiva aplicacionista; reprodução de 

procedimentos/receitas; teorizante e fragmentada (PIMENTA, et al., 2010). Assim, a 

Formação Inicial poderia ter um olhar mais atento para essa questão. Já são muitas as 

disciplinas nos cursos de Pedagogia que abordam ou tem como objeto o brincar, eu mesmo 

cursei várias. Mas, acredito que é necessário fazer com que esse futuro professor tenha mais 

experiências, e a Didática e o estágio podem ajudar nisso, com situações práticas que 

envolvam as brincadeiras, para que os graduandos se coloquem na condição de professor e 

reflitam sobre as teorias aprendidas nos cursos.  

Em si tratando da Formação Continuada, é interessante investir na formação em 

serviço, penso ser necessário ter momentos de reflexão da prática na escola. É importante que 

os professores registrem sobre suas práticas como as próprias DCNEI’s orientam, quando 

dizem ser necessário criar mecanismos de acompanhamento do trabalho pedagógico 

(BRASIL, 2010). Tem-se ainda a proposta de se trabalhar com os diários de classe de Zabalza 

(1994), que é justamente a ideia de registrar e refletir sobre a prática, e aí incluo as 

brincadeiras que acontecem na escola, para retomadas de decisões, para direcionar novos 

planejamentos.  
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Entendo ser necessário investir na formação em serviço para que se tenha mais 

planejamentos consistentes e pertinentes, pois o momento do planejamento não pode ser visto 

pelos professores como uma atividade burocrática e sem sentido. É importante que os 

professores entendam o planejamento também como uma estratégia de formação em serviço, 

que ajuda a prever e proporcionar situações intencionais que promovam a aprendizagem, e 

serve para as brincadeiras e para as Brincadeiras de Papéis Sociais. 

São várias as possibilidades de se utilizar as Brincadeiras de Papéis Sociais como 

estratégias de aprendizagem nas áreas do conhecimento. Apresento dois quadros sugestivos, 

mas entendo que cada professor, à medida que vai conhecendo a sua turma pode pensar e 

planejar diversas Brincadeiras de Papéis Sociais que irão promover a aprendizagem das 

crianças. O quadro 2 apresenta conteúdos do RCNEI, o quadro 3 apresenta conteúdos do 

Currículo em Movimento da Educação Infantil, a proposta curricular da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal. Foram selecionadas áreas de conhecimento aleatórias e dentro 

das áreas dos conhecimentos alguns eixos. Abaixo segue algumas possibilidades de 

Brincadeiras de Papéis Sociais que podem ser utilizadas para que as crianças possam aprender 

os conteúdos. 
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Quadro 2: Conteúdos do RCNEI e sugestões de Brincadeiras de Papéis Sociais como 
estratégias de aprendizagem.  
 

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA MATEMÁTICA NATUREZA E SOCIEDADE 
PRÁTICAS DE LEITURA 

 Conteúdo: 
Reconhecimento do próprio nome dentro 
do conjunto de nomes do grupo nas 
situações em que isso se fizer necessário. 

 Brincadeira: 
Brincar de escola. A criança que será o 
professor e propõe uma atividade de 
reconhecer o nome dentre outros nomes. 
Ou brincar de festa de aniversário em 
que precisa entregar os convites. 
 
FALAR E ESCUTAR 

 Conteúdo: 
Participação em situações que envolvem 
a necessidade de explicar e argumentar 
suas idéias e pontos de vista. 

 Brincadeira: 
Brincar de Prefeito da cidade que precisa 
apresentar suas ideias e pontos de vistas 
sobre alguns aspectos como alimentação 
e saúde.  Na situação o candidato a 
prefeito se apresenta em um programa de 
tv. 
 
PRÁTICAS DE ESCRITA 

 Conteúdo: 
Participação em situações cotidianas nas 
quais se faz necessário o uso da escrita. 

 Brincadeira: 
Brincar de médico. No consultório as 
crianças precisam agendar consultas e 
escrever em receitas. 
 
 
 

NUMEROS E SISTEMA DE 
NUMERAÇÃO 

 Conteúdo: 
Utilização de noções simples de 
cálculo mental como ferramenta 
para resolver problemas. 

 Brincadeira: 
Brincar de supermercado e ou 
feira, e algumas crianças serão o 
caixa. 
 

 Conteúdo: 
Comunicação de quantidades, 
utilizando a linguagem oral, a 
notação numérica e/ou registros 
não convencionais. 

 Brincadeira: 
Supermercado, loja ou feira. Nesta 
brincadeira as crianças precisam 
comunicar com registros orais e 
escritos ao gerente/dono do 
estabelecimento no final do 
expediente o que foi vendido 
naquele dia. 
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 
 

 Conteúdos: 
Introdução às noções de medida 
de comprimento, peso, volume e 
tempo, pela utilização de unidades 
convencionais e não 
convencionais. 
Experiências com dinheiro em 
brincadeiras ou em situações de 
interesse das crianças. 

 Brincadeira: 
Na feira as crianças precisam 
pesar as frutas e legumes, 
medindo de forma convencional e 
não convencional. Depois terão 
que efetuar a venda utilizando 
dinheiro. 

OS LUGARES E SUAS 
PAISAGENS 

 Conteúdo: 
Valorização de atitudes de 
manutenção e preservação 
dos espaços coletivos e do 
meio ambiente. 

 Brincadeira: 
Brincar de polícia e ladrão. 
 
 
OBJETOS E PROCESSOS 
DE TRANSFORMAÇÃO 

 Conteúdo: 
Participação em atividades 
que envolvam processos de 
confecção de objetos; 

 Brincadeira: 
Brincar de fábrica, 
confecção de roupas e 
brinquedos; 

Fonte: Pesquisadora, 2016. 
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Quadro 3: Conteúdos do Currículo em Movimento da Educação Infantil e sugestões de 
Brincadeiras de Papéis Sociais como estratégias de aprendizagem.  

Fonte: Pesquisadora, 2016. 

 

Quando se trata da contribuição das Brincadeiras de Papéis Sociais para a constituição 

da criança enquanto sujeito social, penso que o professor precisa deixar as crianças brincarem 

livremente para conhecer seus conflitos, suas concepções, suas ações. Neste caso, o professor 

terá um papel de observador, e então este terá mais condições de planejar outras brincadeiras 

de forma mediada, na qual assumirá um papel de intervenção. Ele pode intervir escolhendo 

propositalmente objetos e cenários (casa, escritório, consultório, fábrica, banco, lojas, 

escola...) de situações do cotidiano para que as crianças experimentem e tomem decisões; 

também pode escolher os parceiros das brincadeiras; pode decidir com as crianças as 

características das pessoas que as crianças se colocaram nos papéis. São inúmeras as 

possibilidades de planejamento e organização das brincadeiras que podem ajudar as crianças a 

aprenderem viver e conviver em sociedade, que a cada dia tem se tornado mais complexa. 

 

 

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA LINGUAGEM MATEMÁTICA 
PRÁTICA DE LEITURA 

 Conteúdo: 
Identificação e reconhecimento de rótulos e embalagens no 
cotidiano, a fim de perceber suas funções e diferenças. 

 Brincadeira: 
Brincar de família que vai ao supermercado fazer compras. 
Na brincadeira, cada membro da família precisa argumentar 
o motivo da compra dos itens que deseja adquirir. 
 

 Conteúdo: 
Exploração dos suportes convencionais e incidentais dos 
gêneros textuais (revista, jornal, outdoor, quadro de avisos, 
rádio, TV, computador, faixas, muros, paredes, para-choque 
e para-lama, janelas de veículos, ambiente virtual, etc.). 

 Brincadeira:  
Brincar de apresentador de jornal, de redator e desenhista de 
revista. 
 
PRÁTICA DE ESCRITA 

 Conteúdo: 
Produção de texto escrito coletivamente. 
Produção de textos escritos (listas, canções, poesias, textos 
memorizados etc.) com e sem ajuda do professor. 

 Brincadeira: 
Brincar de casinha, o pai e mãe precisam escrever uma lista 
do supermercado, um e-mail.  

NÚMEROS E OPERAÇÕES 
 Conteúdo: 

Desenvolvimento de estratégias pessoais para a 
resolução de situações problema. Atividades que 
trabalhem o raciocínio lógico por meio de 
situações-problema e histórias. 

 Brincadeiras: 
Brincar de mestre de obras e pedreiro para 
construir um prédio. As crianças poderão utilizar 
materiais recicláveis, como caixas de leite e 
papelão. Elas terão que pensar sobre como fazer 
o cimento, como montar a estrutura do prédio, 
além de decidirem as tarefas de cada um.  
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

 Conteúdo: 
Realização de estimativas de medições: 
comprimento, volume e capacidade. 

 Brincadeira: 
Brincar de chefe de cozinha e executar uma 
receita em um restaurante. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando as questões que me inquietavam no início deste trabalho e que estão 

vinculadas a minha história de vida, especialmente a minha infância e a minha trajetória 

acadêmica no curso de Pedagogia, é que retomo os objetivos da pesquisa para compreender o 

meu objeto de estudo. Desta forma, o objetivo geral que conduzia a pesquisa: Compreender as 

contribuições das Brincadeiras de Papéis Sociais para os processos de Ensino e 

Aprendizagem, bem como para a constituição da criança enquanto sujeito social e os 

objetivos específicos: Conhecer a rotina de uma escola de Educação Infantil, especialmente os 

tipos de brincadeiras utilizadas pelas crianças; Analisar o tratamento dado às Brincadeiras de 

Papéis Sociais em alguns documentos oficiais da escola, da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal e do Ministério de Educação e; Refletir sobre como as Brincadeiras de Papéis 

Sociais podem ser utilizadas nos processos de ensino e da aprendizagem e na construção da 

criança enquanto sujeito social. Entendo que estes foram de grande valia para a minha 

reflexão, tanto na construção do empirismo desta investigação, como propriamente na 

constituição de práxis como pesquisadora. 

No que me detive em conhecer a rotina de uma escola de Educação Infantil, 

especialmente os tipos de brincadeiras utilizadas pelas crianças, pude perceber que na escola 

em que foi realizada a pesquisa as crianças geralmente brincam de “faz-de-conta, jogos de 

encaixe, jogos de construção, brincadeiras tradicionais, entre outros”, mas que brincam muito 

mais por sua espontaneidade, pois foram poucas vezes em que as professoras utilizavam a 

brincadeira como estratégia para a aprendizagem de conteúdos.  

Entretanto, ao conhecer o que dizem os estudiosos da área, entendo que há 

necessidade de intervenções intencionais por parte do professor, isto é, cabe ao professor estar 

atento as brincadeiras que as crianças realizam, sejam nos espaços do horário do parque ou até 

mesmo quando estão na sala de aula, onde há maior necessidade, pois é onde as crianças se 

detêm em grande parte do seu horário escolar. É considerável sobrelevar que não estou 

tentando demonstrar que as crianças não devam brincar livremente, mas, intensamente 

considerando o que a ação do brincar desempenha no desenvolvimento infantil. Conforme os 

autores apontaram na fundamentação teórica, reconheço ser importante que o brincar esteja 

assegurado na rotina, mas, uma ação planejada de fato, e não esteja lá apenas pela tradição.  

Em grande parte das observações, a rotina da sala analisada, parecia não ser tão bem 

planejada, assim como no caso das brincadeiras, como, por exemplo, a roda de conversa. 

Compreendo que esta precisa ser direcionada e conduzida pelos professores. Desta forma, é 
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fundamental valorizar este espaço aos professores da Educação Infantil, e atentar-se a 

necessidade das crianças as quais estão ensinando. Que os docentes usem na roda de conversa 

os conhecimentos prévios que os seus alunos trazem consigo, sejam os relacionados ao lugar 

que residem ou até mesmo das brincadeiras que mais gostam, pois, a roda de conversa pode 

ser um dos principais espaços em que os professores poderão conhecer as necessidades e 

dificuldades que os seus alunos têm. Para tanto, é imprescindível ser um espaço 

potencializado e compartilhado entre professor e alunos.  

Ao que foi possível analisar sobre o tratamento dado às Brincadeiras de Papéis 

Sociais em alguns documentos oficiais da Secretaria de Educação do Distrito Federal e do 

Ministério de Educação, percebi que há uma forte abordagem posta ao “faz-de-conta” e que 

os papéis sociais estão incorporados a ele, uma vez que as crianças assumem diferentes papéis 

durante as suas brincadeiras. Entretanto o termo “Brincadeiras de Papéis Sociais” ainda não é 

encontrado naqueles documentos, ou seja, ainda é uma brincadeira acanhada naqueles 

documentos, faltando realmente considerar as Brincadeiras de Papéis Sociais como uma 

possibilidade/estratégia de ensino e de aprendizagem para a Educação Infantil. 

Quanto a isso, entendo ser necessário que os órgãos públicos invistam tanto 

financeiramente nas escolas de Educação Infantil possibilitando a elas estrutura para que as 

crianças possam brincar, quanto na reformulação nos documentos oficiais. E também na 

Formação de Professores, seja ela a inicial ou em serviço, para que essas Brincadeiras ganhem 

sentido e a importância que merecem, para que possam também ser reconhecidas pelos 

professores da Educação Infantil como uma ferramenta pedagógica que promova a 

aprendizagem dos alunos. 

Para compreender como as Brincadeiras de Papéis Sociais podem ser utilizadas nos 

processos de Ensino e de Aprendizagem e na construção da criança enquanto sujeito social, 

busquei conhecer como a criança assumiu o seu lugar na sociedade, compreendendo que a 

concepção de infância é respaldada a partir de uma construção histórica, social e cultural e 

que a partir disto, o brincar também se configurou como uma ação fundamental no 

desenvolvimento global da criança. Partindo deste pressuposto, entendo que as Brincadeiras 

de Papéis Sociais contribuem intrinsecamente na constituição da criança enquanto sujeito 

social, pois estas brincadeiras possibilitam que as crianças exerçam diferentes papéis sociais, 

aprendem a conviver com as regras da sociedade que estão inseridas, realizem ações 

imediatas que não são da sua faixa etária – idade, mas que promovem o avanço para as 

demais etapas do seu desenvolvimento social e cognitivo.  
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Durante as Brincadeiras de Papéis Sociais, as crianças possuem a liberdade de 

assumir um papel de um adulto “agir também como se fosse”, mas esse é um papel social, no 

qual a criança construiu no decorrer das suas relações com o meio que lhe circunda e das 

reproduções das ações realizadas pelos adultos, isto é, as Brincadeiras de Papéis Sociais, que 

estimulam na criança novas buscas. A criança busca ser um sujeito social, regido por uma 

sociedade com regras, que lhes cabe respeitar. Ela busca compreender e dominar um mundo 

em que ainda não pode assumir o seu papel social, mas nas brincadeiras essa necessidade é 

alcançada, portanto, paulatinamente as crianças nestas brincadeiras assumem com 

significância os traços que simultaneamente lhe são importantes para sua formação social e 

cultural, seja como criança e tardiamente como adulto.  

Por conseguinte, com base nas inferências acima, julgo que o objetivo geral e os 

específicos foram respondidos no decorrer desta análise. Assim, foram pautados, tanto nas 

concepções dos autores, como na própria coleta e análise dos dados da pesquisa realizada. 

Mesmo assim, entendo que é necessário continuar estudando e pesquisado sobre essa 

temática, a fim de contribuir para as práticas pedagógicas na Educação Infantil, e para a 

formação de sujeitos capazes de viver e conviver em uma sociedade cada vez mais complexa.  

 

Perspectivas 

 

Por fim, concluo o curso de Pedagogia na Universidade de Brasília, entendendo que 

a formação do professor é constante, que o professor constrói sua identidade e seus saberes 

durante sua trajetória, refletindo sobre sua prática, e é isso que pretendo fazer. Também 

gostaria de continuar a estudar este objeto no mestrado e doutorado para aprimorar e 

aprofundar os meus estudos iniciados no TCC. Além disso, anseio também ser professora de 

Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e sei que esta 

pesquisa irá contribuir para a minha formação e prática como Pedagoga na Educação Infantil, 

pois as instituições de Educação Básica e o mercado de trabalho precisam de pedagogos 

realmente comprometidos, e com isso tenho certeza que estarei crescendo tanto pessoalmente 

como profissionalmente.  
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