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RESUMO 
 
 

Andréia Lima de Freitas Villela. Brincar na escola:  momentos lúdicos significativos no 

cotidiano da Educação Infantil. 2016. 42 f. Produto Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina Educação Infantil) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 
 
 
 
 
O presente trabalho procura mostrar a importância do brincar na Educação Infantil diante do 
contexto atual de relevância das atividades de caráter preparatório para a alfabetização nesta 
etapa. Durante minha trajetória profissional foi possível observar que frequentemente o brincar 
era colocado como somente uma distração e não uma atividade real para as crianças. Desta 
forma, a pesquisa se dá em torno de atividades que garantam o brincar de forma significativa 
para os alunos. Momentos lúdicos de brincadeiras livres e dirigidas. Através da inspiração da 
observação no/do/com cotidiano foi possível verificar como atividades lúdicas são 
fundamentais na rotina das crianças. Atitudes comportamentais foram influenciadas pela 
mudança de atividades, inclusive o relacionamento de professores estreitado diante dos 
resultados da pesquisa. O que tornou possível concluir que as crianças na Educação Infantil 
precisam ter o brincar como caminho educacional, seja ele espontâneo ou dirigido. Este 
trabalho procura desafiar o professor a ser lúdico também, entrar no mundo da brincadeira 
infantil e resgatar a alegria do brincar. 
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1. Introdução 

 

         Este trabalho realizado no Programa de Residência Docente (PRD) no Colégio 

Pedro II tem como finalidade acompanhar as possíveis mudanças nas interações e 

aprendizagens das crianças no contexto escolar através do brincar, um novo olhar para novas 

atitudes, norteado pela apropriação dos espaços da escola pelas crianças e pela integração 

entre as crianças de diferentes faixas etárias. Para tal, foram realizadas modificações na 

minha própria prática, no intuito de verificar como o cotidiano da turma seria influenciado ou 

não pela forma como as brincadeiras acontecem. Além disso, tinha como pressuposto que a 

partir de uma melhor compreensão do que as crianças dizem com o seu brincar, seria possível 

experimentar novas possibilidades para trabalhar as propostas curriculares da Educação 

Infantil através das brincadeiras. 

        
Partindo de uma concepção socioconstrutivista-interacionista do brincar, ou 
seja, pensando-o como meio de garantir a construção de conhecimentos e a 
interação entre os indivíduos, como vincular a atividade lúdica à função da 
escola? A possibilidade de trazer essa atividade para o ambiente escolar é 
uma forma de pensar a educação sob uma perspectiva criativa, autônoma, 
consciente. Por meio das atividades lúdicas, não somente se abre uma porta 
para o mundo social e para as culturas infantis, como se encontra uma rica 
possibilidade de incentivar seu desenvolvimento. (FRIEDMANN, 2012, p. 45) 
 

         A escola em que trabalho é uma escola exclusiva de Educação Infantil: Espaço 

de Desenvolvimento Infantil Compositor Neoci Dias de Andrade. A escola atende a nove 

turmas neste ano, do Berçário (1 ano) à Pré-escola II (6 anos). Trata-se de uma escola 

pequena, de dois andares, com dois lances de escadas, seis salas, um solário, um fraldário, 

uma área externa pequena e um espaço interno coletivo também pequeno utilizado como 

parquinho. Não temos Coordenação pedagógica, Orientação, somente a Diretora Geral e a 

Diretora Adjunta. Nosso público é oriundo dos bairros de Ramos, Olaria e Penha. A turma na 

qual sou regente este ano é a Pré-escola I EI 21 (4 e 5 anos), uma turma com vinte e três 

alunos, bem ativos, dinâmicos, com muita alegria, de diferentes estruturas familiares. Trabalho 

sozinha com a turma, sem auxiliar, mas com apoio da Direção nos momentos necessários. 

      Sempre acreditei e aprendi que o brincar é essencial para as crianças na Educação 

Infantil, mas, como a maioria dos profissionais que observei e convivi, não conseguia ver e 

colocar em prática as reais possibilidades do brincar no ambiente educacional, com alunos de 

pré-escola. Com o passar dos dias de observação e acompanhamento da turma 26 no Colégio 

Pedro II na unidade de Educação Infantil Realengo, foi possível experimentar situações em 

que as brincadeiras, atividades lúdicas foram de extremo valor para as crianças e de muita 
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aprendizagem. Após essa experiência, minhas ideias foram reforçadas por Porto (2008, p. 

36), quando diz que:  

“a brincadeira é um processo de relações da criança com o brinquedo, com outras crianças e 

com os adultos, portanto, um processo de cultura. Na brincadeira, a criança se apropria dos 

conteúdos disponíveis, tornando-os seus, através de uma construção específica”. 

       A escolha do tema deste trabalho se deu a partir de um jogo, uma brincadeira 

realizada pelas professoras Camila Barros e Ana Carolina Lacorte e a turma, que consistia 

em derrubar a “pirâmide de patos” (latinhas decoradas pelas crianças), como um boliche, que 

no final da jogada, a criança contava quantas latinhas havia derrubado e registrava à sua 

maneira em uma tabela. Este jogo confeccionado pelas crianças fazia parte do projeto 

trabalhado naquele momento. Naquela atividade, percebi que as crianças estavam 

aprendendo Linguagens, Matemática, Artes, inúmeras aprendizagens em uma brincadeira, 

mas não era isso somente, as crianças estavam felizes, alegres com aquele momento.  Ao 

invés de aprenderem de uma forma sistematizada, com folhas de papel somente, 

“trabalhinhos”, estavam experimentando o brincar de uma forma que além da diversão, da 

interação, proporcionava o conhecimento sobre eles e sobre o mundo, mediado pela 

professora. “As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil 

devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira”. (MEC, 2010, p. 25). Daí por 

diante, comecei a pesquisar e entender que poderia rever a minha prática e transformar o 

brincar na minha turma em algo mais constante, um brincar livre e também dirigido.  

 

Por meio do brincar livre, exploratório, as crianças aprendem alguma coisa 
sobre situações, pessoas, atitudes e respostas, materiais, propriedades, 
texturas, estruturas, atributos visuais, auditivos e cinestésicos. Por meio do 
brincar dirigido, elas têm uma outra dimensão e uma nova variedade de 
possibilidades estendendo-se a um relativo domínio dentro daquela área ou 
atividade. (MOYLES, 2002, p. 33) 
 

      Todos os dias de acompanhamento da turma 26 no Colégio Pedro II fizeram com 

que eu questionasse a minha prática, repensando a cada dia o meu real papel para aquelas 

crianças, e como poderia fazer melhor aquilo que escolhi fazer não só tecnicamente, mas 

também amorosamente. Paulo Freire (1996, p.17) em Pedagogia da Autonomia declara que 

“por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da 

reflexão crítica sobre a prática”.   

       O brincar na Educação Infantil não pode mais ser visto como uma distração 

somente, sendo um brincar livre ou dirigido, nunca será sem valor, sempre momentos 

importantes para o dia a dia das crianças.  
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1. OBJETIVOS 

 

      Objetivo geral: 

 

 Experimentar novas possibilidades para trabalhar as propostas curriculares da 

Educação Infantil através de brincadeiras. 

Objetivos específicos: 

 

 Garantir o brincar livre e dirigido em períodos de tempo maiores durante o ano letivo; 

 Ampliar a ideia de trabalho com jogos e brincadeiras no Espaço de Desenvolvimento 

Infantil Compositor Neoci Dias de Andrade; 

 Estabelecer relações de maior interação do professor com o aluno por meio do brincar. 

 Acompanhar as possíveis mudanças nas interações e aprendizagens das crianças e 

da professora no contexto escolar através do brincar. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

         Este é um projeto sobre o brincar na Educação Infantil. Que busca mostrar a 

importância dos momentos de brincadeiras livres e/ou dirigidas, atividades lúdicas no dia-a-

dia das crianças para que tenham desenvolvimento e aprendizagem ricos e significativos em 

sua infância. Vivemos tempos em que o brincar é visto por muitos como “perda de tempo” na 

escola, com a justificativa de que é preciso preparar as crianças para as próximas etapas de 

sua escolarização. A constante situação de violência em muitos lugares não permite que as 

crianças brinquem nas ruas como há alguns anos atrás, as crianças do século XXI, dos anos 

2000, são tecnológicas, o que caracteriza a atual organização social. Os pais trabalham muito 

atualmente, o que faz com que muitas crianças entrem cedo para as escolas de Educação 

Infantil, antes de completar 1 ano. A vida em nossa sociedade, em geral, proporciona pouco 

espaço para as crianças brincarem, jogos eletrônicos em tablets, celulares, computadores, 

fazem parte da vida das crianças, o que notoriamente possui sua influência na educação, mas 

é preciso discutir a importância dessa criança brincar livremente no espaço escolar, de ter o 

contato com a natureza, com outras vivências, com brincadeiras tradicionais, de ser constante 

essa ação que é tão inerente à Educação Infantil e que para muitas crianças, a escola será o 

único local onde isso ocorrerá.  Esclarecendo isso, Kramer (2009, p.122) diz: 

Por meio da brincadeira, a criança se conhece e conhece o mundo à sua 
volta. Na brincadeira, ela entra no mundo imaginário ao mesmo tempo que 
lida com as regras regidas pela cultura. E, ainda, por meio da brincadeira, 
administra seu tempo presente, criando regras de convivência e interação 
com seus pares. 
 

       Mesmo com vários documentos oficiais que formalizam a importância do brincar, 

como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil, os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil, entre outros, e uma tendência pedagógica / teórica das escolas a priorizar o brincar; 

na prática, ainda temos diversas escolas com uma pedagogia cognitivista e conteudista, que 

primam pelo treinamento de alunos para competir na conquista de melhores posições sociais, 

desde a Educação Infantil, transmitindo conhecimentos através de repetidas atividades, 

deixando de lado o brincar como importante ferramenta de vivências significativas. Segundo 

Friedmann (2012, p. 12):  

Pais e professores mais atentos estão percebendo o desvio de rota da 
pedagogia que dá as costas para o brincar. Os argumentos que escamoteiam 
o brinquedo na escola são facilmente desmascarados. “Reconhece-se o 
valor, mas infelizmente não sobra tempo para brincar”, “criar situações lúdicas 
toma muito tempo do professor”, os pais preferem a escola que leva o tempo 
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a sério e o ocupa com atividades de aprendizagem” são sofismas que as 
ciências que estudam a aprendizagem e o desenvolvimento infantil 
desnudam. 

       A brincadeira faz parte da vida do ser humano desde a Antiguidade, muito antes 

das primeiras pesquisas sobre o assunto. O homem é um ser brincante, um ser em constante 

movimento, que precisa manter viva essa vontade de brincar, essa cultura do brincar, para 

que não se perca nas próximas gerações. 

       O brincar livre ou dirigido é fundamental para que as crianças possam criar, 

imaginar, fantasiar e ressignificar tudo que está a sua volta. Com a expectativa dos pais para 

uma preparação cada vez mais precoce das crianças e também de muitos educadores, minha 

escola tem dificuldades para exercer um trabalho pedagógico que privilegie o brincar. Este 

não é visto como algo principal na atividade diária; é sempre colocado como um momento de 

“recreação”, para gastar energia, e poucas vezes encarado como uma atividade de 

aprendizagem. Confesso que no início, também fui levada a perceber o brincar desta forma, 

mas atualmente, após muita leitura e a experiência do Programa de Residência do Colégio 

Pedro II consigo ver a importância do lúdico na Educação Infantil e principalmente como o 

brincar proporciona desenvolvimento real para as crianças, prazer que se transforma em 

conhecimento, um conhecimento que vai além de letras e números, um conhecimento 

humano. Portanto, 

Vygotsky (apud FRIEDMANN, 2012, p.41) acredita ser a atividade lúdica 
crucial para o desenvolvimento cognitivo, pois o processo de criar situações 
imaginárias leva ao desenvolvimento do pensamento abstrato. Isso acontece 
porque novos relacionamentos entre significados, objetos e ações são 
criados durante o brincar.  
 

        E em que outra fase da vida imaginamos tanto quanto na infância? Através das 

brincadeiras vivenciamos um mundo novo, onde nós fazemos as regras e experimentamos 

novas sensações. Desta forma, 

Como a criança é um ser em desenvolvimento, sua brincadeira vai se 
estruturando com base no que é capaz de fazer em cada momento. Ao longo 
do desenvolvimento, portanto, as crianças vão construindo novas e diferentes 
competências, no contexto das práticas sociais, que irão lhes permitir 
compreender e atuar de forma mais ampla no mundo. A brincadeira das 
crianças evolui mais nos seis primeiros anos de vida do que em qualquer 
outra fase do desenvolvimento humano. A partir da brincadeira, a criança 
constrói sua experiência de se relacionar com o mundo de maneira ativa, 
vivencia experiências de tomadas de decisões. Em um jogo qualquer, ela 
pode optar por brincar ou não, o que é característica importante da 
brincadeira, pois oportuniza o desenvolvimento da autonomia, criatividade e 
responsabilidade quanto a suas próprias ações. (QUEIROZ; 
MACIEL;BRANCO;, 2006, p. 170) 
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        Compreendendo a importância do brincar para as crianças, é que se justifica este 

projeto, pensando no bem-estar, no desenvolvimento, na alegria de ser criança, na autonomia 

do sujeito como criador da sua história. 

 
 
 

3. METODOLOGIA  

        Antes deste projeto, as crianças brincavam por pouco tempo e tinham uma 

quantidade de atividades mais tradicionais trazidas por mim. Os objetivos da proposta 

pedagógica visavam maior inserção das crianças em atividades formais, pensando em uma 

preparação para o Ensino Fundamental, o que destoava dos reais objetivos pedagógicos para 

a Educação Infantil, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais: 

 

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 
objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 
articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 
assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao 
respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras 
crianças. (MEC, 2010, p.18) 
 

      Ao observar todo o desenvolvimento das crianças da turma que acompanhei no 

Colégio Pedro II, do Programa PRD, foi possível avaliar como era importante o momento para 

eles: a brincadeira livre e/ou dirigida, como eles se expressavam com confiança, autonomia, 

naqueles momentos de brincadeiras. Diante disto, a proposta de inserir a brincadeira mais 

frequentemente no dia a dia das crianças da minha escola de origem foi acontecendo. A partir 

daí, surgiu a ideia desse projeto formado por momentos que envolvam diferentes brincadeiras 

e atividades lúdicas com o objetivo de experimentar novas possibilidades para vivências e 

aprendizagens ricas e significativas.  

       A metodologia que me inspirou na realização deste projeto é a pesquisa 

no/do/com o cotidiano, um modo interessante para acompanhar com mais proximidade as 

situações propostas para a turma, conseguindo aliar a prática à teoria e avaliar a necessidade 

de mudanças na nossa realidade escolar. “A pesquisa baseada na pesquisa no/do/com o 

cotidiano é valorizada por aprofundar a compreensão da complexidade da realidade escolar, 

abrindo possibilidades de processos de intervenção”. (PRADO; CUNHA, 2007, p. 33) 

       Com esta metodologia identifico a possibilidade de um compromisso com a minha 

turma de experimentar novas situações e juntos avaliarmos as mudanças que possam 

acontecer em nosso contexto escolar. Através da observação constante, registros das 

atividades, registros das narrativas das crianças, fotografias, é possível acompanhar o 
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desenvolvimento do projeto, a alteração ou não na rotina e na interação da turma. Quando 

me inspiro nesta metodologia, valorizo a importância da criança como participante, a minha 

própria participação e autorreflexão da prática. Conforme GARCIA, 2003 (apud PRADO; 

CUNHA, 2007, p. 33) “a pesquisa no/do/com/ o cotidiano, parte da prática, recorre à teoria de 

maneira a compreendê-la melhor e retorna à prática de forma ressignificada, num círculo 

dialético”. 

 

 

4. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

         As bases teóricas que fundamentaram este projeto foram importantes para a 

reflexão sobre a minha prática cotidiana. Algumas definições foram a base para o trabalho, 

como para brincar, que leva à ideia de criar laços; para o brinquedo, que é o objeto que serve 

para brincar; para jogar, passatempos e divertimentos sujeitos a regras e o termo lúdico, que 

remete às brincadeiras, aos jogos de regras, competições, recreação. A brincadeira é uma 

aprendizagem social, quando brincam as crianças não estão apenas entrando em contato 

com cultura em geral, mas antes de tudo, aprendendo a controlar um universo simbólico, 

particular. (PORTO, 2008, p. 33). 

            Na brincadeira, existe uma metacomunicação, os participantes precisam estar 

de acordo sobre os códigos da brincadeira, uma troca de mensagens que é feita através de 

sinais: verbais ou não-verbais. Para que haja brincadeira, é necessária uma decisão dos que 

brincam, decisão de entrar na brincadeira e de construí-la juntos. Um conjunto de regras de 

jogos disponíveis numa determinada sociedade, somadas às regras que um indivíduo cria 

compõe uma cultura lúdica própria; que não é única nem imutável. A cultura na qual a criança 

está inserida e a cultura lúdica que ela possui, provocam uma variedade de combinações 

possíveis. (PORTO, 2008, p. 36). 

            Kramer (2009, p. 122) diz que ao brincarem, as crianças assumem vários 

papéis, mas não deixam de ser elas mesmas, conseguem fazer diferença entre o real e o faz 

de conta. Embora brincar não seja exclusivo das crianças, elas não fazem a separação de 

brincar e “coisas sérias” que os adultos comumente fazem. Por que não pensar em escola 

sem as dicotomias usuais – brincar/trabalho; dentro/fora? Por que não estabelecer relações 

concretas entre todas as situações, vivências da criança na escola como um todo? É 

importante uma Educação Infantil de qualidade que priorize as produções da criança, suas 

culturas, o seu jeito.  



14 

 

           As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil norteiam a ideia 

de como atuar na Educação Infantil, e a brincadeira está entre os principais objetivos.  

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 
objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 
articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 
assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao 
respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras 
crianças. 

 

         Com base nestes princípios as propostas pedagógicas realizadas com as 

crianças foram de grande valor para a mudança de prática em sala de aula e para a interação 

entre a turma. É importante verificar como a teoria se torna real, palpável, diante da prática e 

dos resultados após a efetiva mudança de atitude minha e das crianças. Conforme Borba 

(2012, p.73).    

A experiência de brincar com as crianças, ou seja, sermos parceiros de suas 
interações lúdicas, partilhando com elas decisões, escolhas, papéis e 
respeitando suas lógicas e formas próprias de organização e significação da 
realidade, cria um espaço de aproximação e de relações de afeto com elas. 
 

           E assim aconteceu essa experiência marcante que foi poder estreitar laços com 

as crianças, sentir que confiavam e se aproximavam cada dia mais de mim brincando e 

interagindo entre eles. 
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5. RESULTADOS 

 

1º Momento: Descobrindo novas possibilidades em um novo espaço 

 

        Este primeiro momento do projeto começa com brincadeira livre no Solário, um 

local que não é explorado pelas turmas, somente pelo Berçário, minha turma nunca havia 

brincado neste espaço, por uma cultura que se estabeleceu na escola que o Solário seria um 

espaço voltado para os bebês, por ser um espaço no segundo andar, nenhuma outra turma 

brincava lá, somente os bebês. A utilização desse espaço como mais um ambiente para as 

crianças brincarem livremente, já que a escola é pequena, tem como objetivos ampliar o 

tempo livre de brincadeiras e explorar novas possibilidades em um novo ambiente.  

        No momento em que conversei com as crianças e expliquei qual seria a nossa 

atividade, eles ficaram surpresos e alegres, mas aparentemente ainda sem entender muito 

como seria. Quando chegamos ao solário, as crianças começaram a explorar o ambiente, 

interagir, alguns corriam, outros fizeram rodinhas e começaram a brincar com os brinquedos 

que levamos. Foi possível registrar a observação de uma aluna, que disse: “ aqui podemos 

brincar melhor de mãe e filha”. Ficamos cerca de 40 minutos e a turma não parou em nenhum 

momento de interagir, brincar, conversar, me chamaram para brincar de salão de beleza, onde 

fui a cliente. Nessa brincadeira, houve um conflito quando um menino também quis fazer o 

penteado no meu cabelo e as meninas não queriam deixar, justificando que era brincadeira 

de menina. Neste momento, intervim e expliquei que não havia problema nenhum para o 

colega brincar, a brincadeira era para todos, existem homens que são cabeleireiros e que 

poderíamos brincar todos juntos. As meninas entenderam e ele brincou e depois outros 

meninos também quiseram fazer o penteado. Foi a primeira vez que percebi como era forte 

essa questão de gênero na brincadeira com a minha turma.  

        Quando voltamos para a sala e conversamos sobre esse brincar em um novo 

espaço, a euforia era geral, as crianças estavam agitadas, e com muita vontade de falar sobre 

o assunto. Conversamos assim: 

          Eu – “ O que vocês acharam de brincar nesse novo lugar, no solário? ” 

          Aluno 1 – “ Foi maravilhoso! Quando podemos ir de novo? ” 

          Eu- “ O que vocês mais gostaram lá? ” 

          Aluno 2 – “ Brincar...” 

          Aluno 3 – “ Correr...” 
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           Todas as crianças demonstraram alegria de participar daquele momento e 

expressaram vontade de fazer mais vezes. Avaliei como um dia de muita participação da 

turma a partir de um brincar novo, como ficaram alegres e envolvidos com o momento. 

 

Fotografia 1 – Primeiro momento de brincadeira no solário 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

                              Fotografia 2 – Momento de apropriação do local (solário) 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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2º Momento: Integração através do brincar 

 

         No dia 17/09/2015 conversei com as crianças sobre nossa atividade no dia 

posterior na qual brincaríamos com a turma EI 11 (5 e 6 anos) no Solário. A reação foi 

imediata, todos ficaram agitados, começaram a perguntar como seria, o que faríamos, até que 

um aluno perguntou: “vamos brincar com os grandes? ”. As crianças sempre se referem aos 

alunos da Pré-escola II como os “grandes”, existindo uma distância entre eles, já que não há 

contato entre as turmas, não há uma integração de atividades, as turmas não se encontram 

e não brincam juntas em nenhum momento. Todos esperaram a minha resposta e eu disse: 

sim, vamos brincar com os amigos da turma EI 11. Foi importante ver como as crianças tinham 

a percepção de que aquelas outras crianças eram muito maiores que eles, quando na verdade 

não são. Conversamos sobre o assunto e eles demonstraram ansiedade pela integração. 

        Já no dia 18, quando fomos para o Solário, as turmas demoraram um pouco para 

se entrosarem, pequenos grupos foram se formando, mas sem misturar as turmas. Após 

alguns minutos, eles já estavam conversando, correndo juntos, brincando, sem nenhum 

problema. As turmas ficaram muito agitadas, todos pareciam querer aproveitar ao máximo o 

momento. Eu e a professora observamos as turmas, ela inclusive pode verificar e confirmar a 

dificuldade que uma aluna da sua turma tem em interagir com os colegas, durante os 40 

minutos que ficamos lá, ela permaneceu sentada com sua boneca, sem falar ou sorrir.  Foi 

mais uma situação em que isso acontece, já que ela sempre tem esse comportamento 

segundo a professora. Eu pude ver como alunos que falam pouco na roda de conversas, falam 

pouco comigo, falaram muito nas brincadeiras, como se expressaram, como interagiram bem 

com os amigos. E como é importante esse momento para as crianças, como se expressaram 

livremente. De acordo com Borba (2012, p.66): 

 

Ao brincar, a criança não apenas expressa e comunica suas experiências, 
mas as reelabora, reconhecendo-se como sujeito pertencente a um grupo 
social e a um contexto cultural, aprendendo sobre si mesma e sobre os 
homens e suas relações no mundo, e também sobre os significados culturais 
do meio em que está inserida. 
 

        Ao conversar com eles na volta, foi nítida a satisfação de todos, e as narrativas 

foram as seguintes: 

Aluno 1: - Podemos fazer de novo? 

Aluno 2: - Foi muito legal! 

Aluno 3: - Foi irado! Quero ir de novo! 

Aluno 4: - A turma dos grandes é legal! 

Aluno 5: - Podemos brincar sempre com a turma EI 11? 
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      Depois de conversar com a minha turma, fui conversar com a turma EI 11, que 

estava com sentimentos parecidos com os da minha turma. E para eles ainda foi mais intenso, 

pois foi a primeira vez no ano que brincaram naquele espaço livremente. Eles me disseram 

que adoraram brincar ali, que querem de novo, que foi muito bom. 

      Foi uma experiência excelente, foi possível ver como essa integração é importante para 

as crianças, e para a nossa prática, pois a professora da turma EI 11 ficou também 

impressionada e disse que a partir dali iria explorar mais aquele espaço. Desde este dia, 

passamos a realizar sempre essa integração com as turmas naquele espaço, pelo menos 

uma vez por semana, reconhecendo como é importante esse momento para todos, inclusive 

para nós professoras, que conseguimos observar melhor as crianças e acompanhar mais 

suas interações e comportamentos, nosso relacionamento se estreitou e conseguimos trocar 

experiências e ideias sobre nosso trabalho. 

  

 

Fotografia 3 – Integração entre as turmas 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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3º Momento: Pesquisa de preferências no brincar 

      Dando continuidade ao projeto, resolvi fazer uma pesquisa com as crianças sobre 

o que elas mais gostam de brincar, e registramos num gráfico o resultado da mesma. Na roda 

de conversas falamos sobre as brincadeiras e perguntei qual a brincadeira preferida de cada 

um, foi uma euforia, todos gritavam ao mesmo tempo, e pedi que cada um levantasse o dedo 

para que falassem um de cada vez. E assim aconteceu: cada um foi dizendo a sua brincadeira 

preferida e eu anotei, depois fizemos um gráfico (cartaz) com o resultado. As meninas foram 

mais unidas e brincar de boneca foi a brincadeira preferida, nove meninas votaram em brincar 

de boneca; a segunda brincadeira preferida teve 8 votos: jogar futebol. Combinamos que 

realizaríamos as brincadeiras mais votadas na pesquisa. E as perguntas começaram: 

Aluno 1: - Vamos brincar de boneca? 

Aluno 2: - Boneca é brincadeira de menina! 

Eu: Não podemos brincar de boneca juntos? Você não brinca às vezes de pai com as 

meninas? 

Aluno 3: - Ah! Sim, brinco! Assim tá bom! 

Aluno 4: -  Mas as meninas vão jogar futebol com a gente? 

Eu: Sim. Todos juntos. 

      Discutimos sobre o assunto e combinamos as brincadeiras para os próximos dias. 

Nesta atividade, quis verificar as preferências das crianças e ouví-las de forma que percebam 

que tem voz em nosso ambiente e que podem decidir o que fazemos em nosso cotidiano. 

Assim, conforme BORBA (2012, p.74):  

No encontro e no diálogo com elas, incorporando a dimensão humana do 
brincar, abriremos o caminho para que nós, adultos e crianças, nos 
reconheçamos como sujeitos e atores sociais plenos, fazedores da nossa 
história e do mundo que nos cerca. 
 

Esse momento foi muito importante para mim, porque percebi que realmente as 

crianças se sentiram ouvidas e felizes com a atividade. 
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Fotografia 4 – Escrita do nome no cartaz (gráfico) na brincadeira escolhida 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

4º Momento: Brincando de boneca 

      Após a pesquisa sobre a preferência no brincar, vamos executar os resultados, e 

este foi mais um momento de muita aprendizagem. A turma toda foi brincar de boneca, nesta 

brincadeira pude perceber que os questionamentos sobre meninos brincarem de boneca já 

não existiam mais, as crianças estavam animadas e preocupadas em cumprir nosso 

combinado: primeiro brincar de boneca e depois jogar futebol. Os meninos assumiram papéis 

de pai, irmão, tio, foi um momento de interação da turma toda, as crianças ficaram juntas no 

mesmo lugar, sentados, brincando e dialogando com muita liberdade. Alguns dos diálogos 

foram assim: 

 

Aluno 1:  - Eu sou o tio! 

Aluno 2:  -Você pode ser o irmão também! 

Aluno 3:   - Vamos dar o leite para nossa filha? 

Aluno 4: - Cadê a mamadeira? 

Aluno 5: - Eu sou o pai, vou trabalhar! 
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Aluno 6: - Então eu vou trabalhar também... 

      Os diálogos aconteciam muito rapidamente, e com a mesma velocidade as 

crianças já estavam brincando de outra forma e mudando os personagens. Ficou claro como 

as crianças tem os papéis de homem e mulher definidos, pensam que a mulher cuida dos 

filhos e os homens trabalham, reafirmando uma cultura paternalista. A criança que assumiu o 

papel de mãe imitava movimentos, gestos, expressões, de uma mãe dando mamadeira para 

o filho. Portanto, destaco esta atividade como um momento de desconstrução destes 

estereótipos de gênero, já que, ao longo da atividade, meninos e meninas puderam 

desempenhar diversos papéis, como podemos ver nas fotografias abaixo. Segundo Kramer 

(2009, p. 121) as crianças assumem personagens em suas brincadeiras, mas utilizam seu 

nome real em situações de conflitos, fazendo diferença entre objetos, entre o que é real e o 

que é da imaginação. Nesta atividade fiquei mais como observadora, pois percebi que as 

crianças não me queriam naquela brincadeira, já que descaracterizaria os personagens que 

criavam. Sendo assim, Friedmann (2012, p.55) diz: “durante as brincadeiras espontâneas, o 

educador, para realizar um diagnóstico, precisa se colocar como observador, papel nem 

sempre simples”. 

 

Fotografia 5 – Menina e menino brincando juntos de boneca 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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5º Momento: Jogando futebol 

       A segunda brincadeira escolhida pela turma em nossa pesquisa foi jogar futebol e 

as crianças após a brincadeira de boneca já me cobraram o futebol. Então fomos brincar na 

área interna da escola, que é um corredor e um pequeno espaço com brinquedos. Não é o 

local ideal para jogar futebol, mas o mais seguro e possível; já que no Solário a bola cairia na 

rua, pois é aberto no segundo andar; e na área externa, o chão é de cimento, com bancos de 

concreto, o que é mais perigoso para as crianças.  

       Jogar futebol com as meninas foi um acontecimento para os meninos, já que elas 

geralmente não se interessam muito pela bola. Eles sempre jogam com muita vivacidade, 

correm muito, mas com as meninas percebi que foram mais cautelosos e não tivemos nenhum 

conflito entre eles. Eles conversaram mais, interagiram, me chamaram para jogar com eles, 

fui jogar com certo medo de levar um chute na canela, mas as crianças tinham muita atenção 

para não me chutarem, foram carinhosos comigo e gritavam em todo momento.  

        Naquele pequeno espaço observei que eles se sentiam livres, corriam, chutavam 

a bola e gritavam gol, imaginavam que estavam num campo de futebol, pois já tinham 

delimitado onde era o gol, e quem acertasse ali marcava o gol. Conversavam pouco, corriam 

e gritavam gol, chuta! Foi interessante ver como eles ressignificavam os locais na área interna, 

o portão era o gol, com autonomia criavam regras para o jogo, meninos contra meninas, não 

pode deixar a bola sair, e a linha que delimitava o sair eram as portas nas laterais da área. 

Nessa atividade também percebi que as crianças assumiam papéis imitando outras pessoas, 

muitos diziam nomes de jogadores famosos, algumas meninas diziam que jogavam igual ao 

pai. Foi até um pouco difícil fotografá-los, já que não paravam de correr em nenhum momento. 
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Fotografias 6  – Jogo de futebol na área interna da escola 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

 

6º Momento: Piquenique na área externa 

       Esta atividade foi pensada porque as crianças só se alimentam das refeições da 

Instituição, e sempre comentavam sobre a vontade de trazer um lanche para a escola. Então 

resolvi combinar com eles uma brincadeira de comida, um piquenique, mas com comida 

trazida por eles. E assim fizemos, fomos para a área externa, que não é um espaço que 

utilizamos muito, pois devido ao chão de cimento e os bancos de concreto evitamos. Mas 

fomos explorar esse espaço de uma nova forma, com um piquenique. E foi um momento muito 

rico, pois as crianças trouxeram diferentes alimentos e conversamos sobre alimentação 

saudável, exercícios, cores, tamanhos, formas; uma atividade lúdica, com muito aprendizado 

para todos, por exemplo: uma criança que nunca tinha visto um morango, e ficou encantado 

com o potinho de morangos de sua colega. Fizemos trocas de lanche e as crianças ficaram 

tranquilas e felizes naquele dia, tanto que pediram para repetir. Seguem alguns diálogos 

desse dia que mostram a riqueza dessa experiência: 
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Aluno 1: - Tia, a banana é amarela igual a pêra...  

Eu: Verdade, mas elas têm a mesma forma? 

Aluno 2: - A banana é comprida e a pêra é um círculo... 

Aluno 3: - Eu estou adorando esse dia! 

Aluno 4: - Tia, eu nunca comi morango! Ele é rosa escuro! 

- Morango é ruim! 

Eu: Morango é um pouco azedo. 

Aluno 5: - A uva é bem pequena, essa não tem caroço... 

-Quer meu sanduíche tia? Tá gostoso. 

Aluno 6: -Tia, posso dar um pouco do meu suco para o amigo? 

Aluno 7: - Tia, refrigerante é saudável? 

Eu: Não é muito saudável não, é melhor evitar, e fazer exercícios para uma vida saudável. 

Aluno 8: -Eu faço muito exercício, jogo bola, corro e faço natação! 

 

Segundo Borba (2012, p.67): 

No brincar, as crianças vão também se constituindo como agentes de sua 
experiência social, organizando com autonomia suas ações e interações, 
elaborando planos e formas de ações conjuntas, criando regras de 
convivência social e de participação nas brincadeiras. Nesse processo, 
instituem coletivamente uma ordem social que rege as relações entre pares 
e se afirmam como autoras de suas práticas sociais e culturais. 

      Neste dia, as crianças seguiram todos os combinados que fizemos antes do 

piquenique, como não ficar correndo, não deixar comida no chão, colocar o lixo na sacola, 

eles ficaram tão envolvidos com a atividade, que brincaram e comeram, respeitando as regras 

e entendendo a importância delas do seu jeito, como mostra a frase de uma criança: 

- Não podemos deixar lixo no chão, não vamos sujar o nosso planeta. 
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Fotografia 7 – Piquenique na área externa

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

7º Momento: Brincadeira no vizinho 

       Essa atividade foi um desafio, pois fomos brincar num espaço fora da nossa 

escola, mas ao mesmo tempo um espaço que fazia parte do cotidiano das crianças. O parque 

da escola Clóvis Beviláqua, que fica ao lado da nossa Instituição, separado apenas por uma 

grade, que permite que as crianças o visualizem todos os dias. Pedi a minha Diretora que 

perguntasse a Diretora da escola Clóvis se poderíamos brincar no espaço do parquinho. Esse 

espaço não é muito utilizado pela escola Clóvis, que atende apenas o Ensino Fundamental. 

Com a autorização da Direção, fomos explorar mais esse novo espaço para brincar. As 

crianças ficaram verdadeiramente em êxtase, com certeza foi o momento mais significativo 

para elas, eu observei como eles não pararam de brincar nem por um minuto, estavam felizes 

demais. Brincavam na casinha de comidinha, e traziam para mim um montinho de mato, que 

se tornavam diversos pratos na imaginação das crianças. Desciam pelo escorrega cantando, 

gritando, eufóricos. Foi um dia em que as crianças pareciam ter realizado um sonho brincando 

ali, no parque ao lado. O que me fez colocar como proposta de uso de verba a compra de um 

parquinho e tapete de grama sintética para colocarmos na área externa de nossa escola. Sou 
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membro do CEC (Conselho Escola Comunidade), e os outros integrantes do CEC da nossa 

escola aprovaram e então aguardamos a liberação da verba para a compra do parque.  

       Nesse dia, as crianças falavam pouco, apenas corriam, riam e gritavam de tanta 

alegria, como demonstra a foto abaixo. 

 

Fotografia 8 – Explorando o parquinho da escola vizinha

                             

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

8º Momento: Integração com os bebês 

Esta foi mais uma atividade de integração de turmas, desta vez, brincar com os bebês, 

uma experiência única para as crianças, que nunca tiveram essa vivência. Existe um receio 

por parte dos adultos, em relação aos bebês, pois muitos pensam ser perigoso, talvez possam 

se machucar. Minha turma brincou com as crianças do Berçário II (crianças de 1 a 2 anos) da 

escola no solário, e a reação foi ótima, as crianças adoraram saber que iriam brincar com os 

bebês. 

       Contrariando as expectativas, as crianças foram muito carinhosas com os bebês, 

a primeira coisa que uma criança disse ao chegarmos ao solário foi: “Não pode correr, para 

não machucar os bebês! ” Eu não havia dito nada ainda, mas eles já se organizaram na 

brincadeira, sentados com os bebês, calmamente. Uma menina ficou tão próxima de um bebê 

que não o largou por nenhum instante, ficou com ele o tempo todo, literalmente cuidando dele. 
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Os bebês corriam, mas as minhas crianças não, sabiam que poderiam machucá-los se 

corressem como correm com outras crianças maiores, então ficaram bem tranquilos e 

brincaram. 

Fotografia 9 – Aluna ao lado do bebê 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

  

9º Momento: Atividade dirigida brincando com os amigos 

        Nesta atividade as crianças fizeram pintura com guache e pincel em cartazes no 

Solário da escola. Brincavam e pintavam, juntamente com a turma de Pré-escola II (6 anos). 

As crianças fizeram a atividade com muito entusiasmo, todos queriam pintar, algo que não 

acontece quando fazemos apenas a atividade sem a brincadeira. Pintaram e brincaram ao 

mesmo tempo, e foi uma atividade rica, pois pintaram com espontaneidade e liberdade. 

        Este momento foi rico por diversos motivos, mas principalmente por fazermos 

uma atividade dirigida fora do espaço de sala de aula, com brinquedos ao mesmo tempo e 

com a liberdade de brincar, e com outra turma junto, no mesmo ambiente. As crianças tiveram 

alegria e puderam expressar a sua arte de forma lúdica. O que afirma MOURA, (2012, p. 77): 

“a criança precisa experimentar essa síntese das artes no brincar, e a educação infantil, ao 

abrir espaços para as manifestações infantis, pode ser um importante espaço para as crianças 
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vivenciarem uma experiência mais abrangente e integradora com a arte”. Na foto abaixo 

vemos as crianças pintando de forma dirigida, mas associado a brincadeira. 

 

 

 

Fotografia 10: Integração de turma com atividade dirigida no Solário 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 10º Momento: Atividade dirigida com dança das cadeiras 

          Esta foi mais uma atividade dirigida com brincadeira, as crianças brincaram de 

dança das cadeiras, mas com a regra que deveriam sentar apenas na cadeira que estivesse 

com o seu nome. Todos quiseram participar, foi uma brincadeira que sugeriu um desafio para 

a turma, uma atividade mental articulada com uma atividade física. E no decorrer da 

brincadeira muitos identificaram seus nomes, outros não, e o último a sentar ou o que 

sentasse no nome errado saía da brincadeira. As crianças aceitaram bem o momento em que 

saíam, porque antes já havíamos combinado isso, então, eles entendiam bem, e faziam 

torcida para os amigos que ficavam cantando e gritando seus nomes. Foi uma brincadeira que 

proporcionou muita alegria para a turma, eles gostaram muito e ficaram pedindo para 

repetirmos. Eu pude observar as crianças que ainda tinham dificuldade para reconhecer seu 
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nome, outras que sabiam seu nome, mas não conseguiram entender a brincadeira ou o amigo 

era mais rápido. 

 

 

 

 

 

Fotografia 11: Dança das cadeiras dos nomes 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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6. CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Através desse projeto consegui observar melhor minhas crianças, consegui colocar 

em prática um pouco do que vi na Unidade de Educação Infantil Realengo, e principalmente 

vi minha turma mais feliz, com mais prazer em estar na escola. E o brincar envolve esse 

prazer, tensões, e desafios, foi desta forma que vi meus alunos nesse período, sentindo-se 

desafiados com aquele brincar ora livre ora dirigido, mais frequente em nossa rotina. Minha 

turma era bem agitada e com comportamento bem difícil e foi nítida a mudança de atitude da 

turma após as atividades e o novo papel do brincar em nossa sala. A turma ficou mais 

tranquila, perguntando mais, ficaram mais próximos; crianças que falavam pouco; começaram 

a se expressar mais, e com certeza isso se deve a uma relação diferente que passamos a ter, 

eu brincando mais com eles e eles brincando mais entre eles. 

      Foi uma experiência desafiadora, já que fico sozinha em sala de aula. A 

observação e a participação com as crianças nas atividades foram maravilhosas, porém, difícil 

observar e fazer parte da ação ao mesmo tempo, registrar com fotos, toda essa estrutura da 

pesquisa foi algo complicado, mas muito produtivo. Nessa trajetória de pesquisar sobre o 

brincar verifiquei que é um tema discutido há um tempo, mas extremamente atual diante da 

realidade escolar, pouco presente em algumas escolas, mas na minha prática foi possível ver 

de perto como o brincar é fundamental como meio educacional, como o potencial das 

atividades lúdicas pode causar mudanças positivas com as crianças e com os adultos. Com 

o projeto, consegui que algumas colegas compreendessem melhor a importância do brincar, 

de atividades mais lúdicas em nosso cotidiano, inclusive fazendo com que se tornasse uma 

prática semanal brincarmos juntas, as duas turmas juntas e assim houve uma aproximação 

de nosso trabalho e uma interação maior de nós professoras também, conseguindo desta 

forma, trocarmos ideias, sugestões de atividades, trabalhos em conjunto, algo que antes não 

acontecia em nossa escola.  

       As atividades que fizemos foram realmente significativas para as crianças, pois 

em todo momento eles comentavam como foi bom brincar junto com os amigos, como foi bom 

ir ao parquinho do vizinho, sempre com alegria, sempre me perguntando se era a hora de 

fazermos de novo. Brincando, discutimos sobre vários assuntos, resolvemos conflitos de uma 

forma mais tranquila, saímos de uma pressão de uma pré-escola com caráter de preparo para 

a alfabetização e demos lugar a uma pré-escola com um brincar espontâneo e de forma 

direcionada que passou a fazer parte de nosso dia a dia.  Esse projeto tem uma relevância 

significativa diante da ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, pois surge uma 

preocupação com o espaço e o tempo dedicado às atividades lúdicas das crianças de 4 e 5 
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anos, é necessário garantir seu direito de brincar. Acredito que é uma mudança que deve 

acontecer em cada um de nós, rever o que desejamos para nossas crianças, resgatando o 

espírito lúdico em nossas vidas; nós, adultos, também devemos recuperar esse brincar em 

nosso cotidiano, e assim compreendê-lo como um verdadeiro caminho educacional. 

       Para concluir, digo que seriam necessários muitos outros projetos para podermos 

chegar a uma conclusão de fato sobre o brincar, os questionamentos não se esgotam, mas 

fica a certeza de que hoje estou no caminho para avançar nesse sentido, fazer um trabalho 

mais significativo para as minhas crianças. E convido a todos a repensar sua prática sempre 

e continuar fazendo o melhor. 
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8. ANEXOS 

 

1º Momento: Descobrindo novas possibilidades em um novo espaço 

 

Fotografia 1 – Neste momento, as crianças estavam totalmente a vontade no novo espaço 

de brincadeira (Solário) 

 

 

Fotografia 2 – Os meninos brincavam com os carrinhos livremente 
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2º Momento: Integração através do brincar 

 

 

 

 

Figura 3 – Integração total com a turma EI 11 
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3º Momento: Pesquisa de preferências no brincar 

 

Fotografia 4 – Cartaz com gráfico das brincadeiras preferidas 

 

 

Fotografia 5 – Criança escrevendo o nome no gráfico de sua brincadeira preferida 
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4º Momento: Brincando de boneca 

 

 

Fotografia 6 – Crianças conversando sobre as bonecas 

 

 

Fotografia 7 – Aluno brincando de boneca 
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5º Momento: Jogando futebol 

 

 

 

Fotografias 8 e 9 – Meninas e meninos jogando bola na área interna 
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6º Momento: Piquenique na área externa 

 

 

Fotografia 10 - Eu e as crianças no piquenique na área externa 
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7º Momento: Brincadeira no vizinho 

 

 

Fotografia 11 – Muita alegria neste dia de brincar no parque da escola vizinha 

 

 

Fotografia 12 – As crianças brincaram o tempo todo  
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8º Momento: Integração com os bebês 

 

 

Fotografia 13 – Integração das meninas com os bebês 

 

Fotografia 14 – E os meninos também... 
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9º Momento: Atividade dirigida brincando com os amigos 

 

 

Fotografia 15 – De forma dirigida, mas com a leveza da brincadeira 

 

Fotografia 16 – E quiseram ficar até quando não tinha mais espaço. 
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10º Momento: Atividade dirigida com dança das cadeiras 

 

 

 

Fotografia 17 – Dança das cadeiras com nomes 

 

 


