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8CADERNO DO BRINCAR

BRINQUEDO E BRINCADEIRA
Ana Neila Torquato

O que para uns é bobagem passageira,
Para outros, dura uma vida inteira.

O que para uns é lorota, invencionice ou doideira,
Para outros, pode ser verdade verdadeira

O que para uns é tolice desinteressante,
Para outros, vira questão deveras importante.

Um dia desses me flagrei pensando...
Qual a diferença entre brinquedo e brincadeira? 

A resposta exigia escuta e coragem para a andança
E eu só encontrei ajuda num Jardim cheio de crianças.

Me disseram que brinquedo não é nada complicado
Há os comprados, os feitos e os inventados.

Podem ser grandes ou caber na palma da mão. 
Feito anel, feito corda, feito um caroço de feijão.

Feito tampa de panela, feito boneca, feito tufo de algodão
Feito pedrinha, feito bola, feito bolha de sabão.

Este último é brinquedo do tipo fujão. 
Num instante está ali, num outro não.

Mas tem brinquedo que de tanta história vivida 
Fica guardado p’ro resto da vida.

Se não puder ser em caixa linda e perfumada
Estará, certamente, entre as memórias mais amadas.
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Já a brincadeira é diferente
Carece de ação, exige verbo, pede gente.

A brincadeira é o ato de dar vida ao brinquedo
É o transformar poça em rio, terra em bolo, tarde em cedo.

Sem brincadeira, o brinquedo é só enfeite.
Na brincadeira mora, ora o desafio, ora o deleite.

A brincadeira é o berço da invenção 
É quando se abre um caminho para a arte e o imaginar 

vira criação.

A brincadeira é a arte do encontro
Do antigo com o novo, do canto com o conto.

Toda brincadeira é herança de alguém
Com alguém aprendi ou inventei com outro alguém.

A brincadeira é espaço e tempo de se experimentar 
sentidos.

Os do corpo, são aguçados. Os das palavras, 
podem ser achados e perdidos, confusos e divertidos.

A brincadeira é um convite para o mundo,
para conhecer  a si mesmo e o seu redor

Para que um dia, mesmo sozinho, jamais se sinta só. 

Brincar é sempre bom, melhor ainda se existe um amigo 
Você quer brincar comigo?
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APRESENTAMOS:
O brincar como direito dos bebês e das crianças  
Andrea Cardoso Batista
Graziela Jacynto Lara
Leda Carneiro Aguiar 
Regina Lúcia Pereira Delgado  
Teresinha Rodrigues Pereira

A Declaração dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia das Organizações 
das Nações Unidas, de 20 de novembro de 1959, reconhece as crianças como sujeitos de 
direitos, entre os quais, ressalta o direito ao brincar, conforme disposto no Princípio 7:

A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando 
os propósitos mesmos da sua educação; a sociedade e as autori-
dades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito. 

Desde então, a trajetória tem sido longa, até que as crianças, de fato, se tornassem 
“sujeitos de direitos”, e assim, tivessem assegurado o direito às suas necessidades físicas, 
cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais atendidas de forma integral e integrada, ficando 
a família, o Estado e a sociedade incumbidos desse dever.
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No Brasil, a Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, reconhece as crianças 
como sujeitos de direitos, e em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescen-
te-ECA, torna-se um referencial por considerar os direitos próprios das crianças, como por 
exemplo, o direito ao brincar, disposto no Art.16: “O direito à liberdade compreende os seguin-
tes aspectos: [...] IV – brincar, praticar esportes e divertir-se”.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil-DCNEI (BRASIL, 2009), 
em seu Art.9 definem que “As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 
Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira”, experiên-
cias nas quais as crianças aprendem, se socializam e se desenvolvem. E mais recentemente, 
a Base Nacional Comum Curricular-BNCC (2017), fundamentada nas DCNEI, veio consolidar 
o brincar como um dos seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças:

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços 
e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando 
e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conheci-
mentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emo-
cionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e re-
lacionais (BRASIL, 2017, p. 36).

O Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil (2018a, p. 29-32) 
reitera os eixos integradores e detalha a importância do brincar e interagir. Nesse seguimen-
to, a Diretoria de Educação Infantil-DIINF, ratificando o Currículo, trouxe no ano de 2018, “O 
Universo do Brincar” como tema da VI Plenarinha. Esta destacou a importância do brincar no 
processo de desenvolvimento das crianças e teve como objetivo vivenciar a brincadeira e o 
brinquedo como ferramenta para aprender, desenvolver e expressar-se de maneira integral 
(DISTRITO FEDERAL, 2018b).

 Em 2021, a Diretoria de Educação Infantil-DIINF, visando promover os eixos integra-
dores da primeira etapa da Educação Básica, interações e brincadeiras, e o direito de apren-
dizagem e desenvolvimento ao brincar, apresenta o Caderno Guia do projeto “O Brincar como 
direito dos bebês e das crianças”. Ao mesmo tempo inclui no calendário escolar a Semana do 
Brincar, de 24 a 28 de maio de 2021, data ensejada pelo Dia Mundial do Brincar – 28 de maio.

A Semana do Brincar foi instituída com fundamento na Lei n° 13.257 de 8 de março de 
2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, e que em seu art. 5°, traz o 
brincar como uma das áreas prioritárias para as crianças de 0 a 6 anos de idade (BRASIL, 2016a). 

Além disso, o contexto de pandemia que emergiu em 2020, e persiste em 2021, sus-
citou um olhar sensível às atividades que as crianças estão realizando diante da realidade de 
estarem privadas de frequentar o espaço de educação coletiva existente na Educação Infantil, o 
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que pode corroborar para as restrições de suas experiências 
e consequentes limitações em suas aprendizagens e desen-
volvimento. Portanto, se faz necessário pensar o brincar den-
tro do contexto da primeira etapa da Educação Básica, mas 
também, para além de seu espaço físico. 

A proposta do Caderno Guia é apresentar uma base 
teórico-prática e fundamentos que possam servir como 
orientação e suporte para a realização do projeto “O Brincar 
como Direito dos bebês e das crianças” nas Unidades Esco-
lares públicas e parceiras, que ofertam a primeira etapa da 
Educação Básica, promovendo também um diálogo com as 
famílias e/ou responsáveis legais pelas crianças.

É preciso considerar que cada criança é um ser úni-
co, que tem interesses e necessidades de acordo com a faixa 
etária, e que todas têm o direito ao brincar. Sendo assim, de-
vemos garantir a inclusão de todas, inclusive das crianças com 
deficiência em atividades que envolvam jogos, músicas, dan-
ças, teatros, histórias, dentre outras, nas quais elas possam 
experimentar novos conhecimentos, bem como a curiosidade, 
a expressão oral e corporal, e a interação com seus pares no 
cotidiano da Unidade Escolar e também em outros contextos. 

Considerando ainda o momento de pandemia, é 
preciso dedicar atenção às crianças que têm algum impedi-
mento para realizar as interações e brincadeiras em espa-
ços ao ar livre, como aquelas que moram em apartamentos 
ou casas sem quintal, entre outras realidades. Mas também 
se faz necessário pensar em outras situações, que indepen-
dentemente do distanciamento social, podem limitar a vivên-
cia do brincar por parte das crianças, como as que residem 
em centros urbanos com grande movimentação de veículos 
e poucos espaços reservados para as crianças brincarem, 
ou as que habitam em assentamentos informais, abrigos, 
hospitais, ou que estão sob a responsabilidade de adultos 
com limitação de movimentação, que restringe o acompa-
nhamento às crianças em suas atividades brincantes em 
ambientes variados e diversificados. Para estas crianças, o 

SAIBA MAIS:

O tema brincar não é novi-
dade nos projetos organizados 
pela Diretoria de Educação In-
fantil. Em 2018, a VI Plenarinha 
deu uma atenção especial ao 
“Universo do Brincar: a criança 
do Distrito Federal e o Direito 
ao Brincar” com o objetivo de vi-
venciar o brincar, a brincadeira 
e o brinquedo como ferramen-
tas para aprender e se desen-
volver. O Caderno Guia da VI 
Plenarinha está recheado de 
sugestões de leitura e ativida-
des, além de textos relevantes 
acerca do tema. Aproveite! Ma-
terial acessível em:
http://www.educacao.df.gov.br/
wp-conteudo/uploads/2018/02/
guia_vi_plenarinha_4dez18.pdf
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brincar torna-se ainda mais necessário, pois abranda os momentos difíceis, auxilia na recupe-
ração dos traumas e contribui para o equilíbrio das emoções.

Vale destacar ainda que os bebês têm especificidades que precisam ser considera-
das. Antes de brincar com objetos, os bebês brincam com a mãe, o pai, os irmãos e outras 
pessoas de seu convívio social. A primeira atividade guia dos bebês é a relação com o outro, 
que pode ser um adulto ou outra criança, em que podem ocorrer brincadeiras envolvendo mo-
vimentos, olhares, o toque, a fala, o canto, entre outras atividades. 

O brincar é uma atividade essencial para as crianças. O respeito incondicional à brin-
cadeira é uma das mais importantes funções da Educação Infantil, não somente por ser no 
tempo das infâncias que essa atividade social se apresenta com mais intensidade, mas, jus-
tamente, por ela ser a experiência inaugural de perceber, sentir e experimentar o mundo. Na 
brincadeira, as crianças se percebem, aprendem, imaginam e criam linguagens por meio do 
brincar e da liberdade que essa atividade pode proporcionar.

Brincar sozinhas ou em grupo, com brinquedos estruturados ou não estruturados, per-
mite que as crianças possam, por meio da representação simbólica, criar situações imaginárias 
que podem suscitar elaborações importantes para as suas aprendizagens e desenvolvimento. 
A vivência corporal por meio da brincadeira permite às crianças a percepção a partir do que é 
sentido no movimento, levando à descoberta de potencialidades até então, nem imaginadas. A 
brincadeira contribui para que as crianças desenvolvam a percepção, a memória, a consciência, 
a atenção, a fala, o pensamento, a vontade e a formação de conceitos e de suas emoções. 

O brincar é uma experiência que promove a imaginação e a criação, uma experiência 
que envolve espaço, tempo e materiais, e também a relação com o outro, configurando uma 
forma essencial de viver das crianças. Sendo assim, é primordial que as e os profissionais da 
educação que atuam na Educação Infantil possam estudar, discutir, pensar, refletir, planejar e 
envolver as famílias e a comunidade local no sentido de oportunizar o brincar para as crianças. 

Então, vamos brincar?
“Se pudesse o menino pularia corda

com a linha do horizonte,
se deitaria sobre a curvatura da Terra
para sempre e sempre saudar o sol,

encheria os bolsos de terra e girassóis.
Mas chove uma chuva fina

e o menino vai até a cozinha
fritar ideias”

(Roseana Murray)
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Entrevista com Leonardo Vieira Nunes
Psicólogo Escolar
Mestre em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde (UnB)

Gerente do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

1. Qual a importância do brincar para o desenvolvimento infantil, e o que 
você ressaltaria sobre a brincadeira, principalmente, nesse período que 
estamos vivendo de pandemia?

A brincadeira é de fundamental importância para o desenvolvimento 
infantil, pois, a partir do brincar, as crianças podem transformar e produzir 
novos significados acerca da realidade vivida. Ao brincar, os bebês e as crian-
ças bem pequenas, não diferenciam a situação imaginária da situação real, 

porque tudo para eles é verdadeiro, é real... por isso a importância de possibilitar a eles espa-
ços de brincadeiras, pois a partir dessa vivência, as crianças internalizam a realidade social e 
cultural em que vivem, impulsionando seu desenvolvimento.

Na idade pré-escolar, o brincar tem um elemento novo, que é a imaginação. Ela dá 
novos sentidos aos jogos, objetos e materiais, seja de forma individual ou compartilhada com 
outras crianças e adultos.

No período da pandemia e distanciamento social, o brincar ganha ainda mais im-
portância, pois é uma forma das crianças expressarem seus desejos e pensamentos, nem 
sempre pronunciados verbalmente. As crianças expressam a compreensão do mundo por 
meio das ações, dentro da classe social ou grupo da qual é parte integrante, convivendo e se 
relacionando às práticas típicas de seu grupo.

2. Como psicólogo do SEAA, o que você ressaltaria como mais importante sobre o 
brincar, um dos eixos integradores do Currículo em Movimento da Educação Infantil?

Brincar e Interagir é um dos elementos basilares do trabalho educativo com as crian-
ças, adotado pela SEEDF na formulação do currículo da Educação Infantil. O ato de brincar, 
na perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, parte do pressuposto que o sujeito é ativo em 
seu processo de desenvolvimento. Esse é um dos aspectos mais importantes a serem consi-
derados ao tratarmos do desenvolvimento infantil e do papel da brincadeira nesse processo. 
As crianças sofrem influências de seu contexto social e histórico, mas também, recriam e 
ressignificam as vivências, por meio das diversas interações e relações, apropriando-se dos 
significados compartilhados pela cultura.

Nessa perspectiva, destaca-se a importância de compreender a brincadeira conside-
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rando os contextos sociais específicos em que essa ativida-
de acontece, não sendo possível dissociá-la deles.

A partir dessa compreensão, o brincar pode ser en-
tendido como elemento potencializador de aprendizagens, 
a partir do momento que possibilita às crianças imersão na 
cultura e papel ativo em seu próprio desenvolvimento, na 
relação com os outros.

3. Nesses tempos tão incertos, como podemos 
contribuir para saúde emocional dos bebês, das 
crianças bem pequenas e das crianças pequenas que 
estão distanciadas fisicamente da escola das infâncias 
e dos seus pares?

O ser humano é um ser social e histórico, inserido 
em uma cultura e ativo em seu processo de desenvolvimen-
to. Nos primeiros anos de vida, as crianças estão fortemente 
vinculadas às pessoas do seu núcleo familiar e, aos poucos, 
iniciam sua vivência em outros grupos sociais, como a esco-
la das infâncias.

Nesse momento de afastamento físico da escola 
das infâncias, é importante que essas crianças sejam esti-
muladas em seu núcleo doméstico, compreendendo, porém, 
que a família não substitui o papel da escola e das relações 
nela desenvolvidas. Assim, favorecer o máximo de experi-
ências de aprendizagens e interações é fator fundamental 
para garantir o bem-estar e a saúde emocional dos bebês, 
crianças bem pequenas e crianças pequenas.

A família pode, dentro do contexto social em que 
vive, reservar momentos específicos para interagir com as 
crianças, principalmente, por meio da linguagem e de outros 
meios que favoreçam o desenvolvimento dos pequenos. O 
contato físico afetuoso, a musicalidade, a utilização de brin-
quedos apropriados a cada ciclo de desenvolvimento e a 
relação social com seus pares, permitem a constituição de 
vínculos seguros e positivos para a vida das crianças.

BRINCAR JUNTO

Brincar é uma atividade guia 
do desenvolvimento infantil, e 
as crianças aprendem a brincar 
em meio às relações sociais que 
estabelecem. Elas precisam do 
outro para dividir essa experi-
ência. Crianças aprendem com 
parceiros mais experientes que 
podem ser adultos ou outras 
crianças de diferentes idades. 
Brincar explorando lugares, ob-
jetos, imaginando situações, mo-
vimentando-se, resolvendo con-
flitos, expressando-se oralmente 
por meio do canto e da fala. Ou 
seja, se brincar é bom, junto com 
alguém, pode ser ainda melhor!
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4. Existe diferença entre o brincar livre e a atividade 
brincante direcionada e proposta pelos(as) 
profissionais da educação, principalmente, nesse 
momento em que as crianças estão em casa, pensando 
na saúde emocional das crianças e de suas famílias?

A principal diferença consiste na compreensão de 
que a atividade brincante direcionada possui uma inten-
cionalidade pedagógica, previamente planejada pelos(as) 
profissionais da educação. Nesse sentido, a utilização de 
jogos, brincadeiras e outras atividades, visam alcançar 
um determinado objetivo pedagógico, sendo muito impor-
tante a atuação da professora ou professor na interação 
e interpretação das ações e formulações das crianças en-
quanto brincam, dando significado a este processo.

O brincar livre, ainda que atenda a objetivos peda-
gógicos, pressupõe a ideia de que as crianças estabelecem com seus pares, com o ambiente 
e com os instrumentos (brinquedos, jogos etc.) significados próprios, nem sempre direcionados 
ou relacionados a aprendizagens específicas, tais como aquelas previstas no currículo formal.

Em ambos os casos, a brincadeira promove desenvolvimento das funções psíquicas, sociais 
e emocionais, especialmente, por proporcionar a capacidade imaginativa e simbólica da criança.

5. Qual a importância da participação do adulto, professoras, professores, profissionais 
da educação, família e/ou responsáveis legais,  nas brincadeiras infantis?

A participação dos adultos nas brincadeiras infantis possibilita o compartilhamento de 
conhecimentos e afetos na relação com as crianças. Importante destacar que nos primeiros 
anos, as crianças aprendem, principalmente, pela utilização de modelos, ou seja, elas ob-
servam outras pessoas e seus comportamentos tendem a reproduzir as ações e atividades 
desses pares, impulsionando seus processos de desenvolvimento.

Assim, cabe aos adultos disponibilizar, dentro de suas possibilidades, tempos, espa-
ços e objetos para que as crianças explorem, podendo ser jogos ou brinquedos, mas também, 
materiais não estruturados, tais como, potes, caixas, tintas, enfim, que permitam às crianças 
o livre exercício de sua imaginação e criação.

Outro aspecto a ser destacado é que, muitas vezes, mais importante do que o brin-
quedo em si, é a forma como se brinca e com quem se brinca, reforçando os aspectos sociais 
e emocionais das atividades brincantes ou lúdicas. A presença de um adulto com significado 
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para as crianças, modifica qualitativamente a maneira como elas percebem e interagem nas 
brincadeiras, ressignificando o próprio ato de brincar.

6. Quais dicas você daria aos(às) profissionais da educação, pensando nos eixos, 
interações e brincadeira do currículo, para o planejamento das atividades remotas?

O primeiro ponto é que os(as) profissionais da educação devem incluir o brincar em seu 
planejamento pedagógico, disponibilizando tempos, espaços e materiais para potencializar as 
brincadeiras infantis. É importante que a professora ou professor saiba o porquê de usar deter-
minado jogo ou brinquedo, relacionando sua utilização aos objetivos educacionais esperados.

Vale destacar que as crianças não precisam ter, necessariamente, brinquedos ou jo-
gos estruturados e/ou tecnológicos, porém, elas necessitam de um ambiente que seja desa-
fiador e cujas brincadeiras favoreçam o desenvolvimento da imaginação e criação, inventivi-
dade, da coordenação motora, das relações sociais, dentre outros aspectos que podem ser 
explorados nas atividades brincantes. Dessa forma, as crianças podem ser estimuladas a 
criarem suas brincadeiras, a construírem desafios e explorarem os materiais disponíveis na 
escola das infâncias ou em seus lares.

É importante planejar tempos e espaços do brincar, sejam atividades direcionadas ou 
livres, que permitam a professora ou professor observar as interações das crianças e intervir, 
sempre que necessário, de forma a estimular as aprendizagens e o desenvolvimento de cada 
uma delas. E pensando nas atividades remotas, que as famílias sejam parceiras nesses momen-
tos, brincando junto ou acompanhando e observando o brincar das crianças, e depois relatando 
o que foi observado às professoras ou professores. 

Para os(as) profissionais da educação é desafia-
dor realizar atividades por meio de smartphones, tablets 
ou computadores a distância com crianças da creche e 
pré-escola. As atividades síncronas são fundamentais 
para a constituição e manutenção do vínculo das crian-
ças com a escola das infâncias, além dos aspectos so-
ciais e emocionais envolvidos no ato de aprender, pois 
são elementos indissociáveis do cognitivo. Dessa forma, 
é muito importante que os(as) profissionais da educação 
consigam estabelecer, na rotina pedagógica do ensino 
remoto, momentos de interação ao vivo com as crianças, 
a fim de assegurar um espaço de conversa, de convivên-
cia e de realização das atividades escolares, conforme 
as condições da família e da própria criança.
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Entrevista com Fernanda Ramos Monteiro
Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília (UnB) 
Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília (UnB) 
Graduada em Nutrição pela Universidade Católica de Brasília 
Secretária Executiva do Programa Criança Feliz Brasiliense

1. O que é o Prêmio RA Amiga da Criança? 
O Prêmio é voltado para as Regiões Administrativas do Distrito 

Federal, considerando os diferentes portes em termo de número popu-
lacional. Visa premiar as regiões que se destacam na implementação 
de ações de promoção, proteção e apoio ao desenvolvimento na primei-
ra infância.

2. Qual seu objetivo? 
Estimular que os gestores públicos enxerguem as regiões com o olhar de uma crian-

ça de 95 cm, altura média de uma criança de 3 anos, e com isso, vivenciar a necessidade 
deste público, disponibilizando equipamentos públicos adaptados ao público infantil, além 
de ações sociais e culturais. Por exemplo, o simples fato de jogar o lixo na lixeira, será que 
a mão de uma criança de 3 anos alcança a boca do lixo? Instigar ações voltadas ao desen-
volvimento saudável na primeira infância (de zero a seis anos), permitindo a participação da 
comunidade, além de empresários locais nas atividades e melhorias voltadas para a região. 

Va
ld

ér
io

 C
os

ta



19 CADERNO DO BRINCAR

O Prêmio foi inspirado em um projeto chamado Urban 95, 
que trabalha a temática da primeira infância nos grandes 
centros urbanos do mundo.

3. Como Coordenadora do Prêmio, como percebe a 
promoção e a efetivação dos espaços públicos nas 
cidades, considerando as necessidades das crianças?

Existe uma real necessidade de fortalecimento das 
ações de primeira infância no território. O Prêmio vem pre-
encher essa lacuna e de uma forma saudável chamar a 
atenção e estimular uma competição entre os administra-
dores, quem ganha é a criança e a comunidade! É impor-
tante chamar a atenção para além do poder público, nós, 
como comunidade, cidadãos, podemos nos unir para pro-
mover um ambiente mais acolhedor para nossas crianças, 
nada impede de continuarmos lutando para um maior inves-
timento na primeira infância. Vivenciei isso em uma Região 
Administrativa que a mãe de uma criança arrecadou fundos 
e realizou a reforma de um parquinho com inclusão de equi-
pamentos diferenciados, como um escorregador em tubo, 
tudo isso mobilizando a comunidade e fazendo parceria com 
a administração da região.  

4. Que tipo de ações são desenvolvidas pelas RA tendo 
o prêmio como incentivo?

O edital de 2021 foi elaborado com diferentes olha-
res, teve a participação da educação, justiça, Secretaria de 
Governo, dentre outros. Com isso, permitiu ampliar os crité-
rios de ações desenvolvidas pelas Regiões Administrativas 
como por exemplo: Bibliotecas comunitárias e salas de leitu-
ra na Região Administrativa; existência de Comitê/Rede So-
cial, espaço de discussão com a comunidade sobre as ne-
cessidades da Região Administrativa; praça adaptada para 
a primeira infância, considerando a inclusão social; projetos 
que abordem a importância do brincar na primeira infância, 
assim como, a existência de bancos públicos no trajeto para 
a escola das infâncias; pinturas no chão para brincadeira 
das crianças, ampliando as ofertas de espaços lúdicos e 

SAIBA MAIS:

Em 2014, a II Plenarinha da 
Educação Infantil teve como 
objetivo possibilitar às crianças 
o exercício de cidadão ativo, 
conhecedor de seus direitos e 
deveres, por meio de suas mais 
diversas formas de expressão, 
e assim, provocar nossa escuta 
atenta e sensível a elas. A publi-
cação do caderno “Eu Cidadão: 
da Plenarinha à participação” 
tornou-se um instrumento de 
divulgação das expressões e 
opiniões infantis nos momentos 
de desenvolvimento do proje-
to. Este material pode ser ins-
piração para novas ações de 
valorização e incentivo ao pro-
tagonismo infantil, e de conhe-
cimento dos desejos e necessi-
dades das crianças. Você pode 
conhece-lo em:
http://www.cre.se.df.gov.br/
ascom/documentos/subeb/fi-
nal_cartilha%20ed.%20infan-
til%202.pdf
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acessíveis; implementação de ações culturais voltadas para 
a primeira infância (música, teatro, dança etc); dentre outros.

5. Como o Prêmio tem mobilizado as RA e seus 
administradores sobre a importância do brincar para 
o desenvolvimento das crianças, sendo que elas são 
sujeitos de direitos?

O Prêmio amplia as ofertas de espaços lúdicos e 
acessíveis. Permite que em uma simples calçada seja realiza-
da uma pintura de chão e a brincadeira aconteça, por exem-
plo, a pintura de uma “amarelinha” do lado de uma parada de 
ônibus enquanto se espera o transporte público com a mãe.

6. Dentre as ações realizadas ao longo do desenvolvimento 
do Prêmio, alguma em especial a surpreendeu. Quais? 

Sim. Uma brinquedoteca dentro de uma adminis-
tração com alguns livros infantis em Braille para leitura; A 
entrega de um parquinho em parceria com uma empresa 
privada ao lado de uma UPA, proporcionando um ambien-
te mais agradável enquanto se espera pelo atendimento; 
e por fim, reuniões com empresários locais sobre a impor-
tância de se ter um espaço para amamentação voltado 
para as funcionárias.

7. Pensando em projeções para o futuro, como o Prêmio 
pode contribuir para que as RA, por meio de seus 
Administradores, se atenham a atender as necessidades 
das crianças e a desenvolver Políticas Públicas voltadas 
para as infâncias?

Estamos analisando a possibilidade de apoiar a re-
gião vencedora com aporte de recurso financeiro, a fim de 
aumentar o investimento da administração regional para 
as ações de primeira infância. Seria um diferencial para 
as administrações participantes, pois conseguiriam tirar al-
guns projetos do papel. Outro ponto importante em pensar 
no futuro, é a instituição do Prêmio por decreto, Decreto nº 
40.215, de 31 de outubro de 2019, o que permite aos gesto-
res futuros darem seguimento à proposta.

SAIBA MAIS:

Na IV Plenarinha que acon-
teceu no ano de 2016, com o 
tema, “A cidade e o campo que 
as crianças querem”, teve o in-
tuito de incentivar a escuta aten-
ta e sensível às crianças em re-
lação à sociedade, de modo a 
provocá-las a refletir sobre seus 
desejos e necessidades em re-
lação aos espaços e lugares por 
elas ocupados. O Caderno Guia 
da IV Plenarinha e as Cartas es-
critas pelas crianças como pro-
duto de suas reflexões, podem 
ser fonte de pesquisa e inspira-
ção para os que têm a intenção 
em conhecer mais profunda-
mente as potencialidades do 
trabalho que oportuniza o pro-
tagonismo infantil, de forma a 
considerar, de fato, as necessi-
dades e interesses das crianças 
na cidade e no campo. Acesse 
os materiais em:
http://www.educacao.df.gov.br/
wp-conteudo/uploads/2018/02/
guia_plenarinha_2016-IV.pdf 

http://www.cre.se.df.gov.br/as-
com/documentos/out17/plenari-
nha_cartas_out17.pdf
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INTRODUÇÃO:
O Brincar como direito dos bebês e das crianças
Maria Carmen Silveira Barbosa

A ideia de que crianças, 
e principalmente os bebês, têm 
direitos é algo muito recente na 
história ocidental. Foi apenas nos 
últimos séculos que assistimos à 
construção de uma sensibilida-
de à alteridade das crianças, e 
a necessidade de garantir a elas 
direitos específicos. Inicialmente, 
o discurso dos direitos das crian-
ças esteve centrado na compre-
ensão da sua vulnerabilidade, 
reivindicando a responsabilidade 

dos adultos (e dos Estados) para protegê-las e prover seu bem-estar. Posteriormente, reconhe-
ceu-se que suas diferenças com relação aos adultos, isto é, sua especificidade, não era feita 
apenas de faltas, ausências, mas também, de singularidades e potencialidades. 

É possível afirmar que no final do Século XIX já havia certa mobilização social para pu-
blicizar esse reconhecimento, mas foram os eventos da primeira guerra mundial que constituíram 
as condições objetivas para que em 1924, a Assembleia da Sociedade das Nações, criasse o pri-
meiro documento internacional sobre Direitos das Crianças que balizava novos comportamentos 
sociais e políticos frente à infância. Essa carta, a Declaração de Genebra, foi complementada e 
substituída em 1959 com a Declaração dos Direitos das Crianças e revisada, posteriormente, em 
1989, pela Convenção sobre os Direitos das Crianças1. A existência de três documentos, em um 
único século, demonstra a importância adquirida pela infância nas sociedades e como as compre-
ensões sobre o que é ser criança2 e o que é a infância, como concepção geracional, afetaram e 
transformaram os modos dos adultos perceberem e se relacionarem com as crianças. 

 Apesar do empenho de muitos atores sociais, é importante lembrar que a existência 
desses documentos e as ações deles decorrentes, ainda não foram suficientes para garantir, 
1. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20.11.89, foi 
ratificada pelo Brasil em 26.01.90, aprovada pelo Decreto legislativo n. 28, de 14.9.90, vindo a ser promulgada pelo Decreto presidencial n. 
99.710, de 21.11.90.
2. A criança como um ser humano portador de direitos inalienáveis sem distinção ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou de 
sua família.
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nos diferentes países, a transformação da situação concreta 
de vida das crianças. Muitos direitos das crianças seguem 
sendo aviltados. Porém, também, decorrem desses docu-
mentos várias modificações no sentido de maior respeito à 
elas em legislações e compromisso dos atores sociais em 
prol da defesa das crianças nas práticas realizadas no âm-
bito da saúde, educação, justiça, urbanização, entre outros. 
Estamos, neste momento, trilhando caminhos que constro-
em a transformação.

Em nosso país, a Constituição Federal de 1988 co-
locou a discussão sobre a Infância em um novo patamar. As 
crianças deixaram de ser denominadas de menores e passa-
ram a ser reconhecidas como sujeito de direitos. Com isso, ti-
vemos frutos no campo social, com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1990) e com o Marco Legal da Primeira Infância 
(2016); e no educacional, com o reconhecimento da Educação 
Infantil como primeira etapa da Educação Básica na Lei de Di-
retrizes e Bases (1996) e, posteriormente, com as definições 
das Diretrizes Curriculares da Educação Infantil (2009). 

É importante reconhecer que o direito à educação de 
bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas em es-
paços escolares parece ter encontrado em nossa sociedade 
brasileira um bom acolhimento. O financiamento constitucio-
nal assegurou a ampliação do acesso das crianças à creche 
e à pré-escola de maneira relevante nas últimas décadas. 
Porém, alguns direitos enfrentam, ainda, certa resistência em 
serem considerados, pois mexem com culturas estabeleci-
das, exigindo dos adultos uma importante revisão de concei-
tos, e dentre eles, encontra-se o direito à brincadeira. 

Portanto, a centralidade da brincadeira em um pro-
jeto curricular para a Educação Infantil é um modo de as-
sumir a responsabilidade de discutir e divulgar este direito. 
Do ponto de vista legal conquistamos a prioridade do brin-
car nas nossas Diretrizes Curriculares, pois é um dos eixos 
curriculares. Também, na Base Nacional Comum Curricular 

Brincadeiras em 
diferentes espaços

O brincar é a maneira das 
crianças estarem no mundo. 
Por meio das brincadeiras elas 
interagem com o outro, com os 
objetos e com os ambientes. As 
brincadeiras são essenciais  ao 
desenvolvimento integral das 
crianças e podem acontecer 
em diferentes espaços, seja na 
escola das infâncias, em casa, 
nas praças e parques públicos, 
entre outros lugares. 
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para Educação Infantil está expresso o direito das crianças aprenderem a realizar ações de 
brincadeira, convivência, participação, exploração, expressão e autoconhecimento. O brincar 
é uma atividade que possibilita a realização de todos os direitos acima elencados. Portanto, a 
base legal está posta, mas ainda precisamos aprofundar a presença do direito das crianças à 
brincadeira em suas experiências cotidianas na creche e na pré-escola.  

A ausência de uma cultura robusta de defesa das crianças no mundo fez com que, 
desde 2001, fossem publicados pela Organização Nações Unidas, com apoio da UNICEF, 
vinte e cinco Observações Gerais do Comitê dos Direitos das Crianças. Elaborado por um 
grupo de profissionais e militantes da infância, especialistas3 vinculados a grupos de gestão, 
estudos e pesquisas sobre infância de diferentes nações, o documento procurou explicitar 
alguns artigos da Convenção como, por exemplo, o que significa escutar uma criança, ou 
ainda, agregar contribuições para o enfrentamento de novas ou específicas situações como 
aquela das crianças nas migrações, HIV, entorno digital, entre outros (UNICEF, 2014). Essas 
Observações Gerais pretendem contribuir para que o trabalho cotidiano nas instituições tenha 
como direção a criação de uma cultura que promova, proteja e respeite os direitos de bebês 
e crianças.

A convenção exige que as crianças, em particular aquelas muito 
pequenas, sejam respeitadas como pessoas por direito próprio. As 
crianças pequenas devem considerar-se membros ativos das famí-
lias, comunidades e sociedades, com suas próprias inquietudes, 
interesses e pontos de vista. No exercício de seus direitos, as crian-
ças pequenas têm necessidades específicas de cuidados físicos, 
atenção emocional e orientação cuidadosa, assim como no que se 
refere a tempo e espaço para o brincar, a exploração e as aprendi-
zagens sociais (UNICEF, 2014, p.101).

O paradoxo do bebê e das crianças bem pequenas e pequenas é sempre um desafio 
nas tomadas de decisão, por um lado, sabemos que uma criança de pouca idade e experiên-
cia não tem autonomia constituída para decidir completamente sobre a sua vida, por outro, 
sabemos que elas podem aportar, na relação com os adultos, ponto de vistas específicos e 
alternativas não imaginadas pelos mais velhos, por isso, a escuta das sua voz, nos diferentes 
modos de expressão, é uma ação política e cultural transformadora. 

Sabemos que os direitos, apesar de estarem organizados em artigos nas Cartas, estão 
profundamente interseccionados. Trataremos nesse texto de três dimensões que nos parecem 
fundamentais quando falamos do direito à brincadeira de bebês e de crianças bem pequenas e 
pequenas em suas experiências educativas nas creches e pré-escolas. São eles: o direito das 

3. O Comitê dos Direitos da Criança é um órgão de especialistas independentes que supervisiona a aplicação da Convenção sobre os Direi-
tos da Criança por seus Estados Partes. A cada cinco anos os estados devem enviar demonstrações relacionadas a defesa de direitos, esses 
relatórios são avaliados e podem gerar questionamentos aos Estados. 
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crianças de que seu interesse superior seja considerado primordialmente (Observação Geral n. 
14); o direito a serem escutadas (Observação Geral n.12) e, por fim, o direito ao descanso, a diver-
são, à brincadeira, às atividades recreativas, à vida cultural e às artes (Observação Geral n. 17).  

A primeira dimensão - interesse superior dos bebês ou das crianças bem pequenas e 
pequenas - é a consideração primordial da Convenção. Isto é, a ideia de que todos os direitos 
nela inscritos precisam ser levados em conta para definir o apropriado acolhimento de meninos e 
meninas e a garantia de seu bem-estar. O interesse superior, ou o melhor interesse das crianças, 
é um conceito dinâmico que estabelece relações com todos os demais direitos. Para estabelecer 
o que é o melhor para uma criança, seu interesse superior, em determinada situação, ou momento 
concreto, é preciso revisar todos os direitos estabelecendo-os como critérios para cada decisão. 

Este direito está muito presente na doutrina da Proteção Integral, vigente em nosso 
país, que além de reconhecer as crianças como sujeito de direitos, em uma fase especial do 
processo de desenvolvimento, os define como prioridade da Nação, exigindo compromisso de 
todos. O conceito de interesse superior, ou melhor interesse das crianças, está relacionado 
à concepção de direitos humanos e dignidade das pessoas. Crianças pequenas apresentam 
uma relação de desigualdade com os adultos, isto as faz terem necessidade de possuírem 
defensores que equilibrem essa relação. 

Na escola das infâncias, por exemplo, ao escrever a Proposta Pedagógica (PP), deve 
ser revisada a Convenção, verificando se o texto pedagógico afirma o interesse superior das 
crianças. Isto é, se contempla escolhas institucionais e pedagógicas a partir daquilo que é consi-
derado o melhor, ou o mais relevante, na esfera do debate público internacional sobre a infância, 
e não os interesses imediatos, conveniências ou facilidades. A partir da visão de Proteção Inte-
gral, as escolas das infâncias, além de espaços educativos, são também, espaços de proteção, 
e as professoras ou professores são  agentes que atuam em defesa das crianças.

A segunda dimensão é a escuta das crianças e dos bebês defendida na Convenção 
de 1989, pois ela estabelece o direito das crianças a expressarem-se livremente, isto é, a 
constituir sua própria voz, declarando seu ponto de vista pessoal. Além da expressão própria, 
outra grande aprendizagem que as crianças constituem na Educação Infantil é o aprender a 
expressar-se coletivamente, como grupo, como turma, não apenas a partir dos seus desejos 
pessoais. Em ambas as situações elas têm o direito de ser escutadas e compreendidas cui-
dadosamente pelos adultos. 

Escutar as crianças é uma imensa transformação nas relações geracionais, pois até 
pouco tempo elas eram “proibidas” de falar. E muitas vezes, quando falavam, não eram escuta-
das com a seriedade necessária. Na Educação Infantil esse direito apresenta grande comple-
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xidade, pois os bebês e as crianças bem pequenas e peque-
nas, muitas vezes, se manifestam em linguagens que exigem 
interpretação dos adultos. A escuta de bebês e de crianças 
situa-se, como vimos anteriormente, num paradoxo, pois elas 
muitas vezes, não conseguem expressar-se ou de modo a 
ser compreendida claramente por seus interlocutores, porém, 
como sujeitos de direitos, merecem ter toda a oportunidade 
de manifestar-se e acolhimento para serem compreendidas, 
somente assim, sua dignidade é respeitada. Além disso, por 
sua pequena experiência de vida, as crianças estão, justa-
mente, aprendendo a conhecer-se, expressar-se e participar, 
e necessitam do apoio de interlocutores com os quais desen-
volvam essa importante aprendizagem social, ajudando-as a 
apropriarem-se das múltiplas linguagens presentes na vida 
cultural e nas artes, além de identificar e comunicar seus pen-
samentos e sentimentos.   

Garantir a escuta das crianças, na Educação Infantil, 
significa construir um espaço de confiança, amigável e res-
peitoso, em que bebês e crianças possam expressar seus 
anseios, dúvidas, ideias, perspectivas e sugestões, sendo 
essas consideradas nos planejamentos, nas propostas, nas 
avaliações e em todas as tomadas de decisões que lhes 
digam respeito. Escutar os bebês e as crianças é o início da 
construção de uma pedagogia democrática e participativa. 

Desde a Declaração dos Direitos das Crianças, 
1959, a brincadeira4 foi explicitada como um direito. Po-
rém, temos muitas situações sociais em que as crianças 
não têm oportunidade de brincar com amigos por viverem 
em entornos de violência. Desse modo, as crianças têm 
estado mais aprisionadas, em frente à telas, e nessa situ-
ação, sofrem a violência simbólica, ou um extremo contro-
le, além de possuírem poucas possibilidades interativas 
com seus pares. 

4. O princípio 7, da declaração de 1959, já afirmava que “A criança terá direito a receber 
educação [...] os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os responsá-
veis pela sua educação e orientação; esta responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos 
pais. A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos 
mesmos da sua educação; a sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em 
promover o gozo deste direito”.

Brincadeiras em 
diferentes espaços

As brincadeiras podem ser 
livre ou orientadas por parceiros 
mais experientes. As duas pos-
sibilidades são ricas e precisam 
acontecer em casa, na comuni-
dade e na escola das infâncias. 

Assim, na escola das infân-
cias, não somente as salas de 
referência, mas o pátio, os par-
ques, os jardins, todos os espa-
ços devem ser convidativos à 
brincadeira, e consequentemen-
te, a instigar a criança à imagina-
ção, à investigação, à descober-
ta, à resolução de problemas, à 
constituição de conhecimentos, 
sobre si e o mundo.
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Além disso, muitos pais ou responsáveis consideram que brincar é uma perda 
de tempo, pois acreditam que a brincadeira se contrapõe à aprendizagem, e assim, 
oferecem mais atenção aos “trabalhinhos”. Desse modo, nosso desafio é demonstrar 
que, do ponto de vista pedagógico, isso não é uma verdade. Os estudos e proposições 
presentes nesse documento curricular, assim evidenciam. A escola de Educação Infantil 
é um dos poucos espaços públicos onde crianças de diferentes idades, gêneros, raças, 
condição social, religião, se encontram para brincar, essa é uma característica vital para 
uma sociedade tão plural como a nossa, pois ensina a convivência com as diversidades. 

Por fim, com relação a terceira dimensão, vamos retomar a Observação Geral no.17 
que versa sobre o direito das crianças ao descanso, à diversão, ao brincar, às atividades re-
creativas, à vida cultural e às artes, apresentadas no Artigo 31, da Convenção dos Direitos das 
Crianças. Os diversos elementos que constituem esse artigo são complementares e, se res-
peitados e concretizados, criam as condições necessárias para desenvolver todas as capa-
cidades dos bebês e das crianças bem pequenas e pequenas, portanto, oferecem subsídios 
para a configuração de um projeto curricular apropriado.  

De fato, os entornos em que crianças brincam e as possibilidades 
lúdicas que são oferecidas estabelecem as condições para a cria-
tividade; as oportunidades de competir em brincadeiras iniciadas 
por eles mesmos potencializam a motivação, a atividade física e o 
desenvolvimento de atitudes; a imersão na vida cultural enriquece 
a interação lúdica; e o descanso permite às crianças a ter a energia 
e a motivação necessária para participar das brincadeiras e ativida-
des recreativas (UNICEF, 2014, p. 330).

A brincadeira é importante para o desenvolvimento integral dos bebês e das crianças, 
pois promove o desenvolvimento físico e a saúde, as atitudes sociais, as relações cognitivas e 
emocionais, isto é, possibilita a convivência e o bem-estar dos meninos e meninas. Também, 
desenvolve em cada uma a confiança em si mesma, melhorando sua autoestima. Ao experi-
mentar diversos papéis sociais, as crianças configuram uma autoimagem e organizam o seu 
lugar no mundo. A brincadeira, também, promove a capacidade de negociar, estabelecer o 
equilíbrio emocional, resolver conflitos e tomar decisões. Capacidades importantes para a 
convivência em um mundo tão diverso, desigual e complexo. 

As escolas das infâncias contribuem com a brincadeira ao criarem espaços propícios 
para seu desenvolvimento. Os ambientes de aprendizagem precisam ser bonitos, convidati-
vos, interativos, oferecendo formas de participação lúdicas e criativas. Os espaços naturais 
convidam as crianças a brincar, a valorizar as plantas, animais, meio ambiente, e assim, pos-
sibilitar o aprender a cuidar e se comprometer com o mundo. 
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A brincadeira é uma atividade ou processo voluntário, iniciado por uma motivação 
intrínseca e estruturada pela própria criança ou grupo de crianças. As crianças não brincam 
para adquirir habilidades, pois a brincadeira tem um fim em si mesma. Mas ao brincar, além de 
se divertirem, elas enfrentam incertezas e desafios, aprendem a exercitar a autonomia. 

A escola das infâncias pode criar espaços de encontro de diversas culturas de brin-
cadeira, também, a participação na vida cultural da comunidade é importante no sentido de 
construção de sentimentos de pertencimento, identidade, sensibilidade, criatividade, imagina-
ção, seu mundo interno. As crianças reproduzem, transformam, criam, transmitem, elaboram 
suas culturas no brincar imaginativo, nos desenhos, pinturas, construções, danças. 

A atividade lúdica de meninos e meninas gera uma “cultura da in-
fância”, que abarca desde o brincar na escola e nos parques infantis 
como nas atividades urbanas tais como jogo com bola de gude, as 
corridas livres, a arte de rua, e outros. [...] A participação nas ativida-
des culturais e artísticas é necessária para que a criança compreen-
da não somente sua própria cultura, mas também as dos demais já 
que lhes permite ampliar seus horizontes e aprender de outras tradi-
ções culturais e artísticas, contribuindo, assim, para a compreensão 
mútua e a valorização das diversidades (UNICEF, 2014, p. 331).

Finalmente, a diversão e o descanso são tão importantes para as crianças como tomar 
sol, comer, ter uma casa. A ausência de descanso, de tempo para ficar relaxado, imaginando, 
sem ter nenhuma obrigação, é fundamental. Educar e cuidar é reconhecer a escola das infân-
cias como um espaço educativo que promove pela brincadeira a educação da integralidade 
das crianças. Defender seus direitos é uma ação acerca da qual todos nós, atores sociais que 
trabalhamos com as crianças, temos grande responsabilidade, assim como explicitar para 
elas quais são seus direitos e os limites dos adultos.
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O BRINCAR COMO DIREITO NO 
CURRÍCULO DAS INFÂNCIAS:
um universo de possibilidades para além de uma janela 
pedagógica
Agilson Carlos de Andrade Arruda
Maria Luiza Dias Ramalho

Um apelo ao brincar
Abro os braços, giro, corro, no avião que decolou,
nele invento, rio, choro, descobrindo quem eu sou.

 
Não me prives de brincar, peço: venha ver comigo, o mundo inteiro desvelado no brincar, 

que é o meu abrigo.
 

Quando abro os braços ao vento e me ponho a voar.
E, quando pego pedras, cascas, barro, experiencio o imaginar.

 
Ferramenta que sustenta o meu ato de aprender,

com meus pares ou sozinho, é brincando que eu vou ser: cidadão do mundo, pleno, e 
possibilidades tantas, desenvolver.

Tudo à volta me instiga e depressa vou brincar...
Não me julgues pelo ato de querer representar,

pois assim, é mesmo assim que o mundo eu verei.
Se tolheres meu brincar, como a vida entenderei?

 
Peço, venha ver comigo, o que descobri agora: há tantas coisas aqui, dentro da sala, eu 

bem sei, mas um mundo inteiro há me aguardando lá fora...
 

Vem comigo professor(a), ao brincar que é meu guia
do aprender em toda parte, atividade que se cria.
No possível o impossível, vou buscar pra ser feliz,

na escola ou no mundo, o brincar é diretriz!
(Ramalho, M.L.D., 2021).
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O ato de brincar, estabelecido como ferramenta de 
aprendizagem das crianças, está descrito no Currículo em 
Movimento do Distrito Federal, em conformidade com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infan-
til-DCNEI (2009), como um direito que deve ser garantido 
desde os bebês às crianças pequenas, no exercício das 
atividades educativas, sobretudo nas instituições que tra-
balham com as infâncias. Tal como direito, o brincar en-
quanto ação, compreendido como brincadeira, encontra-se 
de mãos dadas ao eixo das interações enquanto elemento 
basilar da prática pedagógica na Educação Infantil.  Tais 
eixos, interações e brincadeira, encontram-se também na 
Base Nacional Comum Curricular-BNCC, enfatizando sua 
necessidade e importância. 

O Currículo em Movimento do DF – Educação Infan-
til (DISTRITO FEDERAL, 2018a, p. 31), ancorado na Teoria 
Histórico-Cultural de Vigotski, afirma que o “brincar” é uma 
ação simbólica essencialmente social, que depende das ex-
pectativas e convenções presentes na cultura. Dessa forma, 
o Currículo em Movimento do DF atenta para a premissa 
de seu escopo teórico quando afirma que ninguém nasce 
sabendo brincar, pois tal atividade surge da vida em socie-
dade, seja na família, em casa e/ou em variados grupos so-
ciais aos quais as crianças pertençam, seja nas instituições 
de Educação Infantil – este último evidenciado como foco da 
reflexão proposta no presente texto. 

Partindo dessa realidade o(a) convidamos a refle-
tir, enquanto profissionais da educação, acerca de alguns 
pontos de nosso trabalho educativo relacionados ao brincar. 
Para tal, traremos como base algumas perguntas apontadas 
na página 31 do Currículo em Movimento do DF - Educação 
Infantil (DISTRITO FEDERAL, 2018a), subentendidos nos 
questionamentos abaixo. Vamos lá?

1. Por que o brincar é tão importante nas infâncias a 
ponto de se tornar um dos eixos de aprendizagem e 

CRIANDO NOVOS 
BRINQUEDOS 

As atividades com blocos 
lógicos, pecinhas de madeira, 
lego, tangram, que pode ser fei-
to até com retalhos de papel ou 
papelão, ou qualquer outro tipo 
de brinquedo não estruturado, 
são excelentes opções para 
crianças que gostam de inven-
tar seus próprios brinquedos e 
estão sempre buscando novi-
dades. Mas ninguém aprende 
a brincar sozinho, então, sen-
te-se com a criança e montem 
juntos, uma casa, um robô, um 
carro, e o que mais sua imagi-
nação desejar.
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também um direito das crianças em suas diversas fases 
de desenvolvimento? 

O brincar e a brincadeira de faz de conta, manifes-
tações presentes na existência dos seres humanos, são 
fundamentais para o desenvolvimento social e cultural dos 
bebês e das crianças, sendo, portanto, a principal atividade 
desse período da vida, que compreende tantas transforma-
ções e descobertas para aqueles que estão se apropriando 
desse mundo tão vasto de possibilidades e descobertas.

Brincar é o modo como os bebês e as crianças se 
colocam no mundo, como elas manifestam seus interesses 
pelos objetos da cultura, pelos sons, pelas cores, sabores, 
movimentos, possibilitando experiências basilares para a 
ampliação das aprendizagens que podem ser promotoras 
de desenvolvimento.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa-
ção Infantil (2009) reafirmam que a brincadeira é uma ativi-
dade muito importante para as crianças. Brincar dá a elas a 
oportunidade para perceber o desconhecido, imitar o conhe-
cido e construir o novo, conforme elas reelaboram o cenário 
necessário para que sua fantasia se aproxime ou se distan-
cie da realidade vivida, assumindo personagens e transfor-
mando objetos pelo uso que deles fazem. 

Ao chegarem às escolas das infâncias, bebês, crian-
ças bem pequenas e crianças pequenas devem ter asse-
gurados os direitos de aprendizagem e desenvolvimento 
previstos no Currículo em Movimento do Distrito Federal – 
Educação Infantil, revisado em 2018, em consonância com 
o que orienta a Base Nacional Comum Curricular-BNCC 
(2017). São eles: o direito de conviver, brincar, participar, ex-
plorar, expressar-se e de conhecer. 

Esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento 
devem ser compreendidos como um norte para a realização 
do trabalho pedagógico na primeira etapa da Educação Bá-
sica, pois, é partindo deles e do conhecimento dos bebês e 

Na invenção do brinquedo 
há espaço para a brincadeira 
de papéis, pois nessa dinâmica 
as crianças podem assumir pa-
péis sociais diversos por meio 
dos brinquedos que elas mes-
mas construíram. A seleção das 
peças a serem usadas, o poder 
da escolha e da criação com-
põem um dos pontos fortes da 
brincadeira, mas estar junto, 
aproveitar a companhia, trocar 
sugestões para a montagem, 
chegar a acordos acerca da di-
visão das peças, tudo isso faz 
parte do aprender a brincar, con-
tribuindo assim, para o desen-
volvimento infantil. Essa é uma 
brincadeira que pode acontecer 
tanto nos espaços da escola das 
infâncias, como em casa. Então, 
aproveitem!
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das crianças, que a professora e o professor vão organizar contextos educativos que respei-
tem as especificidades da Educação Infantil e assegurem que elas participem e vivenciem, por 
meios dos campos de experiências, de situações permeadas de sentido e, portanto, promoto-
ras de aprendizagem e desenvolvimento. 

Portanto, ao se reconhecer que o brincar é um direito fundamental para os bebês, 
crianças bem pequenas e crianças pequenas, faz-se necessária uma reflexão sobre qual 
tem sido o lugar ocupado por essa prática tão importante no contexto da Educação Infantil. A 
professora e o professor, na organização de suas práticas educativas, devem compreender 
que a brincadeira é a atividade que conduz a ação dos bebês e das crianças. Dessa maneira, 
o papel da brincadeira torna-se fundamental na vida das crianças, devendo ser considerada 
basilar na prática pedagógica no cotidiano.

2. Qual o papel da brincadeira para o desenvolvimento das crianças, nos espaços e 
relações sociais nos quais elas estão inseridas? 

O ato de brincar desempenha um papel de suma importância no desenvolvimento das 
crianças ao demonstrar a dialética entre os aspectos biológicos e os aspectos culturais do ser 
humano, presentes desde a mais tenra idade. 

Partindo da Teoria Histórico-Cultural de Vigotski, observa-se que a brincadeira está para 
os bebês e/ou para as crianças bem pequenas, intimamente ligada, primeiramente, à relação 
com os demais seres humanos, e em seguida, com os objetos. O objeto guia sua ação por meio 
de suas características, induzindo-os à ação pretendida, como por exemplo, arremessar para 
longe, abrir e fechar, apertar ou bater com o objeto em alguma coisa, dentre outras ações. Tal 
apelo é real, concreto e nessa fase, os bebês e/ou as crianças bem pequenas apresentam a 
necessidade de realizar seus desejos imediatamente ao contato com os objetos.

Quando os bebês e/ou as crianças bem pequenas passam a não concretizar as ações 
imediatas do brincar para satisfazer suas vontades, inicia-se então, a brincadeira do faz de 
conta como meio de atingir suas necessidades, utilizando situações imaginárias para alcançar 
o que não conseguiu na realidade concreta. Tunes e Tunes (2001) esclarece o ponto de início 
das crianças na brincadeira de faz de conta:

[...] parece que exatamente no ponto em que a criança pequena 
começa a não ter suas vontades atendidas, imediatamente, defi-
ne o início do seu engajamento na brincadeira de faz-de-conta. Ou 
seja, ela busca, por meio da criação de uma situação imaginária, 
atingir, de pronto, aquilo que, na sua realidade concreta, não está 
conseguindo. A situação imaginária é, por força disso, a caracterís-
tica básica de estruturação e, portanto, de definição da atividade 
de brincar. Resumindo: a criança brinca não porque isso lhe traga 
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prazer, mas muito mais como uma iniciativa de procurar resolver, 
imediatamente, necessidades suas, o que nem sempre acontece, 
dado o modo como se estrutura a própria atividade (2001, p. 83-84). 

A brincadeira envolve contradições em alguns de seus aspectos, tendo em vista que 
ao aderir à situação imaginária como a mais próxima da situação real, as crianças pequenas 
deparam-se com regras de conduta às quais deverão se subordinar. Tal subordinação ocorre 
à medida em que as crianças assumem papéis sociais diferentes dos que lhes são próprios 
de sua fase. Há, portanto, na vivência dessas contradições, possibilidades de as crianças 
transitarem entre a situação real e a situação imaginada, pois no início da atividade do brincar, 
quando ainda são bebês ou bem pequenas, o objeto encontra-se em primeiro plano e coman-
da as ideias e suas ações. 

Posteriormente, no decorrer de seu desenvol-
vimento, o que prevalece é a ação concreta do brin-
car, podendo as crianças substituírem o objeto utiliza-
do, porém mantendo a ação na brincadeira, ou seja, a 
ação passa a determinar o significado que elas atribu-
íam ao objeto. Em seguida, as crianças podem satis-
fazer suas necessidades de ação concreta utilizando 
gestos sem que haja o emprego de objetos no brincar, 
chegando ao ponto de substituir os objetos e gestos 
pela fala. Dessa maneira, o objeto passa a perder seu 
poder determinante sobre as crianças, pois elas pas-
sam a agir por meio das ideias, de seu pensamento 
e não das coisas. Portanto, ao organizar os materiais 
para os espaços do brincar, deve-se observar a impor-
tância dos objetos não estruturados para possibilitar o 
desenvolvimento do pensamento abstrato das crian-

ças. Brinquedos muito estruturados que impõem limites às possibilidades de manuseio e in-
terações com a necessidade real das crianças estarão, de fato, implicando no entrave ao seu 
pleno desenvolvimento imaginativo. Lembremos que a imaginação é material para a criação.

Outro ponto muito importante que cabe nesta reflexão, está voltado à capacidade das 
crianças de fazerem escolhas conscientes, desencadeadas pelo desenvolvimento da vonta-
de, pois mesmo desejando ser beneficiadas pela ação da brincadeira, o papel social a elas 
imposto na adesão às regras do brincar, lhes poderá possibilitar o controle de suas ações 
voltadas a satisfazer suas vontades. Dessa forma, mesmo que queiram se sobressair nas 
relações sociais com o outro, ao assumir, por exemplo, o papel materno juntamente com seus 
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pares, terá muitas vezes de renunciar algo desejado em prol 
daquilo que estiver atuando com as demais crianças.

Outro papel desempenhado para o desenvolvi-
mento nas infâncias, relaciona-se ao emprego da fala nas 
situações imaginadas e vivenciadas, como por exemplo, 
no meio da brincadeira, ao citar que pegará algo para 
completar a cena, seja um alimento ou uma peça de rou-
pa, o que for necessário para compor a situação imagina-
da, as crianças sequer necessitam sair de cena ou utilizar 
objetos para tal, apenas representam a ação imaginada 
dizendo o que irão fazer, se pegarão o casaco ou se bus-
carão leite quentinho na cozinha.

 Dando sequência ao processo de desenvolvimento 
das crianças por meio da brincadeira, observa-se ainda, sob 
a ótica da Teoria Histórico-Cultural, que elas se apropriam 
da linguagem, tornando dispensável a utilização dos obje-
tos que antes lhes auxiliavam a se distanciar da realidade, 
pois passam a desenvolver sua capacidade imaginativa. E 
dessa forma, a brincadeira do faz de conta cede lugar aos 
jogos com regras e, o que se tem nesse contexto já não é a 
prevalência imposta pelo objeto ou o pensamento abstrato, 
mas sim se sobressai então, a palavra.

Cabe destacar ainda, que as relações sociais de-
senvolvidas na brincadeira do faz de conta permeiam as in-
terações e participação do outro, conforme destacado por 
Tunes e Tunes  (2001, p. 85):

[...] a transformação da brincadeira inata 
em sua forma cultural, o faz-de-conta, não 
se dá sem a participação do outro. É no 
jogo das relações da criança com os adul-
tos e com as outras crianças, dado o lugar 
social que ocupa na rede cultural que a en-
volve, que emerge, evolui e se transforma a 
brincadeira infantil do faz-de-conta, dando 
lugar ao jogo com regras em que há a su-
premacia da palavra.

Território do Brincar: O Terri-
tório do Brincar é um trabalho de 
pesquisa, documentação e sen-
sibilização sobre a cultura da 
infância e do brincar. Uma  re-
alização do Instituto Alana, com 
a direção da educadora Renata 
Meirelles e do documentarista 
David Reeks. Com  inúmeros 
registros de brinquedos e brin-
cadeiras de regiões brasileiras, 
com diversas manifestações 
populares em que a criança tem 
uma participação efetiva. Os 
materiais que compõem este 
projeto estão publicados no site:
www.territoriodobrincar.com.br

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS

Autora: Roseana Murray 
Editora: FTD Educação
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Partindo da compreensão da importância do brincar para o desenvolvimento infantil, 
cabe à instituição de Educação Infantil oportunizar a ampliação e o acesso ao patrimônio cul-
tural da humanidade, dando ênfase às brincadeiras e jogos provenientes das diversas culturas 
que compõem a comunidade escolar.

3. Qual o papel da professora e do professor frente ao exercício do brincar enquanto 
prática pedagógica?

Segundo as bases teóricas que fundamentam os pressupostos teóricos do Currículo 
em Movimento da DF, a professora ou professor é o organizador do espaço social educativo 
e tem como principal foco o desenvolvimento das crianças. Cabe a professora ou professor 
estudar, dialogar, debater, refletir, planejar e organizar os espaços, tempos e materiais edu-
cativos por meio de atividades propostas com intencionalidade, seguindo os normativos aos 
quais se submete o currículo da SEEDF. 

Destarte, torna-se urgente pensar no planejamento de atividades na Educação 
Infantil que realmente oportunize a atuação das crianças na instituição à qual está vin-
culada. Tunes e Tunes (2001) aborda três situações de participação das crianças que 
configuram o ato do brincar como oportunidade para a aprendizagem, sugerindo que 
no planejamento pedagógico sejam pensadas atividades que contemplem: a) ativida-
des que sejam próprias dos adultos, porém às quais as crianças possam realizar à sua 
maneira, em parceria com os adultos; b) atividades típicas das infâncias, em que haja a 
participação dos adultos, sob o comando das crianças, com suas regras e condução e, 
c) atividades que contemplem também, ações próprias das infâncias em que não haja 
a participação dos adultos, mas somente das crianças, estando sozinhas ou com seus 
pares, para assim, realizar o que desejarem. Nesse ponto observamos a importância da 
brincadeira livre para o desenvolvimento das crianças, em que se torna imprescindível 
que a professora ou professor esteja atento como um investigador dos processos de 
aprendizagem de cada criança, percebendo e sistematizando suas observações a fim de 
materializar os pontos importantes dos avanços dos bebês e das crianças, por meio de 
ferramentas diversas, seja por fotografias, relatos escritos de observação direta, grava-
ção de vídeos, dentre outras possibilidades.

A brincadeira é revelada diante da Teoria Histórico-Cultural como a atividade-guia 
do desenvolvimento das crianças e expressa a condução de seu desenvolvimento, em que 
surgem as transformações de sua compreensão da vida concreta e real, por meio das in-
terações estabelecidas, sejam com as pessoas, com objetos, com sua imaginação e sua 
fala. Segundo Vigotski, (2008), a brincadeira é fonte do desenvolvimento e cria a zona de 
desenvolvimento iminente. 
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[...] a brincadeira cria uma zona de desen-
volvimento iminente na criança. Na brinca-
deira, a criança está sempre acima da média 
da sua idade, acima de seu comportamento 
cotidiano; na brincadeira, é como se a crian-
ça estivesse numa altura equivalente a uma 
cabeça acima de sua própria altura. A brinca-
deira em forma condensada contém em si, 
como na mágica de uma lente de aumento, 
todas as tendências do desenvolvimento; 
ela parece tentar dar um salto acima do seu 
comportamento comum (2008, p. 35).

Por fim, cabe refletir acerca da transição das crian-
ças ao seguirem seu percurso na vida escolar: como cercear 
o direito das crianças ao brincar, se conforme descrito por 
Vigotski (2008, p. 36) “a brincadeira não morre na vida esco-
lar, mas penetra nas relações com a realidade” e continua a 
fazer parte das crianças mesmo nas etapas sequenciais. A 
respeito da brincadeira, o autor diz que: 

Ela possui sua continuação interna durante a 
instrução escolar e afazeres cotidianos (uma 
atividade obrigatoriamente com regras). [...] 
nela, cria-se uma nova relação entre o cam-
po semântico, isto é, entre a situação pensa-
da e a situação real (VIGOTSKI, 2008, p. 36).

Dessa maneira, o aprender instrucional não dicoto-
miza a maneira das crianças estarem no mundo e desco-
bri-lo, que é por meio da brincadeira e das interações – que 
estão para além de momentos estanques da janela peda-
gógica, para além do engessamento de horários na grade 
escolar e até mesmo para além, muito além da utilização do 
brincar como prêmio ao “bom comportamento”.

Permitamos o brincar dos bebês, das crianças bem 
pequenas e das crianças pequenas. Permitamo-nos, en-
quanto educadoras e educadores, descobrir novas formas 
de planejar, organizar e ouvir as crianças, propostas de ativi-
dades que lhes guiem as aprendizagens sem que lhes seja 
cerceado e/ou omitido o direito de brincar, e assim esteja-
mos atentos aos seus mais fundamentais apelos.

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS  DE 

CRECHES: Manual de 
Orientações Pedagógicas 

Ministério  da Educação, 2012

POÉTICA DA INFÂNCIA
CONVERSAS COM QUEM 

EDUCA CRIANÇAS
Autores: Severino Antônio 

e  Katia Tavares 
Editora Passarinho

CURRÍCULO EM MOVIMENTO 
DO DISTRITO FEDERAL
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O BRINCAR E A SAÚDE FÍSICA E 
EMOCIONAL DAS CRIANÇAS
Juliana Pereira de Melo Marcondes
Ione da Costa Melo Silva
Andreia dos Santos Gomes Vieira

 Sabemos hoje que a primeira infância - de 0 a 5 anos e 11 meses de idade - é um dos 
períodos mais importantes na vida das crianças. Nesse período, fica mais visível perceber e 
acompanhar os saltos no desenvolvimento. Retrato disso, que os bebês, desde o nascimento, 
são acompanhados por pediatras mensalmente, em que se registra na carteira de vacinação 
os marcos do desenvolvimento que foi observado. Embora os fatores biológicos apresentem 
consonância com o desenvolvimento e crescimento do ser humano, as relações sociais e as 
funções psíquicas superiores - cognitivas e emocionais (VIGOTSKI, 2010), deixam evidentes 
a dialética presente no desenvolvimento das crianças, nos mais diversos aspectos. Tal reali-
dade pode ser examinada no Documentário “O começo da vida”, dirigido por Estela Renner, 
produzido por Maria Farinha Filmes, que retrata os primeiros mil dias de vida dos bebês, perí-
odo essencial para o desenvolvimento das crianças.

As crianças nascem membros da espécie humana, com capacidade de explorar e 
vivenciar experiências múltiplas, sejam elas sociais, culturais, históricas, em ambientes e com 
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objetivos diversos, e nessas experiências as crianças passam por um processo de humani-
zação, conquistando as capacidades especificamente humanas. Para que isso aconteça, é 
fundamental que elas se relacionem em casa, na escola das infâncias e demais contextos dos 
quais participam, com os adultos e/ou com seus pares.

É por meio das relações sociais oportunizadas às crianças desde o nascimento, se-
jam com os adultos ou com outras crianças, com o ambiente ou com os objetos sociais, que 
os bebês e as crianças começam a observar, compreender e desenvolver a comunicação 
humana, o que permite a elas se perceberem, perceber o outro e o mundo existente. A brin-
cadeira está intrinsecamente relacionada com o desenvolvimento integral das crianças. Por 
isso, a importância de proporcionar diversas experiências de modo a criar seres humanos au-
tônomos. Na escola das infâncias, o brincar é “condição de aprendizagem, desenvolvimento 
e, por desdobramento, de internalização das práticas sociais e culturais, sendo uma de suas 
atividades principais” (DISTRITO FEDERAL, 2018a, p. 31).

Quando nascem, os bebês ainda não se encontram na plenitude do seu desenvolvi-
mento, dependem do outro da relação social para sobreviver e se desenvolver. A amamenta-
ção, o contato físico, o toque e a comunicação são vitais, não apenas para assegurar a so-
brevivência dos bebês, mas também para o desenvolvimento do seu psiquismo. A linguagem 
que os adultos ou outras crianças estabelecem com as crianças exerce papel mediador no 
processo de constituição de suas aprendizagens e desenvolvimento e nessa relação, os be-
bês, também, comunicam-se com as pessoas por meio de seu corpo, de sua expressividade, 
gesto, olhar, balbucios, choro, entre outras possibilidades.

São os adultos ou as crianças mais experientes que apresentam o mundo aos bebês, 
atribuindo significado aos objetos culturais. É também, pelo contato com os adultos e com 
outras crianças, que os bebês aprendem a manipular os objetos da cultura, compreender sua 
ação e a ter consciência sobre eles. As atividades humanas e as relações entre as pessoas 
estão na base da brincadeira, em que as crianças têm a possibilidade de satisfazer a neces-
sidade de operar com os objetos culturais por meio da imaginação. 

 A imaginação, segundo Vigotski (2018a), é a base da atividade criadora. Manifesta-se 
em todos os campos da vida cultural, tornando possível a criação artística, científica e téc-
nica, sendo que esse processo não é privilégio de alguns eleitos, pois estende-se por todas 
as experiências “em que o homem imagina, combina, modifica e cria algo novo, mesmo que 
esse novo se pareça um grãozinho de areia comparado às criações dos gênios” (2018a, p. 
17). Ressalta-se que esses processos criativos manifestam-se já na mais tenra infância e se 
expressam melhor nas brincadeiras das crianças.
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Comumente, a imaginação e a fantasia são asso-
ciadas ao não real, todavia Vigotski (2018a) afirma que a 
realidade nutre os processos imaginativos, quanto mais ex-
periências, mais imaginação, mais elementos para a brin-
cadeira. Nesta, as impressões do vivido sofrem uma reela-
boração criativa, em que se edifica uma nova realidade que 
corresponde aos interesses e necessidades das crianças. 
Logo, ao realizar mais brincadeiras, pode-se provocar mais 
aprendizagens e mais desenvolvimento. 

Do exposto, é possível perceber o quanto as re-
lações com os outros, com os objetos da cultura e com a 
brincadeira são fontes de aprendizagem e desenvolvimento 
para bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. 
Essas atividades são, segundo a Teoria Histórico-Cultural, 
atividades que guiam o desenvolvimento infantil. 

Na realização das atividades guias – comunicação 
emocional direta dos bebês com o outro da relação social, 
atividade objetal instrumental, e a brincadeira de faz de conta 
no período pré-escolar (ELKONIN, 2009) – as crianças de-
senvolvem sua dimensão intelectual, algo muito valorizado 
no campo da Educação. Porém, é imprescindível entender 
que nas aprendizagens, o intelectual não está desconectado 
da dimensão afetiva, pois as emoções engendram a reali-
zação das atividades tanto quanto a cognição, e devem ser 
consideradas em todo o processo educativo na Educação 
Infantil e em qualquer etapa da Educação.

Vigotski (2010) defende que há uma relação intrín-
seca entre a educação e o comportamento emocional, no-
meada unidade afeto-intelecto. O autor elucida que essa re-
lação é sustentada pela percepção da realidade, por meio 
da vivência dos sentimentos e de sua expressão por meio 
do corpo. O autor destaca que os sentimentos ou emoções 
devem ser considerados na prática educativa, pois muitas 
vezes eles são renegados e/ou menosprezados no proces-
so educativo. “A emoção não é um agente menor do que o 

COZINHANDO 

As brincadeiras das crianças 
são verdadeiras e envolvê-las 
em atividades ligadas às prá-
ticas sociais pode render mo-
mentos incríveis. A brincadeira 
com receitas na cozinha de casa 
ou da escola das infâncias abre 
um leque de possibilidades de 
aprendizagens: texturas, tem-
peratura, volume, sons, cores, 
contagem, sabores, e até noção 
de tempo, estão imbricados na 
ação de preparar os alimentos. 
Aproveite a oportunidade para 
relatar suas primeiras experi-
ências na cozinha, falar das re-
ceitas de família e de como elas 
podem ser registradas para que 
nunca sejam esquecidas. 
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pensamento. O trabalho do pedagogo deve consistir não só 
em fazer com que os alunos pensem e assimilem geografia, 
mas também a sintam. Por algum motivo essa ideia não cos-
tuma vir à cabeça e o ensino colorido e emocional é entre 
nós um hóspede raro” (VIGOTSKI, 2010, p. 144).

Neste contexto, na escola das infâncias e em sua 
educação cuidadosa, pautada na indissociabilidade do edu-
car e cuidar, todas as práticas pedagógicas devem ter por 
objetivo a integralidade das crianças,  nas suas possibilida-
des de viver experiências de modo não fragmentado e na 
sua compreensão do mundo feita pela totalidade de seus 
sentidos, no reconhecimento de que o conhecimento se 
constitui na relação intrínseca entre razão e emoção, como 
descrito nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa-
ção Infantil (BRASIL, 2009).

De modo mais específico, o contexto da pandemia 
da COVID-19 trouxe para a realidade novas demandas às 
famílias em distanciamento social. Mediante suas condi-
ções, tiveram que proporcionar atividades diversas para as 
crianças, sem a intervenção direta da professora ou do pro-
fessor, mas a partir de suas orientações e planejamento,  já 
que as atividades presenciais foram suspensas por muito 
tempo. Portanto, esses profissionais da educação tiveram 
que se reinventar no desafio de transverter a conjuntura for-
tuita em possibilidades, em parceria com as famílias.

Diante de todas as dificuldades, a Secretaria de Es-
tado de Educação do Distrito Federal-SEEDF, por solicitação 
da Associação Brasileira de Brinquedotecas e do Grupo de 
Pesquisadores, participou da pesquisa intitulada “O brincar 
em tempos de pandemia” (MORAES et al), em que vários 
estados e municípios participaram. No DF, pôde-se perce-
ber que entre as famílias e/ou cuidadores, os respondentes 
foram em sua maioria mulheres, mães e avós, e um dado 
importante verificado foi que a brincadeira esteve presente 
no cotidiano das crianças nesse período de distanciamento 

É um momento de experi-
mentar sabores desconhecidos, 
selecionar ingredientes e mos-
trar a importância de conhecer 
as quantidades e como utilizá-
-las, atentar para a necessida-
de de saber esperar o tempo 
do cozimento, e só depois, po-
der aproveitar a obra prima fei-
ta com as próprias mãos. Isso 
tudo, sem contar a possibilidade 
de arrumar toda a bagunça da 
cozinha, num belo trabalho em 
equipe. Para finalizar, nada me-
lhor que saborear juntos o prato 
feito e o vínculo afetivo que se 
enlaça para sempre!
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social, em que elas não estiveram presentes fisicamente no espaço da escola das infâncias, 
mas brincaram no contexto de suas casas.

Outro dado importante que a pesquisa revelou e que vale a pena ressaltar, é em re-
lação ao resgate das brincadeiras antigas das infâncias. Diante do trabalho remoto, muitas 
famílias puderam participar de diversos momentos em que as brincadeiras foram fundamen-
tais para que as crianças se mantivessem em casa por tanto tempo, movimentando o corpo, 
vivenciando emoções, e mantendo a saúde física e emocional das crianças e de suas famílias.

Sabemos que por meio das brincadeiras, as crianças podem elaborar, por diversas 
vezes, o que estão vivenciando, como meio de sobreviver e viver a realidade, e pensan-
do no contexto pandêmico, de ficar em casa e não se aglomerar em lugares externos, 
elas podem externar a percepção que possuem, já que o que “as crianças expressam na 
brincadeira é uma reelaboração da realidade” (MARTINEZ, 2020, p. 131). E isso é fator 
fundamental para que as crianças expressem o que pensam e sentem por meio da brinca-
deira de faz de conta, e também, que possam passar por este momento de distanciamento 
social, seja no quintal, na varanda, no apartamento, entre outros lugares do seu lar, rea-
lizando suas brincadeiras, com materiais estruturados ou não, e assim, proporcionando 
uma leveza e equilíbrio para sua existência.

Nessa perspectiva, já que as crianças não podem estar na escola das infâncias 
presencialmente, muitas professoras ou professores e demais profissionais de educação, 
se desdobraram na tentativa de amenizar tal situação, ao propor momentos em que o brin-
car se fizesse presente na vida das crianças, e assim, que elas e suas famílias pudessem 
brincar em casa.

É importante ressaltar que para Vigotski (2008), mesmo na brincadeira que julgamos 
livre, em que as crianças têm maior liberdade para realizá-la, essa liberdade é ilusória, pois 
as crianças se deparam com situações imaginárias que contém em si as regras dos papéis 
sociais. Vivenciar os papéis sociais e os episódios cotidianos por meio da imaginação, oferece 
às crianças a possibilidade de experimentar essas vivências em campo seguro, ajudando nas 
suas elaborações psíquicas e no reconhecimento de suas próprias emoções.

Guia de Brincadeiras para famílias com crianças do nascimento 
aos 6 anos – A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (organização de 
promoção ao desenvolvimento de crianças em seus primeiros anos 
de vida) disponibilizou um guia com atividades lúdicas e brincadeiras 
voltadas para crianças de zero a seis anos em tempos de isolamento/
restrição de contato social frente à pandemia por COVID-19.
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É na brincadeira que as crianças podem elaborar algumas emoções próprias do mo-
mento que estão vivenciando. Parafraseando Martinez (2020), é por meio da brincadeira que 
as crianças representam o mundo em que vivem e as situações cotidianas e é por meio da 
brincadeira, que muitas vezes, podemos observar a resolução de conflitos internos, seja por 
meio do diálogo e reprodução das frases ouvidas por adultos, ou pela representação social 
dos objetos e das atitudes do cotidiano.

Por meio do brincar, as crianças podem elaborar as emoções e sentimentos que vi-
venciaram com suas famílias, dentro de seus lares, ao longo dessa dolorosa experiência 
de distanciamento social. Ou melhor, não só a distância que nos separa, mas também, da 
ausência  dos colegas e da professora ou do professor,  da escola das infâncias, dado o fato 
do fechamento das escolas por necessidade básica de preservação da vida das famílias e 
contenção da proliferação do vírus, a ressignificação do tempo domiciliar, o surgimento de 
sentimentos e emoções frente ao desconhecido, ao luto. Uma realidade posta com grandes 
desafios para as famílias e para a escola das infâncias, que tem natureza relacional.

Neste contexto de emergência, muitas escolas no intuito de contribuir para que as 
crianças continuassem a ter acesso a conhecimentos pedagógicos, se empenharam em dar 
continuidade a suas atividades, empreendendo-se para dar rápida resposta a esses novos 
desafios. Porém, mais do que uma resposta às novas demandas, é preciso salvaguardar algo 
que é muito caro para a Educação Infantil: as crianças e seus direitos. Estando o brincar como 
direito de vida das crianças, é também, direito de aprendizagem e desenvolvimento e eixo 
estruturante do trabalho educativo com bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. 

O Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil (2018a) apre-
senta como eixos integradores, o Educar e Cuidar, e o Brincar e Interagir. O brincar é 
condição de aprendizagem e de relação social, sendo que as aprendizagens encontram 
terreno fértil nas interações interpessoais, dialeticamente. A brincadeira se caracteriza 
como forma de comunicação infantil, pois é brincando que as crianças se expressam, 
aprendem e se desenvolvem. Esse documento curricular afirma que, “para as crianças, 
brincar é algo muito sério” (DISTRITO FEDERAL, 2018a, p. 31). Portanto, deve ser enca-
rado com a mesma seriedade pelas professoras e professores que atuam na Educação 
Infantil, pois na primeira infância essa vivência é salutar, é a forma substancial, é o norte 
para as aprendizagens e para o desenvolvimento infantil.

Considerando que as crianças aprendem e se desenvolvem por meio do seu fazer e 
agir, nas relações com seus pares e com os adultos, na constituição de vínculos afetivos com 
o outro e com o conhecimento, com os brinquedos e os objetos a elas ofertados, em ativida-
des desafiadoras e em  situações pedagógicas planejadas intencionalmente pela professora 
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ou professor, é fundamental  garantir que as crianças brin-
quem na escola das infâncias, e no momento de distancia-
mento social, que elas brinquem em suas casas, livremente 
ou por meio de atividades propostas pelos profissionais da 
educação com a participação das famílias.

Todos os profissionais da educação ou não, po-
dem acessar memórias nas quais presenciaram cenas de 
crianças ganhando um brinquedo novo, ou cenas em que 
elas têm acesso a um novo objeto, ainda desconhecido, 
e que instiga a curiosidade delas. Se fecharmos os olhos, 
e imaginarmos esta cena, vivenciada ou como observa-
dores da realidade, podemos captar as emoções sentidas 
pelas crianças. Outra memória afetiva que podemos aces-
sar da memória é a vivência das crianças quando seus 
familiares chegam em casa, provocando emoções quando 
param, após um longo dia de trabalho, para ouvir o que 
elas têm a dizer ou quando param para brincar com elas. 
Podemos inferir pela observação do cotidiano, quais emo-
ções e sentimentos podem emergir nesses dois cenários 
apresentados: alegria, entusiasmo, confiança, seguran-
ça, entre outros, que podem ser suscitados na realização 
dessas atividades junto à família ou de alguém que possui 
laços afetivos com a criança, como a professora ou pro-
fessor, por exemplo, mesmo que a distância. Para isso, 
é preciso os momentos de escuta e observações atentas 
e sensíveis aos interesses e necessidades das crianças, 
e sobretudo, é preciso estar com elas, ouvi-las, senti-las, 
olhar nos olhos, e também, brincar com elas.

“O momento de emoção e do interesse deve neces-
sariamente servir de ponto de partida a qualquer trabalho 
educativo” (VIGOTSKI, 2010, p.145). Partindo dessa premis-
sa, presume-se que nas práticas educativas, as emoções e 
os sentimentos não devem estar dissociados dos conheci-
mentos elaborados ao longo da história pela humanidade. 
Tal vivência pode acontecer por meio das brincadeiras. É 
preciso ter em vista que as crianças precisam se apropriar 

UM BRINQUEDO DIFERENTE
Autora: Telma Guimarães 

de Andrade
Editora do Brasil

TRAVA-LÍNGUAS 
Autor: Gian Calvi

Coleção Crianças Criativas
Editora:Global Editora
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dos conhecimentos, levantando hipóteses, fazendo questionamentos, dialogando, encontran-
do soluções para os problemas que emergem, e ao mesmo tempo, dando vazão para viven-
ciar suas emoções, e assim, equilibrando-se em sociedade, com independência e autonomia.

Ou seja, brincar na escola das infâncias ou em casa ou em qualquer outro lugar, é 
fundamental para a constituição das aprendizagens das crianças, para a expressão corporal, 
para a vivência das emoções, e também, para a saúde física e emocional de cada uma delas. 
“Na brincadeira, a criança é capaz de imaginar e criar novas situações. Ela não só reproduz 
o que vive em seu contexto social, mas ela é capaz, também, de realizar elaborações e com-
binações a partir de suas experiências, ou seja, imaginar e criar algo novo. A brincadeira é 
atividade que contribui para o desenvolvimento da criança justamente por permitir a realização 
de processos, que vão além da imitação, ou seja, processos imaginativos e criativos” (MAR-
TINEZ, 2017a, p. 71).
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BRINCADEIRA DE CRIANÇA JÁ É BOM, 
MAS COM A FAMÍLIA, PODE SER MELHOR 
AINDA!
Paula da Silva Moreira

 A escola das infâncias dedica-se ao atendimento de bebês (0 a 1 ano e 6 meses), crianças 
bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 
11 meses). No âmbito do atendimento educativo à primeira infância, as famílias costumam ter uma 
relação de proximidade com os/as profissionais da instituição, sendo comum ouvirem a seguinte 
pergunta: Qual a melhor atividade para que a minha criança se desenvolva? Uma resposta para 
esta pergunta, sem dúvida, está no brincar, pois quanto mais experiências com o brincar as crianças 
tiverem, maiores serão suas possibilidades de desenvolvimento.

Para Vigotski (2008), a brincadeira não é simples-
mente uma atividade das crianças na primeira infância, 
mas é a atividade principal para o seu desenvolvimento. 
Ou seja, para o autor, “criança é movida por meio da ati-
vidade do brincar. Somente nesse sentido, a brincadeira 
pode ser denominada de atividade principal, ou seja, a que 
determina o desenvolvimento da criança” (2008, p.35).

Profissionais que atuam na Educação Infantil en-
contram subsídios e embasamento teórico no Currículo 
em Movimento do Distrito Federal para elucidar as famílias 
sobre dúvidas recorrentes ao brincar. Os eixos integrado-
res e basilares do trabalho educativo com as crianças são: 
Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. Os pressupostos teóri-
cos do Currículo em Movimento ressaltam e evidenciam a 
importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil. 
“A brincadeira, como prática educativa possibilita que as in-
terações entre as crianças e seus pares e entre elas e os 
adultos se constituam como um instrumento de promoção 
da imaginação, da experimentação e da descoberta” (DIS-
TRITO FEDERAL, 2018a, p.32).

Nesta perspectiva, vale destacar que as famílias, 
também são protagonistas e se constituem como parceiras 
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fundamentais na escola das infâncias para promover e impulsio-
nar as potencialidades e desenvolvimento das crianças. Sendo 
assim, cabe à instituição de Educação Infantil incentivar e orien-
tar as famílias quanto às possibilidades de vivência do brincar 
dentro e fora de casa, tendo em vista que é por meio da brinca-
deira que as crianças, em sua singularidade, têm a oportunidade 
de se expressar, e os adultos têm a oportunidade de exercitar a 
escuta atenta e o olhar sensível para as percepções das crian-
ças em relação à vida, aos seus desejos e necessidades.

A casa onde a criança vive e outros espaços do coti-
diano podem ser um grande laboratório para se fazer desco-
bertas, experimentar texturas, sabores, perceber as cores e 
os sons, criar histórias, fazer música, inventar brincadeiras, 
entre outras experiências. Neste sentido, reafirmamos que 
as famílias no contexto de seus lares, são grandes colabo-
radoras da escola das infâncias para a ampliação do reper-
tório do brincar das crianças.

O caráter cultural da brincadeira é um aspecto rele-
vante a ser ressaltado, pois por meio das relações sociais 
estabelecidas com os adultos e outras crianças nas situações 
de brincadeira, as crianças têm a oportunidade de acessar os 
bens culturais constituídos historicamente pela humanidade 
e, portanto, “[...] as crianças não são apenas produzidas pelas 
culturas, mas também produtoras de cultura. Elas elaboram 
sentidos para o mundo e suas experiências compartilhando 
plenamente de uma cultura” (COHN, 2005, p.35).

Como vimos, a brincadeira é permeada por questões 
históricas e culturais. Dessa forma, é possível constatar que 
ao longo do tempo o modo de brincar das crianças se modifi-
cou muito, especialmente nas grandes cidades, em decorrên-
cia do uso excessivo de tecnologias, dentre outras questões, 
como o excesso de trabalho e a falta de tempo das famílias 
para realizar atividades com as crianças, em casa ou ao ar 
livre. É comum observarmos crianças bem pequenas manu-
seando aparelhos eletrônicos como tablets e celulares, com 

FEITO EM CASA 

Quando os brinquedos são 
feitos em casa, aproveitando 
pedaços de  retalhos de tecido 
ou papéis coloridos ou papelão 
que podem ser pintados, a brin-
cadeira passa a ter aquele gos-
tinho especial de “nós fizemos!”, 
e a atividade de confecção do 
brinquedo é tão valiosa quanto 
o próprio ato de brincar, depois 
que o brinquedo fica pronto. 

Aqui, o objetivo é encontrar 
o espelho da figura geométrica, 
mas pode explorar outros as-
pectos também, como as cores, 
por exemplo. Então, é só pegar 
os retalhos de tecidos, papelão 
e de papéis variados e construir 
várias  formas, de diferentes co-
res, podendo também, fazer co-
lagens, pinturas, e assim, envol-
ver as crianças e os adultos, em 
uma atividade simples e possí-
vel de ser realizada em casa.
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expertise.  Essa realidade se faz cada vez mais presente na 
vida de muitas crianças, mas em contrapartida, as brincadei-
ras ao ar livre estão cada vez mais ausentes.

Segundo a organização não-governamental “Crian-
ça e Natureza”, o brincar livre é coisa séria e o contato das 
crianças com a natureza traz contribuições significativas para 
uma infância saudável. Dentre os benefícios do brincar das 
crianças na natureza, se destacam: estímulo aos sentidos, 
aprendizagem mais ativa e exploratória, favorecimento dos 
vínculos sociais, inspiração para momentos de concentração, 
incentivo à atividade corporal, prevenção à violência, desen-
volvimento integral das crianças, benefícios para a saúde, 
melhora na nutrição, contribuições para a conservação da 
natureza, despertar para o consumo crítico e consciente, e o 
desenvolvimento de outras aprendizagens e resiliência.

Diante de todos os benefícios que o brincar na natureza 
proporciona às crianças é importante destacar que esta é um 
lugar propício para a brincadeira livre e para o exercício da ima-
ginação e criação, uma vez que nada é estruturado. Ou seja, os 
“brinquedos” que a natureza oferece às crianças são de diversos 
tamanhos, cores e texturas como galhos, pedrinhas, sementes, 
folhas. Os materiais oferecidos pela natureza não têm uma fun-
cionalidade específica definida, podendo desencadear os pro-
cessos de imaginação e criação infantil, pois não dizem o que 
as crianças precisam fazer. Brincar com as possibilidades que a 
natureza desperta nas crianças emerge circunstâncias potentes 
e favoráveis para que elas se expressem, criem e imaginem.

Quando falamos da importância do brincar para o 
desenvolvimento das crianças, pode ocorrer o pensamento 
que para a brincadeira acontecer é necessário ter brinque-
dos, quanto mais brinquedos, mais brincadeiras. Há uma 
crença generalizada e amplamente difundida em diferentes 
classes sociais de que o brincar é natural, e para tanto, basta 
oferecer brinquedos para as crianças que elas irão brincar. 
Será que as crianças precisam mesmo de muitos brinque-
dos para brincar? A brincadeira é uma atividade complexa 

Vamos Precisar!
Fita adesiva 
Barbantes coloridos ou brin-

quedos leves ou gravetos ou 
folhas de diferentes tipos e ta-
manhos. 

Obs: Na experiência apre-
sentada foram utilizados bar-
bantes coloridos. 

Depois:
Cole-os em local acessível 

aos bebês e os deixe obser-
var, interagir, tocar, entre outras 
possibilidades.
O Tirar, o colar, o puxar, o 
grudar é a grande diversão!
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e relacional que se constitui na relação das crianças com outras crianças e adultos, com os 
objetos e os espaços. Por isso, é importante a parceria entre famílias e instituição de educa-
ção coletiva para oportunizar tempos, espaços e materiais diversos que favoreçam o brincar 
potente das crianças.

Às vezes, as crianças recebem um brinquedo de presente, mas preferem brincar com 
a caixa do brinquedo. Por que será que isso acontece? Acontece porque a caixa que embala o 
brinquedo dá às crianças várias possibilidades para explorar e brincar. A caixa não tem um fim 
concreto e as crianças têm liberdade para criar e dar asas à sua imaginação. Por sua vez, o 
brinquedo que está dentro da caixa já indica às crianças para que serve, é um material que já 
tem um fim concreto específico. Como acontece, por exemplo, com carrinhos, bonecas, que-
bra-cabeças, panelinhas e ferramentas. É evidente que as crianças também gostam deste tipo 
de brinquedo, mas queremos chamar a atenção para o fato de que, geralmente, a brincadeira 
que surge a partir dele é a brincadeira de imitação.

Uma brincadeira muito significativa para o desenvolvimento infantil é a brincadeira de 
faz de conta. Quando as crianças transformam um graveto em uma espada, a folha de uma 
árvore em um barquinho, uma pedra em um carrinho, surge o jogo simbólico, que só se torna 
possível quando as crianças dão aos objetos ou aos elementos da natureza outro fim, haven-
do espaço para o ato criador, cuja base está na imaginação.

Para Vigotski (2009), a atividade criadora é aquela em que o ser humano cria algo 
novo. Segundo o autor, no comportamento humano há dois tipos de atividade bem diferencia-
das (a reprodutora e a criadora). Com base nas considerações de Vigotski sobre as atividades 
de reprodução e criação, podemos perceber que a existência de uma atividade não exclui a 
outra, tendo em vista que em nossa constituição humana há elementos tanto da reprodução, 
quanto da criação, e ambas são importantes para o desenvolvimento.

No caso da brincadeira, a atividade de imitação, geralmente, surge a partir dos brinquedos, 
por ser um material mais estruturado e com utilidade pré-definida. Já a atividade criadora surge dos 
materiais não estruturados que, por não terem uma definição prévia, favorecem a brincadeira de faz 

Como sobreviver à quarentena com crianças em casa? – O grupo Pé 
no Chão – Espaço de Brincar, um grupo de especialistas em brincadeiras e 
desenvolvimento infantil, ofereceu o e-book “Como sobreviver à quarente-
na com crianças em casa?”. Para o grupo, este momento é o ideal para que 
colaboremos uns com os outros e compartilhemos informações e saberes. 
Mais detalhes podem ser conferidos, também, no Instagram do grupo. Con-
tato: contato@penochaoespacodebrincar.com.br.
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de conta. Tanto a brincadeira de imitação, quanto a brincadeira 
de imaginação são importantes para o desenvolvimento infantil. 
No entanto, a imitação está mais relacionada com a memória e 
a reprodução, e a criação se relaciona com a capacidade que as 
crianças têm para criar a partir de suas experiências vividas e, 
portanto, é mais complexa.

Tendo em vista que a natureza é um ambiente propício 
para o brincar livre na primeira infância e oferece uma infinidade 
de materiais não estruturados, iremos sugerir algumas ativida-
des brincantes que podem ser feitas em casa com objetos diver-
sos e ao ar livre com os materiais que a natureza disponibiliza.

A proposta aqui é que profissionais da escola das 
infâncias e famílias possam refletir sobre os brinquedos e 
materiais que são oferecidos às crianças e que busquem, 
coletivamente, alternativas para um brincar que favoreça a 
criação, a imaginação e o desenvolvimento das crianças em 
uma perspectiva de integralidade.

Os materiais não estruturados são recursos de fá-
cil acesso que podemos disponibilizar às crianças para que 
elas possam explorar, brincar, imaginar e criar livremente. 
Esse tipo de material, ao contrário do brinquedo pronto, am-
plia as possibilidades de descoberta e ação das crianças so-
bre o objeto ao dar-lhe um novo significado.

EXEMPLOS DE MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS

QUE ENCONTRAMOS NA NATUREZA QUE ENCONTRAMOS EM CASA

água
terra
areia

madeira
pedras

gravetos
flores
folhas

conchas
sementes

caixas de papelão
rolos de papel higiênico e de papel toalha

tampas de garrafa
prendedores de roupa

potes com tampas
tecidos

caixas de ovos
palitos de fósforos ou de picolé

embalagens de frutas
caixinhas de remédio

DOCUMENTÁRIO “BRIN-
CAR EM CASA” - Na pro-
dução, crianças de diversos 
contextos e países nos apre-
sentam como brincam em suas 
casas durante a pandemia do 
coronavírus, a partir de olhares 
e relatos de seus familiares.

LÁ NO MEU QUINTAL
O BRINCAR DE MENINAS E 
MENINOS DE NORTE A SUL

Autoras: Gabriela Romeu 
e Marlene Peret

Editora: Peirópolis
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SUGESTÕES DE BRINCADEIRAS PARA BRINCAR COM A FAMÍLIA EM CASA OU 
AO AR LIVRE

Bebês
(0 a 1 ano e 6 meses)

Crianças bem pequenas
(1 ano e 7 meses a 3 

anos e 11 meses)

Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos e 11 meses)

Ouvir e participar das 
canções de ninar, das 
brincadeiras de roda e dos 
brinquedos cantados

Manusear materiais não 
estruturados

Brincar de fazer sons com o 
corpo

Fazer careta no espelho

Brincar de esconder e achar 
o rosto com as mãos ou com 
tecidos

Passear na área externa da 
casa

Brincar no banho

Brincar com areia

Caminhar na grama

Pisar em folhas secas

Sentir o cheiro, a texturas de 
folhas e flores

Brincar com tampas e potes 
de tamanhos e formatos 
variados

Experimentar a textura da 
massa de modelar caseira

Rasgar jornais e revistas

Procurar objetos pela casa

Ouvir, cantar e dançar a partir 
das canções de ninar, das 
brincadeiras de roda e dos 
brinquedos cantados

Explorar e brincar com materiais 
não estruturados

Ouvir histórias, manusear livros 
livremente e inventar histórias

Brincar de fazer percussão 
corporal

Brincar na natureza ou em 
espaços abertos

Brincar de estátua, de morto-
vivo, dança das cadeiras

Brincar de cabaninha com 
lençóis

Fazer piquenique ao ar livre

Caça ao tesouro dentro de casa 
ou ar livre

Brincadeiras como pique-pega, 
pique-esconde, pique-alto e 
pique-cola

Brincar com massa de modelar 
caseira

Rasgar e amassar jornais e 
revistas

Participar de circuitos motores 
com os móveis da casa

Ouvir, cantar, dançar e criar a 
partir das canções de ninar, 
das brincadeiras de roda e dos 
brinquedos cantados

Brincar e confeccionar 
brinquedos, personagens e 
paisagens

com materiais não 
estruturados

Ouvir, inventar, manusear 
livros livremente e recontar 
histórias

Brincar na natureza e 
fotografá-la

Brincar de estátua, de morto-
vivo, dança das cadeiras

Brincar de fazer mímica

Fazer experiências científicas

Brincar de cabaninha com 
lençóis

Fazer piquenique ao ar livre

Caça ao tesouro dentro de 
casa ou ar livre

Brincadeiras como pique-pega, 
pique-esconde, pique-alto e 
pique-cola

Confeccionar e brincar com 
massa de modelar caseira

Participar e criar circuitos 
motores com os móveis da 
casa
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O LUGAR DA BRINCADEIRA NA 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
PEDAGÓGICO 
Andreia dos Santos Gomes Vieira

Para discutirmos o lugar da brincadeira na or-
ganização do trabalho pedagógico é preciso, primeira-
mente, refletir sobre o que é um lugar, uma vez que o 
lugar que destinamos a algo ou a alguém, está imbuído 
de concepções constituídas, histórica e culturalmente, 
na dialética entre o social e o individual.  Como, por 
exemplo, a concepção de criança, que ao longo do 
tempo, esteve e ainda está atrelada ao lugar que essa 
ocupa na sociedade. Lugar que geralmente, nós adul-
tos, definimos para ela e por ela.  

Segundo Pulino (2016), o lugar, que para mui-
tos pode ser sinônimo de espaço ou ambiente, possui 
uma característica peculiar. Para a autora, espaço e 
ambiente são frutos de processos culturais que se re-
lacionam com elementos naturais em um determinado 

ambiente. O Espaço é potencial, disponível para se transformar em ambiente, e esse se trans-
formar em lugar à medida que lhe é atribuído sentimento. Destarte, a ideia de lugar está cons-
tituída de afeto. São os sentimentos que imprimem sentido ao lugar, que são experienciados 
individualmente, mas sem perder a dimensão do coletivo. 

Isto posto, voltamo-nos ao lugar da brincadeira na organização do trabalho pedagó-
gico.  O trabalho pedagógico, definido por Frizzo (2008) como uma prática social que atua na 
configuração da existência humana individual e grupal para realizar nos sujeitos humanos as 
características de seres humanos, tem na escola, locus institucional, espaço social que visa a 
formação humana.  Deste modo, parece-nos restritivo a compreensão do trabalho pedagógico 
em alusão a prática docente, a relação professor-aluno. Assim, usamos aqui o termo traba-
lho pedagógico entendendo-o como aquele desenvolvido por todos inseridos na comunidade 
escolar e que estão comprometidos com uma perspectiva filosófica de formação do humano.  

Neste sentido, tratar da organização do trabalho pedagógico requer refletir sobre o 
trabalho coletivo que envolve diferentes agentes escolares na organização, planejamento 
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e avaliação das ações pedagógicas, incluindo as próprias 
crianças. Perceber a criança como ser ativo e participativo, 
como basilar para o pensar e o agir da escola das infâncias,  
envolve acreditar em seu potencial, em sua capacidade de 
opinar e avaliar o contexto a qual se insere.

A organização do trabalho pedagógico abrange a 
elaboração da Proposta Pedagógica da instituição educa-
tiva, e isso ganha força e sentido quando traz a voz das 
crianças. Orientada pela concepção de criança como sujei-
to ativo e participativo, é possível ressignificar e redirecio-
nar o trabalho pedagógico, contribuindo para que as  ações 
educativas tornem-se mais concretas e significativas ao que 
concerne o atendimento das reais necessidades das crian-
ças, entre elas, a garantia do direito das crianças de brincar. 
Não se trata somente de práticas pedagógicas pensadas 
pelo adulto para as crianças, mas de ações  planejadas e 
organizadas na escuta atenta e sensível, e no diálogo com 
elas, reconhecendo seu  protagonismo e a centralidade do 
lugar da criança no processo educativo. 

O brincar e as interações devem ser fundamento da  
(re)elaboração da Proposta Pedagógica institucional, con-
tidos e materializados  no plano orientador das ações edu-
cativas da escola das infâncias. Todas as ações educativas 
pedagógicas precisam ter sentido para as crianças, para 
que se cumpra o que está posto nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Infantil (2009).  

As DCNEI (2009) além de definir um currículo que 
articule as experiências e saberes das crianças com o pa-
trimônio cultural, artístico, social, tecnológico do qual elas 
têm direito, definem que as práticas pedagógicas tenham 
as interações e a brincadeira como eixos estruturantes 
do trabalho educativo. Na Educação Infantil, a brincadei-
ra, além de eixo estruturante das práticas curriculares e 
pedagógicas, é direito das crianças e meio pelo qual elas 
aprendem e se desenvolvem. 

SAIBA MAIS:

A III Plenarinha da Educação 
Infantil, que aconteceu em 2015, 
teve como tema a “Escuta sensí-
vel às crianças: uma possibilida-
de para a (re)construção do Pro-
jeto Político Pedagógico”, que 
buscou oportunizar a participa-
ção das crianças na construção 
da Proposta Pedagógica das 
Unidades Escolares que ofertam 
Educação Infantil, por meio de 
um  olhar atento e sensível,  evi-
denciando a “voz” das crianças e 
o protagonismo infantil na elabo-
ração  do documento que organi-
za e orienta as ações educativas 
na escola das infâncias. 

O Caderno Guia da III Plena-
rinha, organizado em 2 módulos, 
serve como suporte para estu-
dos, debates e reflexões acerca 
dessa temática, oferecendo sub-
sídios para o desenvolvimento 
do processo de escuta e de par-
ticipação das crianças. Acesse 
os materiais em:

http://www.cre.se.df.gov.br/
ascom/documentos/subeb/
guia_plenarinha_2015.pdf 

http://www.cre.se.df.gov.br/
ascom/documentos/subeb/
plenarinha_2015_modu-
lo2.pdf
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Entre os pressupostos teóricos que balizam o Cur-
rículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil 
(2018a), a brincadeira (no singular, pois trata-se especifica-
mente da brincadeira de faz de conta), representa a linha 
principal de desenvolvimento das crianças, não apenas por-
que elas dedicam parte de seu tempo para desenvolvê-la, 
mas, principalmente, porque a brincadeira promove mudan-
ças qualitativas no desenvolvimento do psiquismo infantil. 
As crianças brincam para se apropriarem do mundo, para 
satisfazer necessidades de convivência com os outros, as-
sim como para satisfazer seus interesses por meio da cria-
ção de situações imaginativas em que elas transformam a 
realidade (MUKHINA, 1996). 

O grande material da brincadeira são as relações so-
ciais, e a imaginação se nutre dessa realidade para se de-
senvolver. Quanto mais experiências, mais relações, maiores 
possibilidades de desenvolvimento da imaginação.  É por 
meio de experiências que se ancoram na própria vida, que 
as crianças imaginam, elaboram, criam, imitam, desenvolvem 
linguagem, pensamento, aprendem a ter consciência de suas 
próprias ações, relacionam-se com os outros e com os obje-
tos da cultura e compreendem suas funções, experienciam e 
ampliam movimentos corporais, apreendem regras, diferen-
ciam contextos, observam diferentes papéis sociais, realizam 
feitos e vivenciam emoções no campo seguro da imaginação. 

A brincadeira é um elemento essencial tanto para o 
agir das crianças quanto para o seu pensar. Vigotski (2003) 
afirma que para as crianças, a brincadeira é uma escola de 
pensamento, que as preparam para a vida. É o meio pelo 
qual elas desenvolvem suas capacidades intelectivas, assim 
como exige que na realização da brincadeira, essas capa-
cidades estejam desenvolvidas. Um exemplo acerca do de-
senvolvimento intelectivo, é quando na atividade do brincar, 
a brincadeira com objetos dá lugar a brincadeira de faz de 
conta, quando o pensar das crianças controla a atividade 
pela ideia, pela imaginação, e não mais pelo objeto.    

BRINCADEIRA DE FAZ 
DE CONTA

Na brincadeira de faz de 
conta as crianças refletem so-
bre o mundo que as circundam. 
Assim, quanto mais ricas forem 
suas experiências, mais conhe-
cimentos elas terão disponíveis 
para imaginar e criar nas brinca-
deiras de papéis. 

Na Educação Infantil é preci-
so oportunizar a brincadeira, so-
bretudo, a brincadeira de faz de 
conta. A atividade do brincar pro-
move às crianças um momento 
único de desenvolvimento, no 
qual elas exercitam a imagina-
ção, a capacidade de planejar, 
resolver problemas, entre ou-
tras possibilidades. É por meio 
da brincadeira que as crianças 
conseguem se comunicar com 
o mundo a sua volta, realizando 
o autocontrole do seu comporta-
mento, desenvolvendo a autoes-
tima e autoconfiança. 
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Na ação das crianças elas estão por inteiro. O inte-
lecto não está desvinculado de outros aspectos do desenvol-
vimento humano - emocional, motor, volitivo, social, fala - a 
complexidade e a indissociabilidade dessas diferentes dimen-
sões, desenvolvidas nas relações, incidem na produção de 
novas conexões, novas necessidades, ocasionando aprendi-
zagem e desenvolvimento. Portanto, a brincadeira é vital para 
as crianças, para a organização interna de suas experiências. 
Todavia, assim como outras atividades que constituem o hu-
mano, a brincadeira não é algo inato ou natural como muitos 
pensam, pois se desenvolve nas relações com os outros, com 
o mundo e com a cultura, logo, precisa ser aprendida, necessi-
tando de capital cultural para a ampliação de seus repertórios.

Ao naturalizar a brincadeira como algo instintivo, ig-
nora-se, segundo Martinez (2020), a pluralidade das crian-
ças e das infâncias originárias dos distintos contextos cul-
turais constitutivos do humano, bem como menospreza-se 
a capacidade das crianças de protagonizarem seu próprio 
desenvolvimento, evidenciando por parte dos adultos, uma 
necessidade de prepará-las para o futuro.  

Se compreendemos que a brincadeira potencializa o 
desenvolvimento infantil, como concebem nossos documen-
tos mandatórios e orientadores, essa deve ocupar lugar privi-
legiado na organização do trabalho pedagógico, fazendo das 
jornadas de experiências um lugar de possibilidades para 
que a unidade afeto-intelecto seja consolidada por meio de 
ações e nas atividades intencionalmente organizadas pelas 
professoras e professores e demais profissionais que atuam 
na Educação Infantil. 

Vigotski (2003) afirma que educamos para a vida e a 
principal base do trabalho pedagógico deve ser a experiên-
cia pessoal das crianças. Educar significa estabelecer novas 
reações, elaborar novas formas de conduta e a educação 
deve ser organizada de modo que as crianças se eduquem. 
Porém, a importância dada à experiência pessoal não anula 
o importante papel das professoras e dos professores, que 

Nas brincadeiras de faz de 
conta as crianças assumem 
lugar de outras pessoas, pro-
fissões, animais e podem, por 
meio de situações imaginárias, 
representar o que percebem do 
meio social, podendo assim, en-
tender e internalizar regras do 
contexto social em que estão in-
seridas. A brincadeira de faz de 
conta oportuniza um momen-
to de aprendizado, em que as 
crianças têm a possibilidade de 
vivenciar e estabelecer relações  
de troca, investigação, indaga-
ção, entre outras ações.
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embora não tenham o controle das aprendizagens, pois 
esse é um processo subjetivo, sua ação é fulcral na orga-
nização do meio social educativo, que alavanca o processo 
educativo das crianças. 

Destacamos assim, não apenas o lugar das crian-
ças, sujeitos de direitos, atuantes e protagonistas e foco do 
trabalho pedagógico da escola das infâncias, mas também, 
o lugar da professora e do professor, protagonista na orga-
nização do meio social educativo e parte desse meio que 
também educa as crianças. Segundo Vigotski (2003), o pro-
cesso educativo é trilateralmente ativo: as crianças, a pro-
fessora ou professor e o meio. “O professor incita a atuação 
das forças do meio, as dirige e as obriga a servir a educa-
ção” (2003, p. 71), cabe ao docente assegurar a pluralidade 
de situações que promovam a aprendizagem e o desenvol-
vimento pleno das crianças, sistematizando, coordenando 
e estruturando os elementos do meio - espaços, materiais, 
tempos - para que estes também se tornem ativos na rea-
lização do objetivo das instituições educativas:  a formação 
integral das crianças.

A organização do trabalho pedagógico é de suma 
importância na direção e consolidação do processo educati-
vo. Tornar o trabalho pedagógico um lugar de possibilidades, 
de afetos, portanto, um lugar das infâncias, requer reconhe-
cer e valorizar a singularidade dessa fase de desenvolvi-
mento humano, bem como acolher as vivências e os sabe-
res infantis, constituídos nos contextos de sua família e de 
sua comunidade e articulá-los às propostas educativas, de 
modo a ampliar e diversificar as possibilidades de atuação 
das crianças e suas experiências na constituição de novas 
aprendizagens e de seu desenvolvimento. 

  Sendo a Educação Infantil uma etapa educativa 
complementar à ação da família, Tunes e Tunes (2001) 
apontam em suas observações, que as crianças procuram, 
em suas brincadeiras, realizar aquilo que vêem os adultos 
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fazerem. Esses processos iniciados no contexto familiar e que se ampliam na comunidade e 
nas relações que estabelecem em diferentes contextos sociais (entre eles a instituição educa-
tiva), não podem ser vistos como uma mera reprodução do vivido, mas como formas singula-
res de compreensão da ação de outros. 

 Deste modo, as autoras chamam atenção para a importância de que o plano de atu-
ação pedagógico se estruture de forma a evitar rupturas radicais com o ambiente social de 
desenvolvimento das crianças na família e com aquele que venha a se desenvolver nas insti-
tuições educativas, e sugerem três eixos de atuação com as crianças por meio da brincadeira: 

1) Oportunizar as crianças a realização, a seu modo e junto com os adultos, de ati-
vidades dos adultos, regidas por eles, como: a leitura de um livro, o fazer uma receita de um 
bolo, a organização da sala de referência, a escrita de um bilhete, a encenação de uma peça; 

 2)  Disponibilização dos adultos para participar de atividades regidas pelas crianças:  
brincar de casinha, de lava-jato, de médico, de cabeleireiro; 

  3) Favorecer atividades tipicamente infantis, sem a participação dos adultos. Aque-
las que as crianças gostam de fazer sozinhas ou com seus pares, mas que a professora ou 
professor pode ampliar as ações das crianças, oportunizando que as crianças tenham acesso 
e escolham materiais, flexibilizando a organização dos espaços de modo que as crianças pos-
sam modificar o ambiente, montando cabanas, reorganizando o mobiliário, e dos tempos para 
que elas gerenciem a realização da brincadeira (TUNES; TUNES, 2001).  

Importante pontuar  que para qualquer um desses eixos, as professoras e professores 
devem organizar o espaço da escola das infâncias, com atividades desafiantes e promotoras dos 
processos de imaginação e criação, com diferentes materiais recicláveis ou reutilizáveis, industria-
lizados, artesanais, de uso individual e/ou coletivo, sonoros, visuais, riscantes, manipuláveis, livros 
e impressos de modo geral, brinquedos, jogos, papéis, tecidos, fantasias, tapetes, almofadas, 
massas de modelar, tintas, madeiras, gravetos, figuras, ferramentas, dentre outros, como indica o 
Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil (2018a).  

Caramba Carambola o Brincar tá na Escola (2014) é um 
documentário que aborda possibilidades  de criar uma  cultura 
brincante  nas  instituições públicas de ensino. Seu objetivo é 
contribuir para a formação de professores e dos profissionais 
da Educação Infantil, enfatizando a importância de garantir 
tempos, espaços, materiais, relações, para a brincadeira acon-
tecer no cotidiano das escolas das infâncias.
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Outras atividades podem assessorar a organização do trabalho pedagógico e contri-
buir para os processos de criação e imaginação das crianças, que  melhor se expressam em 
suas brincadeiras (VIGOTSKI, 2018a): atividades construtoras como quebra-cabeças, blocos 
de montar, empilhar, encaixar, que ajudam as crianças a avaliar, planejar, coordenar movi-
mentos, como também, as atividades estéticas ligadas às diferentes manifestações artísticas, 
como  literatura, música,  pintura, colagem, modelagem, desenho, teatro. Todas essas ativi-
dades devem ter lugar na organização do trabalho pedagógico por serem favorecedoras de 
aprendizagens e do desenvolvimento das crianças. 

Do exposto, enfatizamos que a escola das infâncias deve assegurar condições para 
que as crianças aprendam e se desenvolvam por meio das práticas pedagógicas que privile-
giem as interações e a brincadeira, que garantam na organização do trabalho pedagógico os 
direitos das crianças de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Que 
sejam instituições que  acolham os saberes infantis, articulando-os ao patrimônio humano que 
elas têm direito por meio dos campos de experiências e que sejam capazes de colaborar para 
que elas estabeleçam, com sentido, significados sobre si, os outros e o mundo. 

Vislumbramos um contexto de Educação Infantil em que no cotidiano, “o dia não seja 
tão rigidamente estruturado a ponto de ser essencialmente caracterizado como uma longa si-
tuação de brincadeira” (ALMEIDA, 2011, p. 191), em outras palavras, almejamos que a escola 
para as infâncias seja um lugar de afetos.
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“SE ESSA RUA FOSSE MINHA”: 
Direito das crianças em brincar e participar
Rhaisa Naiade Pael Farias

Na Região Administrativa I - Plano Piloto/Distrito Federal, crianças brincam de bola em 
uma praça ao lado da quadra poliesportiva, que no momento está ocupada por outras crianças 
que treinam futebol sob a orientação de um adulto. A bola das meninas e meninos, que jogam 
livremente, rola pelos canteiros da praça, passa pelo gramado, esbarra no carrinho de bebê, 
bate na grade do parquinho e de repente, encosta nos pés de uma senhora que está sentada 
em um dos bancos observando seu filho andar de patins. Imediatamente, a senhora pede para 
que as crianças parem de brincar, aumenta o tom de sua voz e diz que ali, não é lugar para 
jogar bola. As crianças acuadas colocam a bola embaixo do braço e se reúnem para buscar 
uma solução. Depois de uma rápida conversa, decidem ir ao outro extremo da praça para 
continuar sua brincadeira (FARIAS, 2019).

Essa cena foi observada durante um final de tarde do mês de setembro de 2017, 
quando realizava minha pesquisa de campo do doutorado, e ilustra a tendência atual de pen-
sar que as infâncias e as brincadeiras devem estar circunscritas a espaços especializados, ou 
seja, as crianças não podem brincar de bola na praça, mas no lugar certo, que seria dentro da 
quadra. Contudo, esta não é uma premissa verdadeira, as crianças são cidadãs e têm direito 
a usufruir do espaço público tanto quanto os adultos.
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A Convenção sobre os Direitos da Criança (ORGANI-
ZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1989), reconhece as crian-
ças como seres capazes e garante, dentre outros direitos, o de 
acesso à brincadeira, a locais públicos e à participação na vida 
cultural. A Constituição Federal (BRASIL, 1988), assegura o di-
reito das crianças à educação, ao lazer, à liberdade e à convi-
vência familiar e comunitária. A Lei Federal n.º 8.069, de 13 de 
julho de 1990, confirma o direito das crianças de brincar, de ir, 
vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários. A 
Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016, estabelece que as dife-
rentes instâncias governamentais devem organizar e estimular 
a criação de espaços que propiciem o bem-estar, o brincar e o 
exercício da imaginação e criação das crianças.

No entanto, observamos que o tempo, o espaço e as 
oportunidades para as brincadeiras livres em espaços exter-
nos vêm declinando, em grande parte por conta de uma nova 
configuração das cidades. O aumento da violência e do nú-
mero de habitantes na cidade levou as pessoas a adotarem 
novos métodos de proteção, mudando padrões de residência, 
circulação e hábitos referentes ao uso das ruas e do transporte 
público (CALDEIRA, 2000). Com medo e cada vez mais indivi-
dualistas, os citadinos parecem estar sempre indo de um lugar 
privado para outro, de casa para o trabalho, do trabalho para 
o shopping, do shopping para a academia (TONUCCI, 2005). 
Para Karsten e Vliet (2006), as ruas foram transformadas de 
locais onde as crianças eram evidentes em locais dos adultos, 
em que as crianças são apenas toleradas sob certas condi-
ções. Segundo Gomes e Gouvea (2008), a rua passou a ser 
encarada como lugar de circulação e anonimato destinado ao 
homem trabalhador, e a casa, como locus da realização de 
uma sociabilidade privada destinada às mulheres e crianças.

Essas mudanças sociais afetam a vida das crianças 
urbanas trazendo limitações e restrições à ocupação de es-
paços públicos e redução de sua mobilidade autônoma. Se-
gregamos as crianças aos parquinhos. Contudo, esse é um 
espaço planejado para as crianças e não com elas, como 

AMARELINHA

Por meio das brincadeiras 
as crianças entram em conta-
to com a cultura de um lugar 
e de um povo. As brincadeiras 
tradicionais são ensinadas de 
pais para filhos, podem ser re-
alizadas em casa, em lugares 
variados da cidade, e também, 
encontram lugar na escola das 
infâncias. Assim, alcançam ge-
rações e tornam-se um legado 
da humanidade. A amarelinha, 
por exemplo, é uma espécie de 
jogo que tem nomes variados 
(sapata, jogo da macaca, jogo 
da pedrinha e academia), que 
exige mira, equilíbrio, concen-
tração, noção de espaço/tempo 
e conhecimento de números, 
entre outros saberes. Uma brin-
cadeira cheia de aprendizado e 
simbolismo, e quem passa por 
todas as casas primeiro, ganha 
o jogo e o céu.
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explica Rasmussen (2004). Isso significa que esses espa-
ços são feitos com base naquilo que os adultos propõem e 
estabelecem, porém, a opinião das crianças não é levada 
em consideração, não se pergunta a elas o que querem para 
aquele espaço. O resultado é a criação de espaços que não 
atendem as reais necessidades ou desejos das crianças.

Colin Ward (1978), arquiteto e urbanista britânico, afir-
ma que precisamos garantir que as crianças usem espaços 
livres da cidade, as calçadas, ruas, jardins, áreas abertas e 
livres, neles as crianças vão poder interagir com mais liberda-
de e criatividade, além de terem a oportunidade de conhecer 
outras pessoas. Portanto, o melhor espaço para as crianças 
é aquele que permite sua livre movimentação e exploração e 
nem sempre precisa conter equipamentos como escorrega-
dor, balanço e etc. As crianças vão brincar em qualquer lugar 
e com qualquer coisa, por isso, a cidade deve se preocupar 
para que todo o seu ambiente seja acessível. Isso porque, 
como nos alerta a International Play Association (2016), o 
impulso das crianças para brincar pode levá-las a terrenos 
hostis e insalubres, o que as expõe a condições adversas e 
riscos à sua própria segurança e saúde, pois ambientes sujos 
podem estar contaminados e causar doenças.

Cabe ainda ressaltar que as brincadeiras infantis 
são diversas e criativas. Elas permitem que as crianças de-
senvolvam sua imaginação, destreza, força física, aspectos 
cognitivos, emocionais e sociais. Por meio das brincadeiras 
as crianças experienciam diferentes sentimentos e emo-
ções como o medo e a alegria, praticam papéis de adultos 
e aumentam sua capacidade para entender a cultura e a 
sociedade em que estão inseridas. As crianças aprendem a 
compartilhar, cooperar, negociar e resolver conflitos brincan-
do juntas. Quando as crianças brincam, elas participam do 
seu cotidiano de maneira autônoma, interagem socialmente 
e produzem seus cotidianos. Nessa atividade, elas mostram 
sua capacidade de reinterpretar e reconfigurar a cultura, 
produzindo culturas infantis (CORSARO, 1997).

BICICLETAR

Aprender a andar de bicicle-
ta faz parte do sonho de gran-
de parte das crianças, mas di-
ficilmente uma delas monta na 
bicicleta e sai pedalando sozi-
nha. “Bicicletar” é um daqueles 
sonhos para ser conquistado! 
Exige equilíbrio, paciência, con-
centração e o sentimento de se-
gurança de que tudo vai dar cer-
to. Andar de bicicleta até pode 
ser doloroso e custar algumas 
quedas, alguns arranhões... 
Mas quem disse que brinca-
deira é sinônimo de diversão o 
tempo todo?  As brincadeiras 
têm lá suas frustrações, medos, 
instabilidades. Apoie a criança 
sem tentar proteger em dema-
sia, valide suas conquistas e co-
memore cada pequena vitória. 
Brincar de bicicleta passa pelo 
conseguir comandá-la e todo 
comando precisa ser conquis-
tado. E antes de andar de bici-
cleta, a criança já pode sentir a 
sensação do vento no rosto, ao 
andar em um triciclo. E essa é 
uma atividade que nos provoca 
a pensar nos espaços que exis-
tem na cidade em que as crian-
ças podem sair pedalando...
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Em um mundo em que a privatização e a segregação crescem, compartilhar experi-
ências em espaços públicos propicia o contato das crianças com pessoas de idade, gênero e 
outras diferenças. Assim, permite que as crianças vejam a si mesmas e outros agindo com di-
reitos iguais e isso serve para promover e fortalecer o sentimento de comunidade (HART, 2003). 
Vale lembrar que a rua “permite à criança a subversão da ordem adulta, em que, de espaço de 
passagem, a rua se torna, no imaginário infantil, locus de seu domínio” (GOMES; GOUVEA, 
2008, p. 56). Com certeza, a rua ou um terreno vazio podem representar um ambiente mais 
desafiante e estimulante, pois permitem que sejam utilizados conforme a necessidade de quem 
lá brinca. Estes podem comportar uma infinidade de brincadeiras já que nada está previamente 
estabelecido e tudo vai depender da disposição e imaginação de quem o ocupa. Nesse sentido, 
é preciso criar estratégias que ampliem as práticas de vivências do brincar nas áreas públicas. 
A cidade “é lugar de experiência e o é para as crianças, desde que tenham oportunidades para 
tal. Lugar que se quer do medo, com profundas desigualdades sociais e econômicas, pode ser 
obra criativa a ser inventada e descoberta por todos” (GOBBI, 2018, p. 24).

Karsten e Vliet (2006) a partir do sábio provérbio africano “é preciso uma aldeia inteira 
para educar uma criança”, discutem o quão importante é as famílias urbanas se apoiarem umas 
nas outras para criarem seus filhos. Tonucci (2005) argumenta que tal apoio é fundamental e mate-
rializa o sentimento de concidadão entre os habitantes da cidade, que ao verem crianças nas cal-
çadas e ruas se sintam responsáveis em olhá-las e cuidá-las. Portanto, é preciso um planejamento 
urbano que reconheça essa mudança e coloque em prática suportes para neutralizar o isolamento 
e promover o cuidado comunitário. Em uma cidade em que as crianças ocupam as ruas, o número 
de veículos e sua velocidade são reduzidos, o que as tornam mais seguras e agradáveis para to-
dos, e consequentemente a poluição do ar também diminui e a cidade passa a ser mais saudável.

Breves considerações

Retomando o fato que narrei no início do texto e as discussões apresentadas, fica 
claro que, independentemente de como planejadores urbanos desenhem áreas de lazer, as 
crianças sempre irão ressignificar os espaços e usá-los como lhes convém. Não são as gra-
des, os muros e as cercas que separam efetivamente os lugares das crianças daqueles dos 
adultos. A cidade é o habitat natural das crianças urbanas e os adultos precisam aceitar que 
elas participam integralmente dele. Vale ressaltar, que à medida que a cidade contemporânea 
impõe limites à vivência infantil, o desenvolvimento da consciência espacial e social de meni-
nas e meninos é prejudicado. Se não existem espaços vazios e públicos para que brinquem, 
elas deixam de viver experiências marcantes para seu desenvolvimento. 

Em tempo, é preciso dizer que as escolas das infâncias podem exercer um papel fun-
damental no fomento dessa ideia. As creches e pré-escolas devem encorajar as famílias que 
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acompanham as crianças para que brinquem em espaços 
livres. Mais importante ainda, é indispensável criar parcerias 
eficazes entre a escola das infâncias, família e comunidade. 
Essas parcerias devem ser baseadas no respeito mútuo. As 
professoras e professores devem respeitar e valorizar os co-
nhecimentos e percepções das famílias sobre suas filhas e 
filhos. A família deve respeitar e valorizar o conhecimento e 
as percepções das/dos profissionais da educação, a apren-
dizagem e as necessidades educacionais das crianças. E a 
comunidade deve respeitar e reconhecer as necessidades 
das famílias, a fim de disponibilizar espaços seguros e sau-
dáveis para que as crianças os ocupem. É essencial que os 
adultos construam pontes para trabalharem juntos para que 
as crianças tenham esse acesso.

É oportuno salientar ainda que, no momento de 
convite à parceria, as professoras e professores, gestoras 
e gestores das instituições de educação coletiva não devem 
assumir que a falta de envolvimento da família significa falta 
de cuidado e interesse. É necessário antes de tudo, buscar 
entender as barreiras que impedem algumas famílias de se 
envolverem mais e assim, apontar alternativas. 

As melhores ações a serem desenvolvidas pela 
parceria entre escolas das infâncias, família e comunidade 
são aquelas mais adequadas à realidade vivida por cada 
instituição de educação coletiva. Porém, podemos ressaltar 
que manter um clima amigável, receber bem os membros da 
família e da comunidade, estabelecer um conselho da famí-
lia e da comunidade, criar canais eficazes de comunicação, 
organizar atividades sociais para professoras e professores, 
famílias e comunidade, dentre outras, são ações que criam 
vínculos e fortalecem as parcerias.

Para além do envolvimento com as famílias e comu-
nidade, precisamos reivindicar uma cidade mais sustentá-
vel para as crianças e isso significa uma infraestrutura mais 
adequada a elas, precisamos facilitar seu acesso às áreas 
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verdes e de convivência; ofertar um sistema público de transporte eficiente; promover meios 
seguros para que realizem seus deslocamentos a pé ou de bicicleta. Para isso, os limites de 
velocidade dos automóveis devem ser reduzidos e instituições de educação coletiva próximas 
às suas residências devem ser garantidas. É necessária uma mudança no planejamento ur-
bano para reverter a tendência crescente em se beneficiar os adultos e seu carro, para bene-
ficiarmos outros grupos geracionais, que possamos ouvir atentamente as crianças e olhar de 
outro ponto de vista, assim como Manoel de Barros (2000, p. 59) imaginou-se ver o mundo na 
perspectiva das borboletas:

Borboletas me convidaram a elas.
O privilégio insetal de ser uma borboleta me atraiu.

Por certo eu iria ter uma visão diferente dos homens e das coisas.
Eu imaginava que o mundo visto de uma borboleta seria, com certeza, um mundo livre aos 

poemas.
Daquele ponto de vista:

Vi que as árvores são mais competentes em auroras do que os homens.
Vi que as tardes são mais aproveitadas pelas garças do que pelos homens.

Vi que as águas têm mais qualidade para a paz do que os homens.
Vi que as andorinhas sabem mais das chuvas do que os cientistas.

Poderia narrar muitas coisas ainda que pude ver do ponto de vista de
uma borboleta.

Ali até o meu fascínio era azul.
Que possamos olhar a partir de outro ângulo e ter um fascínio azul, amarelo, verde…

O Território do Brincar é um projeto de pesquisa, registro e difusão 
da cultura da infância brasileira coordenado pela educadora Renata Mei-
relles e pelo documentarista David Reeks e co-realizado pelo Instituto 
Alana. A iniciativa, por meio desse documentário, lança um olhar para as 
crianças e suas brincadeiras – dentro e fora do ambiente escolar.
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BEBÊS E CRIANÇAS BEM PEQUENAS 
BRINCAM?
Maria Auristela Barbosa Alves de Miranda

A brincadeira, indubitavelmente, é um tema 
central quando se pensa na infância. É entendida como 
direito, assegurado pela Declaração Universal dos Di-
reitos das Crianças (ONU, 1959); como um dos eixos 
norteadores da Educação Infantil (BRASIL, 2009), es-
truturantes das práticas pedagógicas (BRASIL, 2017) 
e integradores do currículo (DISTRITO FEDERAL, 
2018a). Ou seja, é um elemento fundamental quando 
se fala nas vivências das infâncias e sem o qual não se 
faz a primeira etapa da Educação Básica.

Neste texto, discorreremos sobre os prelúdios 
da brincadeira segundo a lente da Teoria Histórico-Cul-

tural, portanto, em suas relações com o desenvolvimento multilateral de bebês e crianças 
bem pequenas. De início, pontuamos que essa teoria defende a existência de duas linhas do 
desenvolvimento, que ocorrem não paralela ou concorrentemente, mas como uma unidade 
dialética: a natural (biológica) e a cultural (social e história). Não se nega os marcos do de-
senvolvimento biológico porque somos membros de uma espécie (homo sapiens sapiens) e 
isso significa que os marcadores biológicos são importantes. Não podemos caminhar aos 3 
meses de idade, por exemplo. No entanto, o desenvolvimento não é escravo da passagem 
cronológica do tempo, mas estreitamente vinculado à situação de vida e de educação. O pa-
pel da educação, fundamentalmente, consiste em promover o desenvolvimento multilateral: 
emocional, cognitivo, motor, atencional, ético, estético, volitivo.

Nessa ideia de dupla linha de desenvolvimento, Elkonin (1987), apoiado na teoria de 
Leontiev (2014), estabeleceu a periodização do desenvolvimento infantil indicando que a cada 
período há uma atividade principal, não no sentido de ser aquela em que o sujeito gasta a 
maior parte do seu tempo, mas por ser aquela que dirige, guia todo o seu desenvolvimento. 
Assim, o desenvolvimento infantil dos sujeitos organiza-se em períodos marcados, também e 
principalmente, pelas condições de vida das crianças, seu contexto e o modo como elas agem 
nesse meio; ou seja, aquilo que os adultos esperam das crianças e possibilitam que elas ajam, 
colabora para impulsionar ou restringir o desenvolvimento.
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Outro fator importante para o desenvolvimento hu-
mano segundo a Teoria Histórico-Cultural é entender que 
cada ser humano é um sistema interfuncional, nós nos de-
senvolvemos em processo, as funções psíquicas não sur-
gem de uma hora para outra nem desaparecem, tampouco 
as atividades principais a cada período. Imaginando uma 
orquestra, em que um instrumento faz o solo e os demais o 
acompanham e em outro momento trocam de posição, as-
sim é o nosso desenvolvimento. Segundo Vigotski (2018b), 
no desenvolvimento infantil, primeiramente se destaca a 
percepção e as demais funções são a ela subordinadas, tra-
balham para desenvolvê-la, enquanto também se desenvol-
vem em estágio de preparação para a centralidade; depois 
a percepção cede o lugar de centralidade para a memória 
e passa a ocupar um papel acessório, trabalhando pelo de-
senvolvimento da memória e seguindo seu aperfeiçoamento 
ao mesmo tempo; depois o pensamento ocupa o centro e as 
demais funções passam a ser acessórias.

Da mesma forma, como mencionado anteriormente, 
a cada período os bebês e as crianças desempenham vá-
rias atividades, mas uma delas se destaca como principal, 
também chamada de guia, dominante ou diretora, não por 
ser aquela em que se gasta mais tempo, mas por ser aquela 
“cujo desenvolvimento governa as mudanças mais impor-
tantes nos processos psíquicos e nos traços psicológicos da 
personalidade da criança” (LEONTIEV, 2014, p. 65). Uma 
atividade é gestada na outra e quando esta que foi engen-
drada assume a centralidade, a anterior não desaparece, 
mas passa a ser acessória.

Dadas essas informações, vamos aos períodos do 
desenvolvimento: primeiro ano; idade inicial, também tra-
duzida como primeira infância (não confundir com o perí-
odo constituído entre 0 a 6 anos – BRASIL, 2016a); idade 
pré-escolar; idade escolar; adolescência. Ater-nos-emos 
aos dois períodos iniciais: primeiro ano e idade inicial, que 
correspondem às idades que, na organização curricular 

BRINCANDO COM 
ESPELHO

Os bebês e as crianças es-
tão em um processo de desco-
berta de si, de se perceber e 
perceber o seu corpo. Por isso, 
é importante disponibilizar es-
pelhos para que eles iniciem 
esse processo de observação, 
que se constitui em uma forma 
de brincar. No caso dos bebês, 
é importante colocar o espe-
lho na horizontal, pois facilita o 
campo de visão deles, deixo-os 
se observar, chame atenção 
para eles, fale o nome deles, 
das partes do corpo e das rou-
pas que estão usando, das co-
res etc., brinque de aparecer e 
sumir na frente do espelho, rea-
lize movimentos corporais para 
os bebês imitarem, entre outras 
possibilidades.
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da Educação Infantil, a BNCC identificou como bebês e 
crianças bem pequenas. Vamos apenas citar a idade pré-
-escolar (que, na Base, são as crianças pequenas) por ser 
aquela em que a brincadeira de fato se desenvolve como 
atividade principal, nas relações com o desenvolvimento 
da linguagem e imaginação.

Durante o primeiro ano, a atividade principal é a 
comunicação emocional direta com o adulto. É direta por-
que não há mediação pela linguagem. Os bebês ainda não 
falam, nem entendem os significados das palavras, sua 
consciência se apresenta como um todo indiferenciado e a 
função que se encontra no centro do processo do desen-
volvimento é a unidade percepção-afecção-ação. Os bebês, 
na relação com os adultos, sentem o mundo do qual fazem 
parte, são afetados e movidos à ação dialeticamente. Nessa 
teoria em foco, percebe-se o desenvolvimento quando sur-
ge algo novo (neoformação) que reorganiza o lugar que as 
crianças ocupam no seu grupo. Nesse primeiro ano os be-
bês aprendem bastante: a respirar, se alimentar e se mover 
no ambiente extrauterino, mas a principal neoformação é o 
sistema perceptual-motor-emocional. Eles capturam o mun-
do inicialmente pelos sentidos, daí a importância de ofertar 
aos bebês experiências sensoriais (visuais, auditivas, táteis, 
olfativas e, posteriormente, gustativas) nesse enlace com as 
emoções e ações.

A idade inicial se estende mais ou menos de 1 a 3 
anos, tendo como principal a atividade objetal manipulató-
ria. Na relação afetiva, os adultos apresentam às crianças 
bem pequenas os objetos e seus usos sociais, pelos quais 
elas vão se interessando cada vez mais. A função que se 
encontra no centro do desenvolvimento é a percepção, a 
primeira que se destaca no sistema interfuncional. A forma 
de comunicação com o adulto se modifica, pois as crianças 
começam a entender as primeiras palavras e a se expressar 
verbalmente, embora ainda não com as palavras usadas pe-
los adultos, que dependem do contexto para entender o que 

Para as crianças bem pe-
quenas e as crianças peque-
nas, já pode utilizar o espelho 
na vertical, considerando a al-
tura delas, também pode cha-
mar atenção para as partes do 
corpo e para a roupa que elas 
estão usando, e pode brincar 
de mímica com todo o corpo 
ou de expressões faciais na 
frente do espelho. É importan-
te deixar as crianças experi-
mentarem as possibilidades.
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elas falam. As principais neoformações desse período são o 
aparecimento da linguagem como função comunicativa e o 
entrecruzamento entre pensamento e linguagem.

A próxima é a idade pré-escolar, que vai mais ou 
menos dos 3 aos 6 anos e tem como atividade principal a 
brincadeira de papéis sociais, e como acessórias as ativida-
des práticas, plásticas e construtivas (MUKHINA, 1996). A 
percepção se torna acessória e a memória assume o lugar 
central no desenvolvimento. Como neoformações principais 
destacam-se a imaginação e o autodomínio da conduta que 
ocorre por meio da brincadeira. Segundo Leontiev (2014), 
a brincadeira não é instintiva, mas uma atividade objetiva, 
que constitui a base da percepção que as crianças têm do 
mundo dos objetos humanos, daí a premissa de que elas 
devem dominar a ação com o objeto até que nas condições 
ampliadas de ação surja a necessidade da imaginação e as 
crianças substituam um objeto por outro e, mais que isso, 
satisfaçam na brincadeira de papéis sua necessidade de se 
comportar como os adultos.

Então, você pode estar se perguntando: se a brinca-
deira é a atividade principal na idade pré-escolar, ela existe 
nas idades anteriores? Pelo que discutimos até agora, en-
tendemos que os bebês ainda não brincam, posto que não 
conseguem criar situações fictícias em razão de sua depen-
dência da situação concreta, de seu pensamento em ação 
ser dependente do que está ao alcance da visão, nem subs-
tituir um objeto por outro, todavia, os rudimentos da brin-
cadeira e da imaginação despontam no período da idade 
inicial. Dessa forma, as atividades proporcionadas pelos 
adultos tanto no contexto familiar quanto no da escola das 
infâncias são indispensáveis para o desenvolvimento dessa 
atividade que guiará todo o seu desenvolvimento quando se 
encontrar na idade pré-escolar.

Ainda que as manipulações iniciais que os bebês rea-
lizam com os objetos não possam ser consideradas como brin-

BRINCANDO COM A 
NATUREZA

Para realizar essa brincadei-
ra é muito fácil... Basta deixar 
o bebê ou a criança entrar em 
contato com a natureza, sentin-
do seus elementos, olhando e 
observando as diferentes cores 
e formas, tocando e percebendo 
as texturas, cheirando e sentin-
do os odores, entre outras pos-
sibilidades. No caso dos bebês, 
eles estão descobrindo o mun-
do à sua volta. Deixo-os tocar 
a terra, as plantas, as folhas, 
observar, cheirar, e esteja aler-
ta para no caso deles levarem o 
que pegam à boca, pois nessa 
fase, levar os objetos à boca é 
uma forma de descobrir o mun-
do que existe à volta deles.
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cadeira, elas são fundamentais no processo. Elkonin (2009, p. 
207) alerta para o fato de que “sem saber sustentar um objeto 
na mão é impossível qualquer ação com ele, inclusive a lúdica”. 
É na atividade principal, isto é, a comunicação emocional dire-
ta, que o adulto vai apresentando aos bebês os objetos da cul-
tura. No início, aproxima e distancia do rosto do bebê um objeto 
(tanto os utensílios do cotidiano, que podem se transformar em 
brinquedos não estruturados, como colher, copo, pente; quanto 
outros tipos de objetos que denominamos de brinquedos estru-
turados, como chocalhos, mordedores, bonecos). Então, a con-
vergência dos olhos e a contemplação do objeto antecedem os 
movimentos na sua direção. A ação do adulto é imprescindível, 
pois é ele quem “suscita a concentração no objeto, coloca-o a 
uma distância na qual a criança começa dirigindo a mão para 
ele, e afasta-o, obrigando a criança a estirar-se na direção dele” 
(ELKONIN, 2009, p. 210).

Esse jogo afetuoso de aproximar e distanciar, de es-
timular a visão e instigar o movimento de preensão promove 
a coordenação entre olhos e mãos. A princípio, os bebês dão 
palmadas no objeto que alcançam, logo começam a agitá-
-lo, passam-no de uma mão para outra, golpeiam um objeto 
com outro, deixam-no cair. Com a ajuda dos adultos eles vão 
percebendo o uso social desses objetos, então aprenderão 
a levar a colher à boca, chacoalhar o chocalho, bater as ba-
quetas no tambor, empilhar blocos, e assim por diante. Elko-
nin (2009, p. 211) declara que “o nível de desenvolvimento 
dessa manipulação em crianças no primeiro ano de vida de-
pende da atenção pedagógica que se lhes tenha prestado”, 
portanto, não são aprendizagens ou conquistas dos bebês 
ao acaso, mas resultado das relações com os adultos na 
família e na creche. Uma dica importante que esse autor for-
nece é que os bebês apreciam conhecer novos objetos, ob-
servar e descobrir novas possibilidades de manuseio, novas 
experiências sonoras, olfativas ou táteis, mas que é neces-
sário haver a apresentação desses objetos pelo adulto, ma-
nipulando-os diante dos bebês, falando com eles enquanto 
realizam ações com esses objetos.

Deixe os bebês terem essa 
relação com a natureza no tem-
po deles, experimentando as 
possibilidades ao modo deles. 
Enquanto os bebês realizam 
esse contato com a natureza, 
converse com eles, conte his-
tórias e cante para eles. Para 
as crianças bem pequenas e 
as crianças pequenas, ao brin-
car com a natureza, elas podem 
imitar situações observadas nos 
contextos sociais ou imaginar 
e criar novas situações a partir 
da brincadeira de faz conta em 
meio à natureza. O importante 
é deixar as crianças brincarem 
a seu modo, conforme suas ne-
cessidades e interesses.
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O refinamento na percepção e ação dos bebês vai abrindo caminho para uma mudan-
ça na atividade principal, que será a manipulação objetal, a qual conduzirá os bebês a um novo 
período no desenvolvimento: a idade inicial. Dessa forma, a comunicação emocional com o 
adulto passa a ser acessória e no centro da atividade estará o interesse pelo uso social dos 
objetos. No aprendizado da substituição, constitutiva da atividade da brincadeira, as crianças 
bem pequenas aprendem, por exemplo, a usar um pente para pentear seus cabelos, depois, 
esse mesmo objeto pode ser usado para pentear a boneca, o urso de pelúcia, o cachorro, e 
mais tarde, o lápis pode fazer as vezes de pente para pentear a si e aos brinquedos. Segundo 
Elkonin (2009), somente é possível substituir um objeto que as crianças já conheçam e que 
lhes tenha sido ensinado as formas de usá-lo.

Na idade inicial (de 1 a 3 anos, mais ou menos), aparecem os primeiros indícios de brinca-
deira, tal como entendida na Teoria Histórico-Cultural. Esses indícios são ações soltas, sem que haja 
um enredo encadeando as ações, e as crianças ainda não desempenham papéis na brincadeira. Ou 
seja, as crianças se assumem como uma criança brincando com sua boneca; mas essas experiên-
cias iniciais estabelecem as bases para que elas de fato brinquem, assumindo o papel de mãe, pro-
fessora ou médica, e atribuindo à boneca o papel de filha, estudante ou paciente (ELKONIN, 2009), 
narrando situações que observa na vida cotidiana, em vídeos ou na literatura infantil. Importante 
destacar que essa função imaginativa não é apenas de reprodução do que vê, mas a criação por 
parte das crianças de um papel generalizado, ou seja, elas reúnem essas informações e compõem 
um personagem geral, a mãe que elas representam não é uma mãe em específico, mas um perso-
nagem criado como síntese dessas percepções diversas (VIGOTSKI, 2009).

Fica evidente então que, embora a brincadeira não esteja presente no primeiro ano de vida 
dos bebês, é fundamental que os adultos de sua convivência (familiares e profissionais da creche) 
lhes apresentem os objetos que lhes rodeiam e ensinem-lhes o uso, permitam que toquem, agar-
rem, chacoalhem, sacudam, apertem. Ao contrário do que outras teorias afirmam, a brincadeira não 
é instintiva, mas aprendida, por isso os adultos devem ensinar as crianças a realizar a substituição 
não apenas dos objetos, mas a assumirem papéis: “João, agora você é o papai, dê a comidinha na 
boca como o papai faz”, “Lara, você é a professora, cante uma canção como a professora”. Brincar 
com as crianças utilizando os brinquedos, dando-lhes papéis: “esta boneca é a garçonete”, “esta é a 
cozinheira”; mostrar para as crianças como falar pelas bonecas: “estou com sono”, “fui visitar minha 
tia”; a imaginar sobre propriedades dos objetos: “a sopa está quente”, “o suco está doce”. Tudo isso 
em uma situação lúdica, e não instruindo como se fosse aula, logicamente.

Em síntese, Elkonin (2009, p. 230) afirma que no desenvolvimento das ações das 
crianças na brincadeira ocorre “[...] o trânsito da ação univocamente determinada pelo objeto, 
passando pela utilização variada deste, para as ações ligadas entre si por uma lógica que re-
flete a lógica das ações reais na vida das pessoas”.
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Sugerimos então, algumas atividades que podem ser 
compartilhadas pelos adultos com os bebês e as crianças bem 
pequenas de modo a contribuir para o desenvolvimento da brin-
cadeira: ofertar aos bebês objetos para agarrem, chacoalharem, 
sacodirem, ouvirem seus sons, observarem cores, texturas e 
formas, sentirem aromas. Objetos como anéis de plástico a se-
rem empilhados; animais de pelúcia (que emitam sons ou não) 
ou de plástico (que possam ser levados à banheira); brinquedos 
(bonecos, carrinhos); blocos para empilhar ou encaixar; bolas 
de diversos tamanhos e cores; livros. Além desses comprados 
e fabricados como brinquedos estruturados, nas relações com 
adultos, os bebês começam a se interessar pelos objetos que 
os veem usando, que podem se transformar em brinquedos não 
estruturados: colher, panela, prato, pente, escova. É importante, 
pois, permitir que os bebês explorem esses materiais. As ativi-
dades devem ser compartilhadas de maneira afetuosa e atenta. 
Assim, o adulto não apenas coloca os materiais ao alcance das 
crianças, mas mostra como agir com eles, conversa com os be-
bês durante a atividade, diz o nome dos objetos.

Na relação afetuosa, o adulto deve ajudar os bebês a 
prestarem atenção em si, chamando-os pelo nome, mostrando 
e nomeando partes do seu corpo; assim como explorar a lin-
guagem oral conversando com eles, cantando, contando histó-
rias (com e sem o livro); apresentar-lhes o mundo mostrando 
gravuras, estimulando a imitação de sons e as ações de man-
dar beijinhos, acenar, esconder e encontrar o rosto; promover 
experimentação de sabores, depois da introdução de alimentos 
pastosos e sólidos; ajudar os bebês a segurar o copo e levá-lo à 
boca, o mesmo com a colher (na hora da alimentação, permitir 
que os bebês segurem uma colher e experimentem a atividade 
ainda descoordenada de levar alimento à boca com o instrumen-
to enquanto, o adulto o alimenta com outra colher).

Uma atividade que tem se difundido tanto em casa 
quanto na creche, é a exploração do cesto dos tesouros 
(PASQUALINI; ALVES; MAGALHÃES, 2020), que consiste 
em colocar em uma caixa materiais diversos, de madeira, 
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couro, borracha, papel, metal, fibras, tecidos com vistas a desenvolver os sistemas sensoriais, 
que conforme temos aqui discutido, é uma das principais conquistas deste período. Periodica-
mente, esses materiais são substituídos, para que os bebês se sintam desafiados a observá-
-los e descobrir suas propriedades.

Se no primeiro ano os bebês precisam explorar os objetos como corpos físicos que 
rolam, caem, fazem barulho e chacoalham, na idade inicial a necessidade das crianças bem 
pequenas é aprender os aspectos culturais e utilização social desses objetos (BODROVA; LE-
ONG, 2004). Para as crianças bem pequenas, sugerimos atividades que contenham desafios 
motores. Pasqualini, Alves e Magalhães (2020, p. 101) dão destaque às inúmeras possibilida-
des que as caixas ofertam: “empilhar caixas, colocar uma caixa menor dentro de outra maior, 
colocar e tirar objetos de dentro das caixas, colocar objetos em cima das caixas, chutar a bola 
tentando acertar a caixa como se fosse uma trave de gol”.

Nesse período, as crianças mostram grande interesse pela vida dos adultos, então, 
gostam de imitar situações da vida como falar ao telefone, dar banho nas bonecas, fazer 
comidinha e alimentá-las, levá-las para passear nos carrinhos de brinquedo. É importante 
construir e desconstruir bolos de areia no parque, brincar no banho com recipientes (copo, 
tigela) que possam encher e esvaziar, sentir o peso, a temperatura da água. Também, nes-
sas atividades, a colaboração afetuosa e atenta do adulto é fundamental, sobretudo porque 
as crianças estão começando a falar e a entender o significado das palavras, é primordial 
que os adultos as apoiem nessa nova e fundamental conquista, que plantará os fundamen-
tos para a passagem ao novo período, quando a brincadeira de papéis sociais se tornará a 
atividade guia do desenvolvimento.

Portanto, a comunicação emocional direta com o adulto e a manipulação objetal pre-
param o terreno para o pensamento por imagem, substitutivo e imaginativo, característicos da 
brincadeira de papéis sociais. É importante enfatizar que isso não ocorre pela simples passa-
gem cronológica do tempo. De acordo com Vigotski (2012), as condições de vida e de educa-
ção dos bebês e das crianças são determinantes no processo do desenvolvimento. Assim, a 
qualidade das relações e as experiências compartilhadas com os adultos são indispensáveis 
para a promoção do desenvolvimento.

Produzido pela Maria Farinha Filmes e apresentado pe-
las ONGs Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Bernard 
Van Leer Foundation, Instituto Alana e Unicef, sob a dire-
ção de Estela Renner, o documentário retrata a importân-
cia das relações humanas nos  primeiros anos de vida e 
para o desenvolvimento humano.
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O BRINCAR NO CONTEXTO DA ESCOLA 
INCLUSIVA
Fabrício Santos Dias de Abreu
Joanna de Paoli
Luana de Melo Ribas
Maria do Socorro Martins Lima

 No âmbito escolar, a inclusão de pesso-
as com deficiência – aquelas que para se apro-
priarem do repertório cultural enfrentam diver-
sas barreiras e impedimentos – é especialmente 
oportuna, pois a vivência coletiva constitui-se 
como fonte indispensável para o desenvolvimen-
to de funções psicológicas tipicamente humanas 
(memória, imaginação, linguagem etc). Lev Se-
mionovitch Vigotski (1896-1934) lança luz a essa 
problemática ao analisar a deficiência para além 
de sua especificidade biológica, colocando-a em 
segundo plano. Para o autor (VYGOTSKI, 1997), 
interessa saber como a diferença é significada no 
meio social e como o sujeito envereda esforços 
para estruturar sua personalidade. 

Nas experiências cotidianas, as crianças com deficiência podem manifestar interes-
ses, socialização, comunicação, brincadeira etc., de formas não convencionais. Na escola es-
sas ações tendem a ser qualificadas como pouco promissoras e podem ser desconsideradas 
quando a ação pedagógica se pauta em modelos de normalidade hegemônica. O não reco-
nhecimento dos modos de ser e de agir considerados atípicos, como possibilidades desenvol-
vimentais, acentuam a exclusão e as possibilidades de compartilhamento de valores e ações 
no mundo coletivo. A segregação tanto priva indivíduos de suas máximas oportunidades de 
desenvolvimento, quanto reduz oportunidades do enriquecimento cultural do ser humano. 

Quando essas manifestações singulares se tornam inexploradas, marginalizam-se o 
desenvolvimento dessas crianças. A partir de uma crença de que elas não estão prontas, não 
apresentam pré-requisitos, são submetidos a atividades individualizadas, descontextualiza-
das, reducionistas, com ênfase na repetição psicomotora (PADILHA, 2005) em detrimento a 
atividades simbólicas coletivas, e assim, não potencializam o brincar. 
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É consenso, entre alguns dos principais teóricos da 
Psicologia do Desenvolvimento que se filiam ao Materialis-
mo Histórico e Dialético (VIGOTSKI, 2008, 2009; WALLON, 
2007, 2015), que o brincar possibilita às crianças ações 
que vão além das percepções imediatas do real, alargan-
do suas funções cognitivas na medida que possibilitam ge-
neralizações, abstrações etc. Quando elas compõem suas 
brincadeiras (por meio de desenhos, narrativas e assunção 
de papéis sociais) revelam refinadas atividades psicológi-
cas e demonstram a íntima relação entre cultura, imagina-
ção e criação. Explica Vigotski (2008; 2009) que é na idade 
entre três e seis anos, chamada por ele de pré-escolar, que 
a brincadeira se torna a principal linha do desenvolvimento 
infantil. Esclarece o autor que a sua gênese não é natural, 
pois vincula-se às necessidades das crianças em se apro-
priarem dos elementos culturais a partir de suas percep-
ções sobre a sociedade que as rodeiam. A necessidade, 
nessa conjuntura, age como uma força impulsionadora da 
ação criadora que viabiliza o brincar e, portanto, o desen-
volvimento: “tudo que se desenvolve se desenvolve por ne-
cessidade” (VIGOTSKI, 2006, p. 282). 

Se é pela força da necessidade que o indivíduo 
passou a agir intencionalmente sobre a natureza, modifi-
cando a ela e a si mesmo em prol da sua existência, é 
também pela necessidade de ação sobre o mundo que as 
crianças brincam. Nas infâncias emergem necessidades e 
impulsos específicos importantes para o desenvolvimento 
e que conduzem à brincadeira. As crianças querem agir 
diretamente sobre o mundo, porém, devido às suas carac-
terísticas corporais e pela organização dos espaços sociais 
serem direcionados majoritariamente para os adultos, ocor-
rem impedimentos que freiam esses desejos, que são re-
configurados por meio da fantasia. Elas querem fazer uma 
viagem espacial a Marte, cozinhar, dirigir um carro, mas 
esses anseios não podem ser realizados de forma objetiva 
e, por isso, utilizam a imaginação para criarem narrativas, 
cenários, objetos, desenhos etc., que passam a compor 

VAMOS PRECISAR!

Fita adesiva 
Tampas coloridas de plástico 

ou metal ou brinquedos leves ou 
gravetos ou folhas de diferentes 
tipos e tamanhos. 

Obs: Na experiência apre-
sentada foram utilizados círcu-
los coloridos, de um brinquedo 
que o bebê já tinha. 

DEPOIS:
Cole-os na parede e deixe 

com que o bebê, observe, inte-
raja e observe.
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o enredo da brincadeira que permite o acesso fantástico 
ao mundo, até então, intangível. Na brincadeira de faz de 
conta, por exemplo, as crianças satisfazem seus desejos 
de inserção e atuação no universo (objetal e relacional) 
adulto, por isso “reproduz as relações e as atividades de 
trabalho dos adultos de forma lúdica” (MUKHINA, 1996, p. 
155). Na brincadeira de super-herói, tão comum na reali-
dade brasileira, as crianças assumem e reproduzem o pa-
pel do personagem: desejam voar, utilizar poderes, ter a 
desenvoltura de um valente combatente tal qual visualiza 
nos filmes e animações, porém, essas ações são impossí-
veis dentro da sua cultura e devido a sua fisiologia, e por 
isso, brincam. “É disso que surge a brincadeira, que deve 
sempre ser entendida como uma realização imaginária e 
ilusória de desejos irrealizáveis” (VIGOTSKI, 2008, p. 25).

Inspirados pela Teoria Histórico-Cultural, que tem 
em Vigotski um dos seus principais expoentes, entendemos 
que a brincadeira é a principal via do desenvolvimento cultu-
ral de toda e qualquer criança. Sendo assim, mesmo que às 
vezes ela seja entendida como um recurso disponibilizado 
para ocupar o tempo livre ou como forma de bonificação, 
essa atividade não pode ser reduzida a um simples passa-
tempo ou lazer, mas precisa figurar como eixo central no 
planejamento das professoras e professores das infâncias. 
Nesses termos, o brincar não deve ser compreendido ape-
nas como uma maneira de proporcionar prazer às crianças, 
mas como uma via potente que viabiliza o acesso e a inter-
nalização da cultura, assim como a autorregulação do com-
portamento e a operacionalização de processos simbólicos 
complexos que permitem às crianças agir para além da si-
tuação imediata e concreta. Entende-se que “o fato de criar 
uma situação imaginária não é casual na vida da criança. 
Ela tem como primeira consequência a sua emancipação 
das amarras situacionais” (VIGOTSKI, 2008, p. 32).

Assim, o brincar é uma ação eminentemente social, 
e portanto, coletiva. O papel do outro – adulto ou criança – é 

VAMOS PRECISAR!

Mesa
Copos plásticos ou potes de 

plástico
Fita adesiva
Bolinhas ou pode improvisar 

com bolas de papel

DEPOIS:
Cole-os copos na ponta da 

mesa para que não caiam com 
facilidade. 

O desafio é conseguir acer-
tar a  bola no copo. A diversão 
é garantida!
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essencial para o seu desenvolvimento, já que a brincadeira não é instintiva e sim aprendida 
por meio das interações entre os sujeitos no território da cultura (ELKONIN, 2009). Dessa 
forma, as crianças ao experienciar o mundo, (re)combinam de forma autoral e por meio da 
imaginação os elementos hauridos da realidade e os incorporam na brincadeira. O caráter 
psicológico dessa atividade, pela sua íntima relação entre imaginação e experiência, não se 
encontra apenas no que é observável (o ninar da boneca, a confecção do bolo de areia ou 
a organização das panelinhas etc.), mas na aquisição de características que possibilitam a 
leitura da realidade e a composição da personalidade da criança, assim a brincadeira é capaz 
de formar “as características internas fundamentais de sua futura experiência, que a ajudará 
a realizar na vida o que treina através do jogo” (VIGOTSKI, 2003, p.105).

Temos defendido, até então, a centralidade da imaginação para a complexificação do psi-
quismo humano e sinalizamos que o brincar é a principal esfera que desencadeia esse processo 
nas infâncias. Nas crianças com deficiência, essas questões tendem a ficar encobertas devido 
ao olhar pouco promissor e pessimista acerca do seu desenvolvimento. Porém, estudos recentes 
realizados no contexto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SILVA, 2017; 
COSTA, 2018; ABREU, 2019; RIBAS, 2021), alinhados à Teoria Histórico-Cultural, têm demons-
trado que esse público, a partir de mediações específicas, operam a partir de um funcionamento 
imaginativo refinado que precisa ser melhor potencializado nas práticas clínicas e educacionais. 

Pesquisas (ROCHA, 2000; SILVA, 2012) evidenciam que no contexto da escola re-
gular, a brincadeira e a imaginação não são privilegiadas nos planejamentos e nas ações 
pedagógicas, fato que tende a se agravar no espaço da educação especial e inclusiva. Neste 
contexto, a importância do brincar é comumente desqualificada, sendo o processo educativo 
prioritariamente direcionado para atividades conteudistas ou treinos psicomotores focados na 
deficiência, que pouco contribuem para a complexificação do psiquismo. Além disso, há uma 
tendência em organizar os tempos e espaços escolares das crianças com deficiência a partir 
de modelos em que a interação social é reduzida, não oportunizando convívios sociais am-
plos com pares de desenvolvimento com conhecimentos e trajetórias distintas (BARBATO e 
MIETO, 2015). Essas ações acabam por comprometer as possibilidades de desenvolvimento 
imaginativo e do próprio brincar, já que esses se organizam a partir da vivência social e das 
experiências travadas com os objetos e com as pessoas.

Dessa forma é importante que, em toda e qualquer instituição de educação coletiva para 
as infâncias, haja tempo e espaço propício para a brincadeira como parte da rotina pedagógica e 
não só como protocolo para ocupar o tempo livre, assim como mediações de qualidade e a ofer-
ta de brinquedos-objetos que favoreçam a imaginação e a criação (CRUZ, 2015; MARCOLINO 
e MELLO, 2015). Ainda, torna-se fundamental o olhar atento para o brincar das crianças com 



75 CADERNO DO BRINCAR

deficiência que tenha foco em suas potencialidades em opo-
sição às crenças que limitam o desenvolvimento e levam em 
consideração apenas o diagnóstico fatalista e pouco promis-
sor, pautado em princípios puramente biológicos e médicos 
(VIGOTSKI, 2008; RIBAS, 2013; WOLFBERG et al., 2015; 
SILVA e SILVA, 2017).

Nesse sentido, é crucial defender o direito ao acesso e 
permanência das crianças com deficiência em contexto esco-
lar inclusivo, partilhado com parceiros heterogêneos da mesma 
idade. No contexto da Educação Infantil, por exemplo, que de 
acordo com Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (BRASIL, 2009) tem como eixos norteadores a interação 
e a brincadeira, é preciso que se garanta experiências que pro-
movam interações coletivas e o acesso pleno ao mundo da cul-
tura. Sendo assim, essa etapa da Educação Básica não pode 
se transformar em um espaço de preparação para o ingresso 
no Ensino Fundamental, e sim, ter como foco o desenvolvimen-
to integral das crianças em seus aspectos físicos, psicológicos, 
intelectuais e sociais. Com isso, é preciso entender a brincadeira 
como parte fundamental do desenvolvimento para direcionar a 
educação das infâncias em prol desse processo. Para o sistema 
educacional se consolidar como inclusivo é mister que todas as 
crianças tenham “a oportunidade de compartilhar espaços co-
muns de interação e brincadeira” (BRASIL, 2015, p. 3).

O que estamos defendendo é que a deficiência 
não pode ser um elemento que inviabilize a oferta de es-
paços-tempos para o brincar. Por mais que essas crianças 
possam apresentar processos imaginativos considerados 
pouco promissores, torna-se necessário que a escola das 
infâncias oriente esforços para proporcionar a aquisição de 
processos simbólicos cada vez mais refinados. Conforme 
expomos acima, o brincar não é inato, mas se estrutura por 
meio da paulatina entrada das crianças no mundo da cultura 
e das interações sociais. Nessa direção, é função da escola 
das infâncias ensinar as crianças a brincar, potencializando 
assim, seus processos imaginativos e criadores. 

BRINCAR PARA TODOS / 
Mara O. de Campos Siaulys 

Ministério da Educação, 2005.

PSICOLOGIA, EDUCAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO

Autor: Lev Semionovitch Vigotski
 Traduzido e Organizado por:Zoia 

Prestes e Elizabeth Tunes 
Editora Expressão Popular

É BRINCANDO que 
Se APRENDE. 

A Experiência da TE-ARTE 
na Educação Infantil 

Autora: Rozana Machado 
Bandeira de Melo

Editora: Appris
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Como resposta contra-he-
gemônica da quebra do ciclo de ex-
clusão, a escola revela-se como o 
espaço privilegiado para o ensino 
de valores e formas de ser e estar 
no mundo em que a diversidade 
seja entendida como constituidora 
dos sujeitos. Para isso, apontamos 
a necessidade de se organizar (de 
forma intencional) ações pedagógi-
cas que propiciem a todas as crian-
ças o domínio dos conhecimentos 
historicamente criados pela humani-
dade, assim como o brincar. Ações 

educativas enriquecidas que proporcionem a formação de novos e múltiplos aprendizados 
que impulsionem desenvolvimentos. Estabelecer uma educação, de fato inclusiva, requer 
uma revolução nos modos de conceber o ensino e a aprendizagem: uma mudança das ideias 
e do agir com o outro.
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BRINCANTES, BRINCADEIRAS E 
BRINQUEDOS POPULARES:
as infâncias resistem
 Aluízio Augusto Carvalho Santos

Nas memórias dos brinquedos e brincadeiras da infância dos anos 1970 e 1980, em 
Belém (PA), há uma especial, a dos Brinquedos de Miriti com que nossa mãe nos presenteava 
quando retornava da procissão do Círio de Nazaré5. Encantava-me pela singeleza e possibi-
lidades daqueles brinquedos, eram rói-róis, ratinhos, barcos, aviões, pássaros-na-comida e 
muitos outros que fizeram parte dos meus anos de infância.

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. 
A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que 
o tamanho das coisas há de ser medido pela intimidade que temos 
com as coisas. Há de ser como acontece com o amor.

Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que 
as outras pedras do mundo. Justo pelo motivo da intimidade.

Mas o que eu queria dizer sobre o nosso quintal é outra coisa. Aquilo 
que a negra Pombada, remanescente de escravos do Recife, nos 
contava. Pombada contava aos meninos de Corumbá sobre acha-
douros. Que eram buracos que os holandeses, na fuga apressada 
do Brasil, faziam nos seus quintais para esconder suas moedas de 
ouro, dentro de baús de couro. Os baús ficavam cheios de moedas 
dentro daqueles buracos.

Mas eu estava a pensar em achadouros de infâncias. Se a gente 
cavar um buraco ao pé da goiabeira do quintal, lá estará um guri 
ensaiando subir na goiabeira. Se a gente cavar um buraco ao pé do 
galinheiro, lá estará um guri tentando agarrar no rabo de uma lagar-
tixa. Sou hoje um caçador de achadouros de infância.

Vou meio dementado e enxada às costas a cavar no meu quintal 
vestígios dos meninos que fomos. [...] (BARROS, 2008, p. 9).

Ao escavar os vestígios da memória até os confins da infância, também reencontro o fa-
zedor de brinquedos que nunca deixei de ser. Logo, precisamos compreender que no imaginário 
das crianças, o brinquedo (objeto) e o brincar (ato) estão ligados. Assim a história, a cultura e as 
relações influenciam cada ciclo de desenvolvimento das nossas infâncias, mas se não entender-
mos a importância fundamental que o aspecto do brincar ocupa na vida das crianças e, principal-

5. Manifestação religiosa e cultural celebrada no segundo domingo de outubro na cidade de Belém, do Pará.
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mente, na Educação Infantil, fracassaremos em oportunizar 
tempos e territórios de profunda relação com suas situações 
imaginárias, como as que Manoel de Barros relata.

A responsabilidade de assegurar o direito ao brincar 
cabe às famílias, às professoras e professores, gestoras e ges-
tores, e à sociedade toda, inclusive no espaço escolar, que ain-
da, em alguns casos, deprecia o brincar, reduzindo a escola 
apenas ao tempo-espaço de transmissão de conhecimentos. 

A constituição de uma nova perspectiva, teórica e 
prática, para a infância, faz parte de um processo histórico, o 
que possibilitou compreender o brincar como essencial nes-
se período da vida humana, onde o tempo é nosso aliado e 
a criação é nossa companheira constante. Mas se o brincar 
e os brinquedos são tão importantes, é só proporcionar os 
objetos, o espaço e o tempo?

Considerando a história do brinquedo em sua 
totalidade, o formato parece ter uma importância 
muito maior do que se poderia supor inicialmen-
te. Com efeito, na segunda metade do século 
XIX, quando começa a acentuada decadência 
daquelas coisas, percebe-se como os brinque-
dos se tornam maiores, vão perdendo aos pou-
cos o elemento discreto, minúsculo, sonhador. 
Será que somente então a criança ganha o pró-
prio quarto de brinquedos, somente então uma 
estante na qual pode, por exemplo, guardar 
seus livros separados dos livros pertencentes 
aos pais? Não há dúvida: em seus pequenos 
formatos, os voluminhos mais antigos exigiam 
a presença da mãe de maneira muito mais ínti-
ma; os volumes in quarto mais recentes, em sua 
insípida e dilatada ternura, estão antes determi-
nados a fazer vista grossa à ausência materna. 
Uma emancipação do brinquedo põe-se a ca-
minho; quanto mais a industrialização avança, 
tanto mais decididamente o brinquedo se sub-
trai ao controle da família, tornando-se cada vez 
mais estranho não só às crianças, mas também 
aos pais (BENJAMIN, 2009, p. 91-92).

Assim, constatamos que o avanço da modernidade re-
sultou no afastamento do brincar e do brinquedo como um pro-

Mané Gostoso é um brinquedo 
popular que imita um ginasta. Os 
movimentos do boneco articulado 

são impulsionados por uma 
alavanca sobre cordas cruzadas.

Rói- rói ou Berra Boi é um 
brinquedo sonoro confeccionado 

com uma caixa cilíndrica, 
em que uma de suas 

extremidades é fechada e 
dela sai um cordão conectado 

a um pedaço de madeira.
Na foto ao lado está a capa 

do disco Quinteto Violado, que 
tem por título Berra Boi, sendo 

que na ilustração, há vários 
desse brinquedo popular.
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cesso doméstico de criação e confecção, que unia adultos e 
crianças, sendo substituído pelo consumo, reforçando a solidão 
e o individualismo imposto pelo tempo mecânico e vazio das fá-
bricas, indústrias e comércios; dessa maneira, alcançando “as 
coisas” das crianças, em suas formas, tamanhos e pesos, ade-
quando-se ao estilo de vida dos grandes centros urbanos.

O documentário Brinquedo Popular do Nordeste6 
(1977, cor, 25 min. DF), do diretor Pedro Jorge de Castro – 
curiosamente, o primeiro filme dirigido por um residente da 
capital federal a ganhar o Festival de Brasília do Cinema Bra-
sileiro – registra de forma direta  a relação dos brinquedos arte-
sanais com a sociedade, filmando artífices em suas oficinas e 
as crianças se relacionando com esses brinquedos, e também, 
registra como a massificação dos brinquedos se intensificou no 
Brasil a partir do final da década de 1970. Porém, ao direcionar 
o olhar da câmera fora dos eixos do racionalismo academicista 
e de teorias vazias, podemos acompanhar o percurso da expe-
riência cultural em seu sentido amplo e profundo.

Na generosidade de Mestras e Mestres brincantes 
da cultura popular, encontramos a resistência contra-hege-
mônica da qual a infância faz parte e foi muito bem exem-
plificada no discurso apresentado pela professora estadu-
nidense Angela Davis na Conferência Internacional sobre 
Crianças, Repressão e Lei na África do Sul (1987):

À medida que esta conferência se desenro-
lava, conhecemos experiências vividas por 
crianças que são inimaginavelmente mais 
terríveis do que qualquer coisa que a maioria 
dos adultos possa vir a enfrentar em toda a 
vida. Jovens de dezesseis anos vivenciam a 
prisão e a tortura com choque elétrico. Ainda 
assim, o menino que descreveu esse suplício 
em detalhes vívidos concluiu seu depoimento 
expressando o desejo de voltar ao seu país a 
fim de retomar sua participação na luta pela 
libertação de seu povo. Existe uma evidência 
incontestável de que há entre as crianças um 
espírito que se recusa a ser subjugado (DA-
VIS, 2017, p. 96, grifo nosso).

6. Disponível em: https://youtu.be/UkepUZNLyG8 . Acesso em: 24 jan. 2021.

O traca-traca é um brinquedo 
popular feito com seis  placas 

pequenas  de madeira trançadas 
com fitas coloridas. Com esse 

brinquedo se cria formas distintas 
e são utilizados muito utilizados 

na contação de histórias.

Carrinhos de lata e madeira

Cavalinho
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Carrinhos de lata ou de garrafa PET, manés-gostosos, rói-róis, ratinhos, traca-tra-
cas... brinquedos populares e tradicionais, em sua maioria construídos com os restos e sobras 
do consumo dos adultos, são exemplos de como o momento da construção do brinquedo 
pode ser um momento brincante de encontro entre famílias ou profissionais da educação, 
esses brinquedos ainda encantam por apontar caminhos necessários para resistirmos e cons-
truirmos uma sociedade saudável e sustentável, para criarmos paradigmas distintos dos que 
orientam nossa sociedade atualmente.

Cada ciclo e faixa etária de desenvolvimento tem seus brinquedos e brincadeiras apro-
priados. Exemplo, é a brincadeira de esconde-esconde, que começa ainda no zero ano de idade, 
com os adultos escondendo-se atrás de um lençol, porta, parede, ou simplesmente tampando o 
rosto com as mãos etc... e vai ficando mais complexo com o passar dos anos, ganhando novas 
regras, espaços e materiais. Outro exemplo, é o teatro de bonecos, que também pode começar 
cedo com objetos como a meia até a construção de uma empanada7 cruzando a sala ou o quarto.
7. É o lugar onde os bonequeiros ficam para apresentar o teatro de bonecos.

O ratinho é um brinquedo popular, que pode ser 
feito por um composto de  água, goma e papel, com 
um carretel embaixo do brinquedo que é puxado por 
uma linha para dar movimento ao brinquedo ou pode 
ser por outros materiais, como ensina Mestre Zezito 
(SINPRO/DF, 1997).

Materiais:
Papelão nº 80
Tiras de espuma
Tiras de câmara de ar  
(pneu de caminhão)
Linha nº10
Argila 
Óleo

Tubo de PVC (20 cm)
Linguinha de borracha
Tinta guache
20cm de arame Nº 14
Cola branca
Cabo de vassoura
 Molde do ratinho
Estilete ou faca

Mãos à obra!
• Amasse a argila até ficar homogênea e lisa;
• Unte com óleo o interior do cano de PVC e intro-
duza a  argila, empurrando-a com um cabo de vas-
soura;
• Coloque sobre a mesa o tudo cheio de argila e 
soque bem; 
• Introduza o arame  dobrado em um dos lados do 
tubo; 
• Empurre a  argila com o cabo de vassoura  até 
sair  em um 4 cm e corte-a com estilete; 
• Retire o arame e coloque o rolinho de argila para 
secar no forno ou ao sol; 
• Recorte no papelão o molde do ratinho; 
• Trespasse o papelão pelos cortes (frente e verso) 
uns 2 cm, colando bem;
• Coloque as orelhas com uma tira de espuma e o 
rabo com uma tira de câmara de ar;
• Pinte os olhos, a boca e o bigode;
• Corte um dos lados da linguinha e passe-a pelos 
furos do rolinho de argila. Dê um nó nas pontas; 
• Amarre a linha no centro do ratinho (por dentro) e 
amarre na ponta de um palito de picolé;
• Encaixe a linguinha nos lados do ratinho.
Agora é só brincar!

Fonte: Apostila Confecção e manipulação de Brinquedos Popula-
res Tradicionais. Mestre Zezito, SINPRO/DF, 1997.
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Podemos ampliar nossos entendimentos e incluir 
as cantigas de roda nas possibilidades, como nas músicas 
que acompanham e orientam brincadeiras como a de pu-
lar corda, os versos de “a canoa virou” pode render horas 
infindáveis de uma doce repetição, que um dia poderemos 
encontrar no nosso baú de memórias, sejam com nossos 
pais ou com nossos filhos. Quem nunca se desafiou a criar 
versos para lenga-lengas como a velha a fiar “Estava a véia 
em seu lugar/Veio a ______ lhe atentar”, exemplos e pos-
sibilidades podem encher muitos manuais de brinquedos, 
porém alguns indagamentos ajudam a nos lembrar do quão 
é essencial a brincadeira: “de quê brinquei hoje com meu 
filho ou estudante?”, “quais brincadeiras ou brinquedos eles 
gostam?”, “o quanto sou brincante?”

José André dos Santos ou Mestre Zezito (1951-2006), 
iniciou a confecção e construção de brinquedos ainda muito 
cedo – com dez anos começou a produzir carrinhos com latas 
de sardinha – que foi se formando brincante e educador de tan-
tas outras pessoas, e que também, era artista circense, Palhaço 
Pilombeta, erguendo sua lona e formando a Companhia Circo, 
Boneco e Riso, que foi a escola e a casa de crianças, adolescen-
tes e jovens em Águas Lindas de Goiás/GO, cidade periférica 
próxima a Brasília, e referência para artistas do Distrito Federal:

Os diferentes tipos de brinquedos fabricados 
pelo mestre Zezito e seus aprendizes eram 
confeccionados a partir de material recolhido 
em lixos ou doados por pequenos comercian-
tes, e posteriormente estes brinquedos eram 
comercializados por preços bem abaixo do 
valor de mercado. Com o desenvolvimento 
da cidade, crescia o número de crianças e 
adolescentes em situação de risco (SOA-
RES, 2012, p. 25).

Foi reconhecido como Mestre por sua comunida-
de, artistas, educadoras e educadores, descobriu muito 
cedo o valor do brincar; somente com o primeiro ano do 
ensino primário, não precisou realizar estudos acadêmicos 
para aprofundar-se nos brinquedos e brincadeiras funda-
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mentais para crianças, adolescen-
tes e jovens. Compartilhou seus 
saberes e fazeres, desenvolvidos 
laboriosamente na sua oficina que 
mantinha nos lugares onde resi-
diu, formando outras pessoas que 
passaram a transmitir seus ensi-
namentos, posteriormente.  

Em 1997, no Distrito Fe-
deral, uma inovadora proposta 
aconteceu para aproximar o uni-
verso dos brinquedos populares 
e a educação. Mestre Zezito, em 
parceria com o Sindicato dos Pro-

fessores do Distrito Federal (SINPRO/DF) organizou um curso de 80 horas intitulado “Con-
fecção e Manipulação de Brinquedos Populares Tradicionais”, oferecido a professoras 
e professores da educação pública para auxiliá-las(os) a reconhecer a importância dos 
brinquedos populares como linguagem primordial das infâncias. Contudo, essa experi-
ência que fomentou a criação e a produção de intervenções culturais e educativas entre 
educadoras e educadores é rara, tão rara quanto a inclusão do brincar nos planejamentos 
pedagógicos ou intencionalmente compartilhados com as famílias.

Ao brincar e construir brinquedos, a criança lida e interage com aspectos sociais im-
portantes, que não podem somente ser verbalizados e que têm significados múltiplos. Forças 
ancestrais são conectadas e memórias são acessadas.

Criar uma maneira diferente de docência requer ir além dos limi-
tes castradores, que são valorizados nas instituições de ensino, e 
transmitidos nos espaços de formação de professoras e professo-
res. É necessário que os quinze minutos disciplinares do recreio 
sejam extrapolados para uma aceitação de que brincar é potente 
em si mesmo, necessita-se de educadoras e educadores capazes 
de serem afetados pelo prazer criativo que as crianças encontram 
na brincadeira (SANTOS, 2017, p. 5).

Provisão, proteção e participação são aspectos que encontram ligação na brincadeira, 
e que foram legitimados no Brasil pelo Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (BRASIL, 
1990), logo, é um direito assegurado às crianças, aos adolescentes e aos jovens. Ao garantir 
o direito ao brincar estamos nos fortalecendo como sociedade e cumprindo nossas atribui-
ções como profissionais da educação e famílias e ou responsáveis legais. Portanto, a infância 

Oficina de brinquedos e brincadeiras populares no Acampamento 
Marias da Terra, do MST (DF) em julho de 2019.
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necessária para todos é a que tenha, além de casa, comida, carinho, saúde e educação, um 
tempo e um espaço de brincar garantidos. E cabe a cada um de nós, especialmente quando 
lidamos diariamente com as crianças, tentar romper com alguns paradoxos da infância, per-
mitindo e favorecendo o brincar.

As mudanças necessárias à nossa sociedade não serão comercializadas em shoppin-
gs, grandes centros comerciais ou importadas de outros países, também, não será a criação 
de mais teorias sobre o brincar. Provavelmente, para começarmos a trilhar o caminho dessas 
mudanças, precisaremos olhar com mais empatia para as infâncias e para nossas Mestras e 
nossos Mestres da cultura popular, que ainda resistem com seus ensinamentos para verda-
deiramente sermos uma Mátria mãe gentil!

Mestre Zezito
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A DIINF agradece a Bené França, fotógrafo, por ter cedido gentilmente 
de seu arquivo fotográfico as imagens que compõem esse artigo.
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DIREITO AO BRINCAR, SEM 
PRECONCEITOS E COM 
RESPEITO AOS DIREITOS 
DE TODES
Daniela Barros Pontes e Silva
Saulo Pequeno Nogueira Florencio

Tem sido crescente um debate mais aberto na socieda-
de sobre a necessidade e enfrentamento aos preconceitos, de 
forma geral, mas em particular o enfrentamento àqueles pre-
conceitos de caráter estrutural – intimamente ligados à forma-
ção do Brasil, os preconceitos de classe, de gênero e sexuali-
dade, e de raça.

Parte importante destes esforços é o reconhecimento 
de que os preconceitos estão presentes em todas as dimen-
sões das relações sociais, incluindo as infâncias e, portanto, as 
brincadeiras das crianças. Com isso, não queremos dizer, nem 
sequer insinuar, que as crianças devem ser definidas por um 
comportamento intencionalmente maldoso ou perverso, mas 

sim, que se tornam, dialeticamente, vítimas e agentes dos preconceitos sociais que a cultura 
lhes oferece. Para compreender estes processos, é valioso analisar a brincadeira a partir de 
seu caráter pedagógico, como atividade central dos processos de desenvolvimento das crian-
ças. Em diálogo com Martinez, observamos que nas infâncias e brincadeira:

[...] a criança começa a desenvolver atividades para compreender o 
mundo social e cultural do qual faz parte, por meio da brincadeira de 
faz de conta e do uso do brinquedo.

A criança, na atividade da brincadeira de faz de conta, é capaz de 
trocar os papéis dos objetos e, também, das personagens, realizan-
do várias relações entre pessoas e objetos, imaginando novos lu-
gares e situações para além das vivenciadas na realidade concreta 
(MARTINEZ, 2017b, p.  95).

Na brincadeira são atribuídos usos e sentidos aos objetos, lugares, memórias. São atri-
buídos comportamentos típicos, papéis sociais e atitudes a pessoas e personagens. E, além 
disso, tudo isso é negociado entre os elementos que são expostos na brincadeira pelas e pelos 
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diferentes brincantes, ocorrendo um intercâmbio de experiên-
cias, conflitos entre elementos incomuns ao grupo, e mesmo 
a confirmação de memórias sociais comuns que as crianças 
possuem. Neste processo são expostas impressões sobre o 
mundo em processo dialético, de forma que aquilo que se vai 
se externalizando na brincadeira, também vai se internalizan-
do na composição da personalidade das crianças.

Tomemos qualquer brincadeira como situação 
imaginária. [...] A criança se imaginou mãe e 
fez da boneca o seu bebê. Ela deve compor-
tar-se, submetendo-se às regras do compor-
tamento materno. [...] Duas irmãs – uma de 
5 e outra de 7 anos – certa vez combinaram: 
“Vamos brincar de irmãs”. [...] durante a brin-
cadeira de “irmãs’, cada uma delas, o tempo 
todo, ininterruptamente, demonstra a sua rela-
ção de irmã; o fato de as duas terem iniciado 
a brincadeira de irmãs lhes propicia a opor-
tunidade de admitirem as regras de compor-
tamento (eu tenho de ser irmã da outra irmã, 
no decorrer de toda a situação da brincadeira 
(VIGOTSKI, 2021, p. 217 – 218).

A regularidade observada é a de que as experiên-
cias das crianças são elementos fundamentais para a imagi-
nação e criação que acontece durante a brincadeira. Quan-
to mais abrangente as experiências, mais possibilidades as 
crianças possuem para a composição de si, de suas ações 
e concepções de mundo.

Por esta perspectiva, é possível dizer que um erro 
que se pode cometer na observação das infâncias, é de que 
professoras e professores têm amplo domínio sobre as ex-
periências das crianças, como se o conteúdo das atividades 
educativas substituísse as experiências anteriores ou extra-
escolares. E da mesma forma, é equivocado que as famílias 
assumam que as crianças possuem apenas as experiências 
positivas que gostariam, ou mesmo que interpretam as situ-
ações da mesma forma que pessoas adultas, inclusive com 
a mesma bússola moral. Estas são percepções centradas 
na concepção do controle escolarizado, e/ou numa concep-

VAMOS PRECISAR!

Livro ou qualquer outro ma-
terial que monte duas barreiras, 
deixando espaço no centro.

2 esponjas de cozinha
uma tampa de metal 

DEPOIS:
Organize os livros ou o outro 

material escolhido para montar 
as barreiras deixando um espa-
ço para o jogo entre elas. 

Os jogadores devem ficar 
em lados opostos e usar as es-
ponjas para tentar empurrar a 
tampinha de metal para o cam-
po do adversário. 

A dica é brincar em uma su-
perfície lisa. Quanto mais lisa, 
mais rápido a tampinha se mo-
verá. Vamos tentar?
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ção idealista de uma infância pura, que possuem a interpre-
tação adulta como centro, e não a perspectiva das próprias 
crianças, protagonistas de seu desenvolvimento, em meio à 
cultura em suas virtudes, defeitos e contradições.

“Aprendizagem e desenvolvimento não entram em 
contato pela primeira vez na idade escolar, portanto, mas es-
tão ligados entre si desde os primeiros dias de vida da crian-
ça” (VIGOTSKI; LURIA; LEONTIEV, 2017, p. 110). As crianças 
estão expostas, em relação intensa, a todos os elementos de 
seu meio – informações na televisão, internet, letras de música, 
sons, atitudes que observam das outras pessoas etc. – e não 
somente àqueles elementos que pessoas adultas pensam fil-
trar do ambiente.

Tomemos como ponto de partida o fato de que 
a aprendizagem da criança começa muito an-
tes da aprendizagem escolar. A aprendizagem 
escolar nunca parte do zero. Toda a aprendiza-
gem da criança na escola tem uma pré-história. 
Por exemplo, a criança começa a estudar arit-
mética, mas já muito antes de ir à escola adqui-
riu determinada experiência referente à quanti-
dade, encontrou já várias operações de divisão 
e audição, complexas e simples; portanto, a 
criança teve uma pré-escola de aritmética, e o 
psicólogo que ignora este fato está cego. (VI-
GOTSKI; LURIA; LEONTIEV, 2017, p.109).

A partir destes fundamentos, vemos que as crianças, 
assim como pessoas adultas, estão expostas a relações so-
ciais e experiências de comportamento que constituem a so-
ciedade. E isto quer dizer, portanto, que estão expostas a ele-
mentos preconceituosos que constituem a nossa sociedade 
como o típico comportamento agressivo do patriarcado, su-
balternizações sutis ou nítidas de pessoas negras, e de pes-
soas que possuem diferentes identidades de gênero e sexua-
lidade, entre outros. No contato, na interpretação e criação a 
partir dos elementos da sociedade, tudo é colocado em rela-
ção. Da mesma forma que existem formas de comportamento 
não-preconceituoso, também está aberta a possibilidade da 
brincadeira ser composta, portanto, por elementos, racistas, 

BRINCANDO COM 
ÁGUA E AREIA

Os elementos naturais po-
dem potencializar a atividade do 
brincar, fontes de experimenta-
ção sensorial,  podem favore-
cer a imaginação, base do ato 
criador, tão importante para as 
aprendizagens e o desenvolvi-
mento das crianças. 

Na imagem, a criança brinca 
com uma bacia com água, uma 
bisnaga plástica, uma concha 
e potes foram os elementos da 
cultura que colaboraram para 
ampliar a experiência infantil 
com a água
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sexistas, excludentes, de preconceitos regionais, de classe, 
que vão compor a pessoa ao longo de sua trajetória de de-
senvolvimento: “Na idade escolar, a brincadeira não morre, 
mas penetra na relação com a realidade. Ela possui sua con-
tinuação interna durante a instrução escolar e os afazeres co-
tidianos”(VIGOTSKI; LURIA; LEONTIEV, 2017, P. 110.).

Estas evidências nos fazem pensar em formas de ofe-
recer possibilidades de desenvolvimento melhores e mais ade-
quadas para as crianças, a partir de seus fundamentos. Para 
isso, é necessário que se faça uma ampla defesa, fundamenta-
da, do brincar para as infâncias. Diminuir a sua importância, ou 
substituir os espaços e momentos de brincadeira por atividades 
intelectivas ou de reprodução de conhecimentos significa uma 
diminuição das possibilidades de compreensão e convivência 
com a diferença, com a alteridade, com diferentes perspecti-
vas, num período de vida que é intensa a compreensão e ne-
gociação de aspectos simbólicos, afetivos, de compreensão de 
mundo, de limites, regras e conflitos. Já nesta etapa se iniciam 
os processos de lidar com as diferenças.

Outro aspecto importante é não ceder a perspectivas 
extremas: um dos papéis importantes é o de resguardar as 
crianças de experiências traumáticas e de violência. Entretan-
to, isto não significa isolá-las da sua própria realidade. Como 
abordado anteriormente, a ideia de controle total do ambiente 
escolar e familiar é uma ilusão, que cede a uma concepção de 
pureza infantil na tentativa de oferecer uma camada de exis-
tência artificial, pacífica e pura das infâncias e do mundo, que 
na verdade, deixa possível enxergar através desta camada as 
desigualdades estruturais e preconceitos enraizados na so-
ciedade. Isto representaria mais uma forma de compreensão 
e convivência com as diferenças sem hierarquizá-las.

Também, é indispensável reconhecer que as desi-
gualdades e preconceitos existem e a necessidade de com-
batê-los. Tanto as famílias, como componentes da comuni-
dade escolar são importantes para isso. Em primeiro lugar, 

Outros materiais podem 
compor a brincadeira com água 
como esponjas e potes translú-
cidos de diferentes tamanhos, 
formas e cores para que as 
crianças possam observar a 
água. Ou ainda, outros elemen-
tos da natureza, que misturados 
à água, como por exemplo, terra 
ou areia, que têm diferentes tex-
turas e produzem consistências 
distintas, podem  tornar-se  pos-
sibilidades no brincar.  Cabe ao 
parceiro mais experiente pensar 
nas possibilidades existentes e 
ampliar a brincadeira. 

A brincadeira pode ficar 
ainda mais legal em locais 
com natureza, na grama, aos 
pés de uma árvore, permitindo 
também, que o líquido escorra 
para o chão, tornando-se mais 
um ponto de observação para 
as crianças.
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ao proporcionar para as crianças uma diversidade de experi-
ências. E com isso, não significa somente subir em árvores, 
correr, ouvir música, colocar a mão na massa, mas o acesso 
profundo à diversidade cultural, de opiniões, de visões de 
mundo, de religiões, de costumes, temperos, corpos e sota-
ques, para que o desenvolvimento das crianças possa partir 
do fato que o mundo é diverso.

Especialmente, proporcionar experiências de diver-
sidade em contraposição aos preconceitos que são mais 
sensíveis na nossa sociedade: os preconceitos de classe, 
de raça, de gênero e sexualidade, e seus desdobramentos.

Por exemplo, sobre as questões raciais, em que há a 
falta de elementos positivos sobre corpos negros, uma ausência 
reafirmada pela sociedade: as pessoas negras são retratadas 
em posições de servidão, sem contribuições intelectuais, sem 
referenciais estéticos de beleza, sem participar de espaços de 
fala significativos para a edificação da sociedade. Isto é obser-
vado em histórias infantis, desenhos, na televisão e na internet. 
Experiências diversas sobre este contexto, por outro lado, apre-
sentam a pluralidade das culturas e pessoas negras para além 
deste estereótipo preconceituoso e vazio. Isto se concretiza em 
apresentar pessoas negras em suas contribuições intelectuais, 
suas resistências; a cultura negra na corporeidade da capoeira 
ou do hip-hop, das religiões de matriz africana; os referenciais 
identitários e de beleza dos cabelos crespos, bonecas, bone-
cos e personagens negros; histórias infantis com personagens 
históricas e fictícias negras; em apresentar civilidade e encan-
tos para além de castelos, vestidos e fadas de referenciais das 
histórias europeias. Como se pode ver, há um repertório gran-
de de possibilidades para se contrapor aos reducionismos que 
fundamentam os preconceitos.

O que está sendo proposto com isto é a ampliação 
do material que as crianças têm disponível para a compo-
sição das brincadeiras, para a composição de si, e para a 
negociação de referências em coletivo, constituindo suas 

Autor Rogério Andrade Barbosa
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personalidades, das demais crianças e a própria cultura. Família e comunidade escolar são 
complementares nestas orientações porque, como dito anteriormente, os estereótipos e pre-
conceitos são dominantes na sociedade e estão presentes em todas as dimensões da vida. A 
apresentação de experiências diversas contraria estas forças hegemônicas, e precisam fazer 
parte, também, de todas as dimensões da vida e relações sociais.

Na brincadeira, a criança está sempre acima da média de sua idade, acima de seu 
comportamento cotidiano; é como se a criança estivesse numa altura equivalente a uma ca-
beça acima da sua própria altura. A brincadeira contém, como na mágica de uma lente de 
aumento, todas as tendências do desenvolvimento, de forma condensada; nela, a criança 
parece tentar dar um salto acima do seu comportamento comum.

A relação entre a brincadeira e o desenvolvimento deve ser comparada com a relação 
entre a instrução e o desenvolvimento. Por trás da brincadeira, encontram-se as alterações 
das necessidades e as de caráter mais geral da consciência (VIGOTSKI, 2021, p. 235).

Por vezes, familiares orientam para que crianças não convivam intensamente com 
crianças por conta de seu fenótipo racial, por conta da religião, ou pelo comportamento de 
gênero não-normativo. É importante dialogar com toda a comunidade explicitamente sobre 
estas questões, pois tem impacto na formação das crianças envolvidas no processo. Se nos 
constituímos desde a infância a partir das experiências e relações sociais, impedir o convívio 
por motivos de preconceito acarreta uma desumanização das pessoas envolvidas, pois se fe-
cham as vias de convívio com todos os aspectos relacionados a estes preconceitos impostos, 
muitas vezes, sem que as crianças sequer entendam o que está acontecendo.

A responsabilidade das famílias e da comunidade escolar tem ainda mais um eixo. 
Em muitos casos, não basta justapor experiências preconceituosas às belezas e diversidades, 
mas é necessário expor posturas que questionam e combatem injustiças e preconceitos como 
possíveis modelos de comportamento, para que triunfem sobre uma postura que entende as 
diferenças, mas se cala perante as injustiças.

As diversidades não podem ser tratadas como algo a ser questionado ou a ser bus-
cado, pois estão no mundo e o constituem em sua essência. Os exemplos, o material dispo-
nibilizado na sociedade e na cultura devem, portanto, servir de elemento fundamental para a 
própria compreensão do meio em que se vive.

O direito ao brincar é um direito fundamental, que só é alcançado plenamente quando 
não se limita por preconceitos, quando os combates, respeitando os direitos fundamentais de 
todas, todos e todes.
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Nesta discussão foram 
apresentadas bases para compre-
ender a brincadeira, as infâncias 
e o desenvolvimento. A partir dis-
so, percebe-se que as experiên-
cias, as relações sociais e a cul-
tura são elementos decisivos para 
a relação entre a brincadeira e a 
presença dos preconceitos, como 
se internalizam ao longo da traje-
tória de uma criança. Mais do que 
apresentar práticas prontas ou 
soluções padrão, é importante entender os fundamentos necessários para a condução das 
ações escolares e familiares, para que as brincadeiras sejam a atividade central das infâncias, 
mas com o respeito à humanidade de todas as pessoas, em suas diferenças, por meio da des-
construção de padrões normativos, da apresentação das diferenças, a valorização da singu-
laridade que nos constitui a todes, para alimentar as brincadeiras, orientando-as ao exercício 
da alteridade, da forma saudável e edificante de lidar com limitações e diferenças.

Terreiros do Brincar: O filme 
Terreiros do Brincar, Média-metra-
gem faz parte do programa Terri-
tório do Brincar, co-realizado pelo 
Alana e produzido pela Maria Fa-
rinha Filmes; dirigido por Renata 
Meirelles e David Reeks, retrata 
manifestações populares presen-
tes em estados brasileiros,  que 
se passam nos terreiros, espaços 
de intimidade das comunidades.
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POR UMA LITERATURA 
BRINCANTE NAS 
INFÂNCIAS
Débora Cristina Sales da Cruz Vieira

Convite
Poesia

é brincar com palavras
como se brinca

com bola, papagaio, pião.
Só que

bola, papagaio, pião
de tanto brincar

se gastam.
As palavras não:

quanto mais se brinca
com elas

mais novas ficam.
como a água do rio

que é água sempre nova.
como cada dia

que é sempre um novo dia.
Vamos brincar de poesia?

 
José Paulo Paes

Começamos esse texto com o inspirador convite do 
poeta José Paulo Paes. Mas, o que seria brincar com as pa-
lavras? Como brincar com as palavras, frases e textos literá-
rios desde a primeira infância? Nossa conversa será guiada 
por essas perguntas e juntos/as refletiremos sobre o caráter 
brincante da literatura para bebês, crianças bem pequenas 
e crianças pequenas.

O ato de ouvir e contar histórias é uma prática so-
cial estabelecida desde a Antiguidade, pois os saberes, as 
crenças e os fatos históricos de um povo eram transmitidos 

PARA QUE SERVE UM LIVRO?
Um livro serve para muitas 

coisas, pois além de ser um ob-
jeto e poder ser explorado em 
sua materialidade, ele carre-
ga potência de nos transportar 
para o mundo do faz de conta. 
As brincadeiras de papéis são 
muito importantes e com o livro 
a criança pode brincar de ser 
um dos personagens, brincar de 
teatro interpretando o texto ou 
inventando outro enredo, pode 
também, brincar de ler a história 
fazendo o reconto da narrativa 
para os parceiros de brincadei-
ra, que sejam eles bonecas, 
crianças ou adultos.
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de geração em geração por 
meio da oralidade em diferentes 
culturas, traduzidos em mitos, 
lendas e fabulações diversas. 
Nesse amplo escopo de histó-
rias, as narrativas orais ocupa-
ram um espaço privilegiado até 
o surgimento da escrita, todavia 
percebemos que embora faça-
mos parte de uma sociedade 
grafocêntrica, é por meio da 
palavra falada que os bebês e 
as crianças entram em contato 
com a literatura.

As muitas histórias ouvidas nas infâncias se constituem em pequenos acervos que in-
teragindo com nossas vivências, contribuem para o exercício da nossa constituição narrativa. 
Percebemos a leitura/escuta de histórias como componente para formar o sentido de pertença 
em uma comunidade cultural, atribuindo-lhe uma identidade. Não é só falando ou contando 
histórias que nos constituímos narradores, sobretudo ouvindo o outro contar histórias, pois ao 
ouvi-lo, abre-se a possibilidade de sentir, imaginar e recriar a história.

As experiências das crianças com a linguagem se iniciam desde os seus primeiros 
contatos com o mundo, logo após o seu nascimento. Ao ouvir a voz materna e das pessoas 
que cuidam deles, os bebês já selecionam esses sons afetivamente, pois as palavras ouvidas, 
os acalantos e as protonarrativas8 tornam-se seu primeiro repertório de linguagem, no qual 
eles se apoiam para o desenvolvimento da sua oralidade. Quando o adulto cuidador (familiar 
ou profissional da escola das infâncias) brinca com os bebês através da linguagem oral, seja 
com estalos de língua, balbucios e canções, desenvolve-se um profundo vínculo afetivo com 
os bebês, que é ampliado a partir dos diálogos diretos que envolvem o contato visual, o toque 
físico, no qual as palavras vão ganhando significados para os pequenos através da brincadei-
ra. “O universo exterior ganha tons e sentidos pela ação do outro com o bebê, nas relações. 
Portanto, é fundamental atentar para a qualidade do contato, para como o adulto coloca-se 
como outro do bebê” (BRASIL, 2016b, p.69).

Destacamos a escola das infâncias como espaço social de experiências que poten-
cializam as relações e construções de significação das crianças entre si. Nesse sentido, a 
8 As primeiras tentativas de narrar das crianças são chamadas pela autora Maria Cecília Perroni (1992) de protonarrativa, pois ainda não se 
constitui uma narrativa, porém evidencia a natureza dialógica. Demonstram um caráter preparatório de um comportamento emergente nos 
meses seguintes e são percebidas como estruturas embrionárias do discurso narrativo (VIEIRA, 2015).
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organização dos espaços, dos tempos e dos materiais pode 
incentivar as diversas interações entre bebês e adultos, é 
muito importante também, as interações entre os bebês e 
com outras crianças, de modo que os processos de letra-
mento literário se deem respeitando as especificidades de 
bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas.

 Entendemos que as experiências das crianças com 
literatura são anteriores ao manuseio de livros em si. A pala-
vra poética chega por meio de diferentes textos orais como 
as cantigas infantis, parlendas, adivinhas e a escuta de his-
tórias narradas por pessoas e/ou em diferentes suportes que 
agregam a imagem à palavra como em filmes/desenhos ani-
mados. Os processos de produção de sentido e a interpre-
tação dada pelas crianças desses textos fazem parte de um 
processo dialógico, no qual se relacionam com a linguagem 
a partir de suas vivências e experiências singulares.

Ressaltamos que as crianças são produtoras de cul-
tura e a partir das relações estabelecidas com esses objetos 
estéticos, elas recriam e reelaboram através da brincadeira. 
Ao assumir o comando de uma ciranda ou da brincadeira “O 
mestre mandou”, as crianças operam com ações mediadas 
pela palavra, ou seja, ao darem o comando para “a volta e 
meia vamos dar” na ciranda, as crianças traduzem corporal-
mente o que a linguagem oral propõe na música. A palavra 
cria a ação, como um princípio performativo da linguagem. 
Ao elaborar as tarefas que serão cumpridas pelas demais 
crianças na brincadeira “O mestre mandou”, as crianças 
imaginam e operam a partir da palavra que será transforma-
da corporalmente em ação.

Nesse sentido, explicitamos que a performance nar-
rativa articula dois planos dialeticamente, o do contador de 
histórias/leitor intérprete que cria ao narrar/ler a história com 
sua voz, olhares, gestos, pausas, entonações, presença e 
imaginação e o plano da plateia/leitor ouvinte que cria ao 
produzir sentidos sobre a experiência estética vivenciada na 

SAIBA MAIS:

Acreditamos tanto na rela-
ção entre a literatura e a brinca-
deira que em 2019, a VII Plena-
rinha presenteou profissionais e 
crianças com o tema: “Brincan-
do e encantando com histórias”. 
O mundo das histórias, da brin-
cadeira e a importância dessas 
vivências abriram caminho para 
um trabalho memorável. Quer 
conhecer um pouco mais sobre 
esse universo fantástico e cheio 
de novas possibilidades de enri-
quecimento para seu trabalho? 
Acesse o Caderno Guia da VII 
Plenarinha e mergulhe fundo no 
reino do Era uma vez:
http://www.educacao.df.gov.br/
wp-conteudo/uploads/2018/02/
VIIPlenarinha_SEEDF.pdf
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escuta da história narrada. É por meio da performance do 
adulto que os bebês e as crianças ingressam no mundo cria-
do pela literatura, em que se emocionam, imaginam, com-
preendem e recriam a história ouvida.

A obra literária oferece elementos simbólicos que 
são significados individualmente, elementos estes, que 
constituem as crianças e são por elas constituídos. As crian-
ças leitora/ouvinte são convidadas a imaginar lugares, pes-
soas e objetos de uma realidade distante, tanto física como 
histórica. Nesse processo imaginativo a emoção está envol-
vida, pois estes não são elementos isolados, mas se desen-
volvem em unidade. Assim, a atividade simbólica realizada 
pelas crianças na leitura/escuta de textos literários permite 
que se afastem de sua vida real e recriem outras situações 
imaginativas envolvendo os personagens das histórias.

Ressaltamos que a obra literária tem por base a ima-
ginação e a emoção no seu processo de criação artística, ou 
seja, quem cria uma história retoma elementos da realidade 
que o cerca ao produzir a sua narrativa sem desvincular-
-se da sua própria constituição e o leitor ouvinte adentra no 
espaço de significação da obra por meio de seus próprios 
processos imaginativos. Esses elementos são constitutivos 
da brincadeira de papéis, na qual as crianças reelaboram 
suas experiências fundamentadas em elementos da realida-
de através da imaginação na brincadeira e, nesse sentido, 
podemos perceber que ao recontarem as histórias ouvidas, 
as crianças assim como na brincadeira reelaboram e criam 
uma história própria.

A participação ativa dos bebês e das crianças em 
momentos de mediação de leitura na escola das infâncias 
são fundamentais para o seu desenvolvimento, pois quan-
do os bebês ouvem uma história e tentam repetir palavras, 
também estão desenvolvendo as linguagens oral e escrita, 
mesmo que ainda não saibam falar. Ao brincar com o texto 
literário, as crianças assumem a autoria e reescreve-o por 

Quem quer BRINCAR comigo?
Autor: Tino Freitas 
Editora: Abacatte

Autoras: Josca Ailine Baroukh 
e Lucila Silva de Almeida 

Ilustrações de Camila Sampaio

CRIANÇA BRINCANDO. 
QUEM A EDUCA?

 Luiz Helena Tannuri Lameirao
Editora: Joao de Barro

BRINCAR DE LIVRO
Autora: Emília Nunez

Editora:Tibi
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meio do seu reconto oral. O reconto oral é uma atividade complexa, que envolve três proces-
sos psicológicos distintos: emoção, memória e imaginação, de maneira articulada, e que se 
expressam em unidade na produção narrativa das crianças, considerada uma atividade coti-
diana presente na rotina pedagógica da Educação Infantil, todavia negligenciada em alguns 
contextos educativos. Isso prejudica não só o desenvolvimento da oralidade das crianças, mas 
também a compreensão e produção de sentidos em relação à história narrada e sobretudo a 
emergência de processos imaginativos. Ao recontarem a história, seja oralmente, em registros 
pictóricos ou em dramatizações, as crianças acessam a emoção, memória e imaginação de 
modo articulado. Suas performances narrativas se constituem a partir de suas experiências 
leitoras presentificadas em seus corpos, que se expressam para além da palavra dita.

A prática sistemática de leitura para os bebês, crianças bem pequenas e crianças pe-
quenas requer uma organização da rotina, livros variados e um espaço bem planejado, pois 
é recomendável que seja realizada diariamente, respeitando os limites de tempo do grupo 
para evitar o cansaço e a dispersão. Considerando a especificidade dos bebês, é potente a 
constituição de contextos permanentes ricos que favoreçam contatos, encontros entre bebês 
e deles com outras crianças e com os adultos, nos quais pode-se disponibilizar nas salas de 
referência: espelhos, caixas de papelão, cestos com fantoches, livros (de pano ou papelão), 
bonecos variados, panelinhas, animais de plástico, fotografias diversas (dos bebês, das famí-
lias, dos bebês em situações cotidianas na creche, etc.) e outros materiais de acordo com a 
realidade/interesse dos bebês que favoreçam brincadeiras e a emergência da capacidade de 
imaginar, entrar num movimento ficcional, fazer de conta.

É interessante que cada sala de referência da escola das infâncias disponha de um 
acervo de livros de literatura constituído por obras de qualidade gráfica, textual e literária e 
de diferentes gêneros literários. Esse material deve estar acessível às crianças pequenas e 
serem manuseados por elas em diferentes momentos da rotina pedagógica. Por isso, é im-
portante que a experiência literária das crianças seja muito variada, tanto se pensamos nas 
atividades orais ou de tela compartilhadas com elas – jogos, brincadeiras, narrações, adivi-
nhas, aplicativos, etc. – como também se prestamos atenção aos livros que colocamos ao seu 
alcance – livros de imagens, livros-jogo, livros ilustrados, canções, poemas, contos de humor, 
de aventura e um extenso material complementar. Cabe salientar a análise dos referenciais 
apresentados às crianças por meio dessas obras literárias, de modo que colaborem para uma 
educação antirracista, anti-machista e anti-capacitista.

A parceria entre a família e a escola das infâncias é fundamental no processo de le-
tramento literário dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, pois “ler desde 
os primeiros meses de vida desenvolve o gosto pela leitura e apreciação estética, amplia 
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o vocabulário, familiariza a criança com o estilo formal da 
linguagem escrita e contribui para a sua formação humana” 
(BAPTISTA, s/d). Desse modo, além de uma boa seleção de 
títulos, é necessário ler para e com as crianças, pois é junto 
à família e à professora ou professor, no convite para uma 
leitura compartilhada, que elas descobrem os livros. Pode-
mos organizar os processos de mediação de leitura com be-
bês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, conforme 
os seguintes tópicos (BRASIL, 2016c):

 • criar um ambiente povoado de livros;

 • dar espaço para a voz: narrar, cantar, recitar e ler;

• dar tempo para olhar, ler e compartilhar;

• ampliar a leitura para outras atividades;

• programar o tempo das atividades.

Como vimos, o significado das palavras está re-
lacionado às experiências vividas e ao ambiente que os 
bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas es-
tão inseridos, ou seja, nas suas relações com as pessoas 
e com o mundo material que os cercam. Não só as pala-
vras estão em movimento, mas os pensamentos transi-
tam, estabelecem relações entre as coisas, se movendo, 
desenvolvendo e criando. As ferramentas culturais para 
a narrativa, já estão presentes desde muito cedo e é nas 
infâncias que a narração/escuta de histórias se torna uma 
prática social, pois através das brincadeiras com as pala-
vras as crianças criam e recriam a linguagem por meio da 
sua emoção e imaginação.

“E entrou por uma porta e saiu pela outra,
quem quiser que conte outra...”

IMAGINAÇÃO E CRIAÇÃO 
NA INFÂNCIA

Autor: Lev Semionovitch Vigotski 
Traduzido por: Zoia Prestes 

e Elizabeth Tunes
Editora Expressão Popular

Interações: Onde está 
a arte na infância?

Autora: Stela Barbieri
Editora: Blucher

Coleção IterAçoes

REFLEXÕES SOBRE A 
CRIANÇA, O BRINQUEDO 

E A EDUCAÇÃO
Autor: Walter Benjamin 

Editora 34
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A POÉTICA DAS BRINCADEIRAS 
CANTADAS PARA AS INFÂNCIAS
Cristina Aparecida Leite

♫Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar!
Vamos dar a meia-volta, volta e meia vamos dar! ♫

É ao som de “Ciranda, Cirandinha” 
que convidamos você a abrir conosco uma 
roda de reflexões sobre as brincadeiras 
cantadas. Lembra-se delas? Quando você 
pensa na sua própria infância, que músicas 
habitam suas memórias? Que brincadeiras 
fazem parte da sua constituição enquanto 
sujeito histórico? Ao longo do texto, trarei 
trechos9 de outras canções. Será que a 
canção da sua infância estaria entre elas? 
Vamos descobrir? 

Os tempos mudaram. Foram tantas as transformações pelas quais passou a nossa 
constituição social nas últimas décadas, que nos colocamos a questionar: será que nesse atual 
formato haveria espaço para as brincadeiras cantadas? Qual a importância desse saber no con-
texto escolar? E, para além da escola, qual o valor desses saberes para a vida das pessoas?

Vamos “dar meia-volta” para falar um pouco sobre isso? 

Em primeiro lugar, precisamos esclarecer que não é objetivo deste texto adentrar nos 
conceitos filosóficos de “poética”, mas entender a poética a partir da visão do poeta, que traz 
intrinsecamente nesta noção, a ideia de “fazer” e de “beleza”. Você já parou para observar uma 
criança brincando sozinha? Percebe o quão poético é esse ato? O quanto ele reúne de inteire-
za, de criatividade e, principalmente, de vida? Vida que pulsa, que salta aos olhos. Olhos que 
se alumbram a cada descoberta. Essa é a essência do brincar: um ato que por si só se basta. 

Transpondo essa noção para o brincar coletivo, você já observou a beleza que existe em 
uma ciranda? Há uma sinergia entre os componentes da roda, sejam crianças e/ou adultos. Vozes 
que entoam a mesma canção, mãos que se tocam, girando numa mesma direção, a alegria de se 
viver o momento em plenitude e congraçamento. Quão belo é esse registro, não é mesmo? 

9. Trechos retirados dos livros O tesouro das cantigas para crianças, 1 e 2, de Ana Maria Machado, citados nas referências.
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♫Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá!
Uma vez tindolelê, outra vez tindolalá! ♫

Mas existem outras razões para levarmos esses co-
nhecimentos para a sala de atividades e são muitas. Trarei 
algumas delas a partir de agora. 

As brincadeiras cantadas são, também, conhecidas 
como: Brinquedos Cantados (HORTÉLIO, 2016), Jogos Can-
tados (MACHADO, 2010; ARAÚJO, 2004), Dança Figurativa 
(SILVA e HAETINGER, 2008), podendo haver ainda, outras 
nomenclaturas. No entanto, os autores não desenvolvem uma 
conceituação específica diferenciando os termos e, por infe-
rência, podemos dizer que se referem ao mesmo tipo de ativi-
dade: são executadas com acompanhamento musical (sejam 
músicas mecânicas ou cantadas ao vivo), gestual e em grupo.

As canções que compõem esse repertório, em sua 
maioria, são as músicas tradicionais das infâncias. Trata-se 
de composições com rimas simples e sonoridade agradável, 
que atravessam tempos e espaços, sendo originadas, mui-
tas vezes, das quadrinhas populares10, como se pode obser-
var nos registros de Sílvio Romero, cuja coleta remonta ao 
ano de 1878 (ROMERO, 1954). Tais quadrinhas se tornam 
presentes em várias canções tradicionais até hoje, de diver-
sas maneiras, com novos arranjos e timbres. 

Portanto, a origem de muitas canções se perde no tem-
po e no espaço. Em entrevista à Callis Editora11, a escritora Vera 
Lúcia Dias, de Brasília, autora, juntamente com Mônica Simas do 
livro “Brinquedos Cantados” (2011) afirma ter encontrado regis-
tros de “Atirei o pau no gato” do ano de 1580. Então, esse caráter 
de “manutenção da tradição” é uma das razões que tornam esse 
conhecimento tão importante. O que será de uma nação que 
não conserva suas memórias? Que não valoriza o seu passado? 
Que não reconhece a sabedoria dos mais velhos? 

10. Entende-se por quadrinhas populares a poesia de forma simples. São compostas de 
quatro versos, como exemplo: esta noite tive um sonho/ Mas que sonho atrevido/ Sonhei 
que era babado/ Da barra do seu vestido. (MEGALE, 2003, p. 45)
11. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jJtBNZODX6k. 
Acesso em 18/02/2021.

SAIBA MAIS:

Os sons estão em tudo nes-
te mundo e a música do mundo 
reverbera em cada um de nós. 
E o que dizer das brincadei-
ras quando elas nos convidam 
para cantar e dançar em meio 
a eterna dualidade entre a an-
cestralidade e as novas apren-
dizagens? O Guia  das VIII e 
IX Plenarinhas trazem material 
especialmente pensado para 
quem se interessa por saber 
mais sobre a musicalidade  e 
desenvolvimento. Acesse em:
http://www.educacao.df.gov.br/
wp-conteudo/uploads/2018/02/
viii_plenarinha_12.05.2020.pdf

http://www.educacao.df.gov.br/
wp-conteudo/uploads/2018/02/
ixplenarinha_see.2021.pdf
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♫Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser 
semeado!

Ó, meu amor! Quem te disse assim, que a flor do campo é 
o alecrim? ♫

“Os versos mais felizes são conservados na memó-
ria coletiva. Essa literatura oral é riquíssima (...) A tradição 
oral guarda as obras que não foram impressas e elas vivem 
perpetuamente no idioma popular” (CASCUDO, 2010, p. 78). 
Difícil ficar indiferente à riqueza da literatura oral brasileira. 
Vamos aprendendo-a no dia a dia, na convivência com nos-
sos pares, que vão repassando essa cultura de geração para 
geração. Tais saberes vão sofrendo influências de tempo, 
espaço, personagens, de maneira que é inevitável o caráter 
flexível e temporário das tradições. O convite à vivência das 
brincadeiras cantadas permite que as crianças possam se 
sentir como pertencentes a um grupo sociocultural. Sentin-
do-se integradas a essa comunidade, será mais provável que 
elas se envolvam com a preservação de suas manifestações. 

♫Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu 
mandava ladrilhar

Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, para o meu, 
para o meu amor passar! ♫

Cabe ainda esclarecer que a cultura é dinâmica e, a 
partir daquilo que as crianças conhecem, elas podem trans-
formar, ressignificar os saberes. No que tange ao espaço de 
educação coletiva, segundo Kishimoto (1998), a opção di-
dática pelo uso das brincadeiras cantadas advém das ideias 
de Froebel, ao se implementarem no Brasil, os Jardins de 
Infância, no início do Século XX, nos quais:

Havia uma profusão de cantos, marchas e 
versos acompanhando as atividades das 
crianças, permitindo um ambiente des-
contraído e de extrema mobilidade, con-
trastando com a rígida disciplina e o clima 
de terror que acompanhava as atividades 
das escolas dos primórdios deste século 
(KISHIMOTO, 1998, p. 93).

ATIREI O PAU NO GATO

Atirei o pau no gato
Mas o gato não morreu
Dona Chica admirou-se

Do berro, do berro 
que o gato deu

Miau!

♫

CIRANDA, CIRANDINHA

Ciranda, cirandinha
Vamos todos cirandar

Vamos dar a meia volta
Volta e meia, vamos dar.
O anel que tu me deste
Era vidro e se quebrou

O amor que tu me tinhas
Era pouco e se acabou

Por isso Dona Chica
Entre dentro dessa roda

Diga um verso bem bonito
Diga adeus e vá-se embora

♫

MEU LIMÃO, MEU LIMOEIRO

Meu limão, meu limoeiro
Meu pé de jacarandá

Uma vez, esquindô lelê
Outra vez, esquindô lalá
Meu limão, meu limoeiro

Meu pé de jacarandá
Uma vez, esquindô lelê
Outra vez, esquindô lalá

Escravos de Jó

 ♫

ESCRAVOS DE JÓ

Jogavam caxangá
Tira, põe

Deixa ficar
Guerreiros com guerreiros

Fazem zigue-zigue-zá
Guerreiros com guerreiros

Fazem zigue-zigue-zá

♫
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Assim, ainda de acordo com Kishimoto (1998), as 
brincadeiras de roda podiam girar em torno de diferentes te-
máticas, favorecendo a movimentação das crianças confor-
me indicações da música. Data dessa época a inclusão de 
brincadeiras de movimento incorporando conteúdos escola-
res nos Jardins de Infância.

Todos os jogos froebelianos envolvem movi-
mentação das crianças de acordo com os ver-
sos por elas cantados. O conteúdo das mú-
sicas, em consonância com os movimentos, 
facilita o conhecimento espontâneo sobre os 
elementos do ambiente. O papel educativo do 
jogo é exatamente esse. Quando desenvolvi-
do livremente pela criança, o jogo tem efeitos 
positivos na esfera cognitiva, social e moral 
(KISHIMOTO, 1998, p. 102).

Uma sugestão seria as professoras ou professores 
da creche e da pré-escola, que compõem a Educação Infan-
til, por exemplo, estabelecerem uma parceria com as famí-
lias sensibilizando-as para que cantem com suas crianças as 
músicas das suas infâncias, que conversem e ensinem as 
brincadeiras cantadas das quais participavam. Já imaginou 
a riqueza que seria o levantamento desse repertório? Depois 
que cada criança ensinasse a canção de sua família, todos 
poderiam aprender e cantar juntos. Após essa etapa, que tal 
um desafio? Depois da troca entre famílias e escola das in-
fâncias, tendo cantado muitas vezes as canções apresenta-
das, a professora ou o professor poderia fazer uma espécie 
de “batata-quente” musical em que cada criança “sorteada” 
cantaria uma canção sem que nenhuma se repetisse. Pode 
ser um momento divertido de grande ressignificação das 
canções tradicionais das infâncias. 

♫Teresinha de Jesus/ de uma queda foi ao chão.
Acudiram três cavalheiros/ Todos três, chapéu na mão! ♫

Vale lembrar, porém, em conformidade com Lydia 
Hortélio, grande expoente na pesquisa sobre os Brinque-
dos Cantados e sobre a Música Tradicional das Infâncias, 

ALECRIM, ALECRIM DOURADO

Alecrim, alecrim dourado
Que nasceu no campo 

sem ser semeado
Alecrim, alecrim dourado
Que nasceu no campo 

sem ser semeado
Foi meu amor que 

me disse assim
Que a flor do campo é o alecrim

Foi meu amor que 
me disse assim

Que a flor do campo é o alecrim

♫

TEREZINHA DE JESUS 

Terezinha de Jesus
Deu uma queda foi ao chão
Acudiram três cavalheiros
Todos de chapéu na mão

O primeiro foi seu pai
O segundo seu irmão
O terceiro foi aquele

Que a Tereza deu a mão
Da laranja quer um gomo
Do limão quer um pedaço

A menina mais bonita
Quer um beijo e um abraço

♫

PITULITO QUE BATE BATE

Pirulito que bate, bate
Pirulito que já bateu

Quem gosta de mim é ela
Quem gosta dela sou eu.

♫
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que essas canções não são feitas para serem escutadas, 
simplesmente; mas para serem brincadas, sentidas na pele, 
vividas enquanto experiência de corpo inteiro. Depois de as-
similadas as canções, que tal aprendermos a forma com que 
são brincadas? Lembrando que, após esse momento, tam-
bém se faz interessante sugerir que as crianças criem ou-
tras formas de brincar. Seria a criação de brincadeiras com 
movimento corporal a partir da poeticidade das palavras, do 
ritmo, pelas próprias crianças. 

Cabe ressaltar ainda, que as brincadeiras cantadas 
propiciam um dançar espontâneo, sem a preocupação de 
apresentação em data comemorativa, por exemplo, mas 
pela experiência vivida no momento presente. Como dan-
ça, pode desenvolver: coordenação motora; expressivida-
de; memória; autoestima; imaginação, criação; flexibilidade; 
consciência corporal; noção espacial; integração social. Má-
rio de Andrade, em sua obra, “Danças Dramáticas do Brasil” 
(2002) já abordava esse tipo de atividade com música para 
dinamizar os gestos. 

Hoje, sobre repetir movimentos, Chico dos Bonecos 
nos diz: “a criança vai querer repetir cada uma das brinca-
deiras, e todas elas novamente, e outra vez. Para a criança, 
a repetição é expressão de criatividade e entusiasmo” (LOU-
REIRO; TATIT, 2014, p. 6).

♫Escravos de Jó, Jogavam caxangá/ Tira, bota, deixa o Zé 
Pereira ficar.

Guerreiros com guerreiros fazem/ Zigue, Zigue, Zá !♫

Outra questão importante a ser considerada é a 
identidade do povo brasileiro que pode ser fortalecida a par-
tir das brincadeiras cantadas. Quais são as canções e as 
brincadeiras que nos identificam enquanto nação? Constitu-
ído, prioritariamente, por influências indígenas, africanas e 
europeias, o repertório brasileiro é bastante vasto. No entan-
to, as canções das quais tomamos mais conhecimento são 
de origem europeia, não por acaso, é claro, mas por toda a 

O CRAVO BRIGOU 
COM A ROSA

O cravo brigou com a rosa
Debaixo de uma sacada

O cravo saiu ferido
E a rosa despedaçada
O cravo ficou doente

E a rosa foi visitar
O cravo teve um desmaio
E a rosa pôs-se a chorar

O cravo brigou com a rosa
Debaixo de uma sacada

O cravo saiu ferido
E a rosa despedaçada
O cravo ficou doente

E a rosa foi visitar
O cravo teve um desmaio
E a rosa pôs-se a chorar

♫

SE ESSA RUA FOSSE MINHA

Se essa rua, se essa 
rua fosse minha
Eu mandava, eu 

mandava ladrilhar
Com pedrinhas, com 

pedrinhas de brilhantes
Para o meu, para o 
meu amor passar

Nessa rua, nessa rua 
tem um bosque

Que se chama, que 
se chama solidão

Dentro dele, dentro 
dele mora um anjo

Que roubou, que roubou 
meu coração

Se eu roubei, se eu 
roubei teu coração

É porque, é porque te quero bem
Se eu roubei, se eu 
roubei teu coração

É porque tu roubaste 
o meu também.

♫
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questão envolvida na colonização. Temos, então, a oportuni-
dade de ampliar nosso repertório de brincadeiras de origem 
africana e indígena, pois elas também fazem parte da nossa 
constituição enquanto povo e, por tanto tempo, não foram 
colocadas em evidência. Que tal ampliarmos nossos reper-
tórios para, consequentemente, ampliarmos os das crian-
ças? Mais uma razão para termos as brincadeiras cantadas 
como foco de pesquisa para nossas atividades. 

Trabalhar com as brincadeiras cantadas na escola 
das infâncias, além de ser um rico recurso de ressignifica-
ção da cultura tradicional brasileira, trata-se de atividades 
simples, em que precisamos usar apenas o corpo, a voz, o 
entusiasmo e a criatividade nos movimentos. Em um con-
texto em que os recursos materiais são parcos, ter o próprio 
corpo como brinquedo é uma grande possibilidade na qual 
deve ser investido tempo. Não precisamos comprar nada 
para brincar. Essa é, também, uma noção necessária a ser 
repassada para as nossas crianças.  Com as brincadeiras 
cantadas, a única necessidade é a presença corporal e o 
interesse para que elas aconteçam. 

♫Pirulito que bate-bate/ Pirulito que já bateu!
Quem gosta de mim é ela/ Quem gosta dela sou eu!♫

Como vimos, a brincadeira cantada é algo que pas-
sa de geração a geração e não traz referências de autorias. 
Brincadeiras de mãos, acompanhadas de cantigas, brinca-
deiras de pés, brincadeiras com o gesto constituem um mo-
mento marcante em que nos envolvemos com inteireza e 
entrega, ao passo que desenvolvemos outras habilidades 
secundárias, como ritmo, coordenação motora, lateralidade, 
imaginação, criação. Existem brincadeiras cantadas que são 
verdadeiras histórias que podem ser, inclusive, dramatiza-
das, como é o caso da Linda Rosa Juvenil e o Cravo brigou 
com a rosa, por exemplo.

À escola das infâncias, também, cabe o papel de fa-
vorecer a socialização das crianças, algo possível por meio 

A LINDA ROSA JUVENIL

A linda rosa juvenil, 
juvenil, juvenil

A linda rosa juvenil, juvenil
Vivia alegre em seu lar, 
em seu lar, em seu lar
Vivia alegre em seu 

lar, em seu lar
E um dia veio uma bruxa 
má, muito má, muito má
Um dia veio uma bruxa 

má, muito má
Que adormeceu a rosa assim, 

bem assim, bem assim
Que adormeceu a rosa 

assim, bem assim
E o tempo passou a correr, 

a correr, a correr
E o tempo passou a 

correr, a correr
E o mato cresceu ao redor, 

ao redor, ao redor
E o mato cresceu ao 

redor, ao redor
E um dia veio um belo 
rei, belo rei, belo rei
E um dia veio um 
belo rei, belo rei

Que despertou a rosa assim, 
bem assim, bem assim
Que despertou a rosa 

assim, bem assim
Batemos palmas para o 
rei, para o rei, para o rei
Batemos palmas para 

o rei, para o rei

♫
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das brincadeiras cantadas, pois há o contato com o outro e o 
desafio de algumas atividades coletivas, em que as crianças 
podem se expressar livremente ou de acordo com a música.  
Favorecer a relação entre as pessoas é algo que deve es-
tar presente no planejamento escolar, já que a experiência 
estética compartilhada é importante para a constituição de 
memórias afetivas, musculares e coletivas. Portanto, a res-
significação das cantigas tradicionais das infâncias vai além 
da propagação da tradição em si, traz um objetivo comum 
a todos, o olho no olho, o espírito de coletividade, de comu-
nhão, para juntos viverem experiências estéticas em roda, 
que traz a ideia de plenitude, pois não sabemos onde é o 
início nem o seu fim.  

Vale lembrar ainda, conforme Loureiro e Tati (2013):

As canções tradicionais estão repletas de 
simbolismos e de entusiasmo. Expressam 
a força da história advinda de expressões 
espontâneas da oralidade que foram trans-
mutadas e adicionadas às narrativas e melo-
dias do cancioneiro popular e erudito, numa 
mistura do passado com a atualidade. Essas 
cantigas não estão limitadas a nenhuma faixa 
etária; todos brincam, independentemente da 
idade. A ludicidade presente nessas canções 
une diferentes fases do desenvolvimento e 
traz ao grupo o humor, a alegria (LOUREIRO 
e TATIT, 2013, p. 09).

Segundo as autoras, não há idade para se envolver 
com as brincadeiras cantadas. Isto é a quebra de um pa-
radigma, pois muitas professoras e professores acreditam 
que crianças maiores não se envolveriam nas brincadeiras 
corporais. No entanto, a experiência comprova que não há 
idade limite para as brincadeiras cantadas. Afinal de contas, 
há brincadeiras com diferentes níveis de dificuldade; seria o 
caso, apenas, de se pesquisar mais apuradamente as ativi-
dades que melhor seriam indicadas a cada grupo etário.

 ♫Fui na Espanha, buscar o meu chapéu/ Azul e branco da 
cor daquele céu

FUI À ESPANHA

Fui à Espanha
Comprar o meu chapéu

Azul e branco
Da cor daquele céu

Olha a palma, palma, palma
Olha o pé, pé, pé

Olha a roda, roda, roda
Caranguejo peixe é

Caranguejo não é peixe
Caranguejo peixe é

Caranguejo só é peixe
Na enchente da maré

 
Samba, crioula

Que vem da Bahia
Pega a criança
E joga na bacia

 
A bacia é de ouro

Areada com sabão
E depois de areada

Enxugada com o roupão
 

O roupão é de seda
Camisinha de filó

Touquinha de veludo
Para quem ficar vovó

 
A bênção, vovó!
A bênção, vovó!

♫
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Ora palma, palma, palma, Ora pé, pé, pé/Ora roda, roda, 
roda, caranguejo peixe é!♫

Cabe destacar, ainda, a importância da participação 
dos adultos nestas atividades. Na roda, a relação é horizon-
tal, todos são iguais. A professora ou o professor, no caso, 
seria um organizador do espaço social das aprendizagens e, 
por que não ousar em ser um organizador “brincante”, que 
se envolve com as atividades das crianças com inteireza? É 
hora de sermos essa mudança necessária nas escolas das 
infâncias. Para além da escola, vale lembrar que essas ati-
vidades propiciam momentos de alegria, a qual é uma força 
necessária para a vida em qualquer tempo e espaço, inde-
pendentemente da idade. Precisamos encontrar ocasiões 
para que ela seja favorecida a estar presente. É necessário 
um pouco de poesia para que a vida se torne mais leve. Que 
a poética das brincadeiras cantadas se faça presente em 
nossas escolas e em nossas vidas, trazendo mais leveza à 
nossa existência.

MÚSICAS PARA BRINCAR
Um guia prático com letras, 

melodias e brincadeiras
Autores: Cristiano Santos, 

Rafael Pontes, Rodrigo Lucas 
e Tiago Aquino (Paçoca)

Tesouro das Cantigas 
para Crianças 1 e 2 

Autora:Ana Maria Machado
Editora: Nova Fronteira

Folclorices de Brincar
Autora: Mércia Maria Leitão
Editora do Brasil Literatura
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EU BRINCO, TU BRINCAS, ELES 
BRINCAM?
Do direito ao brincar a brincadeira como eixo curricular 
da educação infantil
Carolina Velho

 Qual lugar a brincadeira, o brincar ocupa nos cotidianos que temos com as crianças nos 
espaços de educação infantil do Distrito Federal? Quais são e como são essas brincadeiras?

A existência de um aporte legal para o brincar, como o suporte da legislação internacional, 
na “Convenção sobre os Direitos da Criança” de 1989 ou na “Declaração dos Direitos da Criança” 
de 1959, deixa dúvidas sobre a importância dessa atividade. A Declaração estabeleceu, no seu ar-
tigo 31, título 1, que: “Os Estados-partes reconhecem o direito da criança ao descanso e ao lazer, 
ao divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem como à livre participação na vida 
cultural e artística”. A legislação nacional, além de abranger as obrigações do Estado para garantir 
este direito, propõe a configuração da Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica. É 
a Constituição Brasileira de 1988 em seu artigo 208, inci-
so IV, que garante a educação em creches e pré-escolas 
como dever do Estado e direito das crianças.

Este direito das crianças é reforçado no Estatuto 
da Criança e do Adolescente, ECA (1990) e na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), 
que reconhece a Educação Infantil como primeira etapa 
da educação, tendo como finalidade o desenvolvimento 
integral das crianças até 6 anos de idade.

Enxergar as crianças como seres dotados de ca-
racterísticas sociais, imersas no contexto social, econô-
mico, político e cultural, tem sido a opção teórica das/dos 
profissionais da educação e pesquisadores brasileiros na 
luta pela consolidação de uma educação de qualidade, 
socialmente referendada, para as crianças de 0 a 6 anos.

O ordenamento legal significa, à primeira vis-
ta, o reconhecimento e a aceitação dessa concepção 
por parte das políticas educacionais no Brasil. Com a 
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fixação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa-
ção Infantil, DNCEI, (2009) temos, enquanto política pública, 
muitas dessas opções teóricas defendidas.

Historicamente, a política pública para a Educação 
Infantil é muito recente, sendo construída por dois caminhos 
na educação do país: o da creche e o da pré-escola, sendo a 
primeira caracterizada pela ação da assistência e, a segun-
da, como ação da educação. Apenas com a LDB em 1996 
é que temos a integração do cuidar e do educar. Se pensar-
mos em termos de décadas, não temos nem uma década 
de financiamento específico para Educação Infantil, que se 
materializa em 2007 com o FUNDEB, Lei Nº11.494 de 20 de 
junho de 2007, sendo uma luta de anos dos militantes e pes-
quisadores que trabalham pela Educação Infantil do país.

Com a Resolução Nº5 do Conselho Nacional de Edu-
cação, em 17 de dezembro de 2009, regulamentando as DC-
NEI, temos um documento construído de forma compartilhada 
e democrática, que orienta nacionalmente o currículo para a 
Educação Infantil. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (diferente do RCNEI) é a regulamentação 
que orienta os municípios e o Distrito Federal desde a con-
cepção da Educação Infantil até a articulação entre Educação 
Infantil com o Ensino Fundamental, passando pelo que deve 
conter em um Proposta Pedagógica. A Resolução prescreve, 
a cada município ou o Distrito Federal e a cada instituição de 
Educação Infantil, a devida autonomia para a construção do 
seu currículo e da sua Proposta Pedagógica.

As Diretrizes foram elaboradas de forma democrática 
e com contribuições de grupos de pesquisa, pesquisadores, 
conselheiros tutelares, Ministério Público, secretários e conse-
lheiros municipais de educação, entidades não governamen-
tais e movimentos sociais que participaram das audiências e 
debates em reuniões regionais, e traduzem a diversidade e a 
complexidade do atendimento educacional das crianças de 0 
a 5 anos e 11 meses de idade. Mas como é que os municípios 

BRINCANDO AO AR LIVRE
A brincadeira ao ar livre 

permite que as crianças expe-
rimentem um maior número de 
possibilidades e variadas situa-
ções, favorecendo a autonomia 
em suas escolhas. Caminhar, 
correr, cair, levantar, calcular 
riscos, explorar os espaços, 
fazem parte da relação esta-
belecida com o ambiente, ins-
tigando, progressivamente, a 
tomada de consciência de sua 
corporeidade, limites, potencia-
lidades, sensações e funções 
corporais. E o brincar ao ar li-
vre, em meio a natureza, pode 
ocorrer desde a mais tenra in-
fância, permitindo que as crian-
ças sintam o vento, percebam 
as sonoridades do ambiente, 
brinquem com a água, com a 
terra, areia, pedrinhas, entre 
outros elementos da natureza.
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e o Distrito Federal estão incorporando as DCNEI nas suas Propostas Pedagógicas? O que são 
eixos curriculares? E qual é a concepção de brincadeira assegurada pelo currículo?

Na Educação Infantil a definição de currículo é o conjunto de práticas que buscam 
articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte 
do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o 
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos de idade. Ou seja, o currículo está ligado 
à prática. Não sendo assim, compartimentado ou dividido em conteúdos a serem vencidos.

Não é mesmo fácil definir o que é “conteúdo” na Educação Infantil ou o que as crian-
ças precisam aprender quando estão nesta faixa etária. Segundo BARBOSA (2009), um cur-
rículo precisa estar articulado às práticas culturais de determinado grupo social – no tempo e 
no espaço – já que expressa uma cultura e como tal não pode estar desvinculado do contexto 
social mais amplo.

Sendo assim, as DCNEI (BRASIL, 2009) afirmam que existem dois grandes eixos 
curriculares, em que a expressão cultural e humana deve ter suporte na Educação Infantil: as 
Interações e as Brincadeiras.

Ou seja, todas as práticas de aprendizagem precisam estar norteadas por interações, 
e pelas brincadeiras. Dessa forma, estão assegurados os espaços de aprendizagem, consi-
derando-se as crianças como sujeitos atuantes deste processo. Para a professora Maria Car-
mem Silveira Barbosa a aprendizagem das crianças perpassa pela interação:

 É ao fazer junto, ao colaborar em tarefas, ao decidir em conjunto 
com outras pessoas mais experientes, que as crianças aprendem. 
Portanto, no convívio, nas ações e iniciativas que realizam, elas vão 
constituindo seus próprios percursos formativos, ou seja, criam seus 
caminhos dentro de uma cultura, aprendendo a se desenvolver com 
autonomia (BARBOSA, 2009, p.28).

Mas é pelo brincar que as crianças se relacionam, apreendem, compreendem o mundo 
ao seu redor. A brincadeira é o guia mestre que conduz o desenvolvimento das crianças, em 
que a imaginação e a criação nas infâncias estão intrinsecamente ligadas a atividade do brincar. 

O brincar é a atividade principal do dia a dia. É importante porque dá o 
poder à criança para tomar decisões, expressar sentimentos e valores, 
conhecer a si, os outros e o mundo, repetir ações prazerosas, partilhar 
brincadeiras com o outro, expressar sua individualidade e identidade, 
explorar o mundo dos objetos, das pessoas, da natureza e da cultura 
para compreendê-lo, usar o corpo, os sentidos, os movimentos, as vá-
rias linguagens para experimentar situações que lhe chamam a aten-
ção, solucionar problemas e criar (KISHIMOTO, 2010, p. 1).
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É necessário que as escolas das infâncias organizem a Proposta Pedagógica e o 
trabalho pedagógico de forma a pensar que, para as crianças, o brincar é essencial para o 
seu desenvolvimento, não sendo apenas uma atividade a ser incluída na rotina, e que precisa 
estar em diferentes momentos, espaços e experiências organizadas socialmente pelas pro-
fessoras e professores.

Se o brincar é um dos eixos importantes do trabalho pedagógico, 
é preciso observar e acompanhar cada criança para verificar quais 
foram ou são seus brinquedos preferidos, com quem brincou, como 
brincou, o que fez de novo em cada semana; se interagiu com a 
diversidade dos objetos e pessoas de seu agrupamento e de outros, 
se brincou de faz de conta com guias simples ou complexos, com 
quem e o que fez (KISHIMOTO, 2010, p. 15). 

Mais do que transformar as crianças em adultos criativos, é preciso criar ambientes para 
que as crianças tenham possibilidades e sejam estimuladas a criar, diariamente, em suas atividades.

A escola das infâncias precisa ser espaço seguro para que o brincar aconteça de 
diversas formas: livre, orientado, faz de conta, jogo com regras, brincar de contar, brincar de 
rimar. Brincar com crianças da mesma idade, com crianças mais novas, crianças mais velhas.

O brincar não pode ser visto como um presente, ou algo que se ganha em troca do 
bom comportamento, já avançamos essa prática docente. Os brinquedos precisam estar dis-
poníveis assim como o repertório das brincadeiras, e não guardados em uma sala de brin-
quedos, com a justificativa de que as crianças quebram ou não os utilizam “direito”. “Muitos 
professores têm a ideia de que permitindo o brincar livres às crianças causarão bagunça, 
desordem e indisciplina em sala de aula” (HORN, 2007, p. 58). Pois, para além do direito, con-
sidera-se a atividade de brincar a mais importante para as crianças de 0 a 6 anos de idade, ou 
seja, as crianças que estão na escola das infâncias.

A brincadeira deve ser vista como eixo essencial para que a Proposta Pedagógica em cada 
instituição de educação coletiva seja construída coletiva e colaborativamente. Para que isso aconte-
ça, as instituições de Educação Infantil precisam inicialmente levantar suas próprias considerações 
sobre o que é o brincar para as crianças da primeira etapa da Educação Básica. O segundo passo é 
investir na formação de cada professora e professor desta etapa, para que tenhamos possibilidades 
de ampliar as concepções dos adultos que estão nos espaços de aprendizagem com as crianças.

Além disso, a construção do currículo e da Proposta Pedagógica deve ser um trabalho 
coletivo, com a participação de todas e todos, para que os envolvidos em uma instituição de 
Educação Infantil saibam da importância essencial que o brincar tem na vida de cada uma das 
crianças que vivenciam a experiência de estar ali matriculada.
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E quem disse que só se brinca com brinquedos? 
Esse é um dos mitos que temos sobre o brincar. Aqui, o bom 
combate é válido, pois há uma discussão necessária sobre 
o brincar livre do consumo. É claro que toda criança deveria 
ter a possibilidade de ter um brinquedo, ou a experiência 
de brincar com brinquedos. Mas isso não significa ter um 
quarto de brinquedos para brincar. Sabemos, inclusive, que 
dependendo da faixa etária, é bem possível que as crianças 
prefiram uma caixa ao brinquedo.

Podemos elencar aqui, muitas possibilidades que ga-
rantem a brincadeira viva e presente no cotidiano das crianças!

Brincar de Faz de Conta
Brincar Heurístico

Brincar na Natureza
Brincar com o corpo

Brincar com músicas, rimas, palavras
Brincar com adivinhações

Brincar com regras

É importante que tenhamos claro que o brincar não 
pode ser um ato de consumo, que de alguma forma tira o 
foco do que é essencial no brincar. As crianças brincam por-
que é essa a atividade central para o seu desenvolvimento 
humano, e não apenas uma atividade cognitiva, mas sobre-
tudo, uma atividade afetiva.

Com isso, encerro essa reflexão, com algumas 
questões que precisamos de forma crítica e responsável ser 
respondida por cada profissional da educação que atua na 
Educação Infantil: Como você organiza os ambientes e es-
paços para que as crianças brinquem no cotidiano? Como 
apoia o conhecimento das crianças para novas brincadei-
ras? Como garante o direito de brincar no dia a dia com ati-
vidades que planeja, desde a creche até a pré-escola?

https://www.fadc.org.br/brincar-junto

INFÂNCIA, LIBERDADE E 
ACOLHIMENTO Experiências 

na educação infantil 
Autores: Tânia Campos Rezende 

e Vitória Regis Gabay de Sá
Summus Editorial

MINI-HISTORIAS RAPSÓDIAS 
DA VIDA COTIDIANA NAS 

ESCOLAS DO OBSERVATÓRIO 
DA CULTURA INFANTIL - OBECI

Organizador: Paulo Fochi
Editora: Paulo Fochi 

Estudos Pedagógicos

SÓ DE BRINCADEIRA
Autores: Leo Cunha 

e Anna Cunha
Editora: Positivo
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O BRINCAR NA NATUREZA E 
A ESCOLA DAS INFÂNCIAS
Daniele Marques Vieira
Larissa Kovalski Kautzmann

Eu fui aparelhado 
para gostar de passarinhos.

Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo12. 

Manoel de Barros

O brincar, a natureza e as infâncias, na poética de Ma-
noel de Barros, fazem parte de um universo alimentado pelo 
imaginário, possuído da concretude da vida. Nesse universo, 
as crianças deixam-se ser conduzidas por percepção, desejo e 
curiosidade, criam sua relação com cada elemento pela capaci-
dade de receber estímulos e de transformá-los em presença sig-
nificativa. Nesse contexto, elas observam, percebem, conhecem, 
aprendem, ora mergulhadas em uma interioridade investigativa, 
ora conectadas com o seu entorno de inúmeros seres – gente, 
bicho, planta – e atmosfera integradora. O quintal, lugar reconhe-
cido para o estabelecimento da relação das crianças com a natu-
reza, pode compor a escola das infâncias com o sentido de eixo 
estruturante de propostas pedagógicas, tal como as interações 
e a brincadeira (BRASIL, 2009), uma vez que constitua espaço 
pensado, organizado e planejado para favorecer processos de 
descobertas, conquistas, aprendizados à construção de saberes 
e relações13. Mais ainda, o quintal é um lugar do olhar, da escuta, 
da aproximação, do perscrutar, do transformar e do repertoriar.

Com o sentido de olharmos para o brincar na nature-
za, na escola das infâncias, propomos como lupa um pensa-
mento pedagógico que se sustenta em diferentes referentes 
teóricos para confrontar, pensar, dialogar e aprofundar a com-
preensão das relações educativas implicadas nesse contexto. 
O pensamento pedagógico que propomos, de não filiação a 
uma teoria específica, mas que possibilita colocar em relação 

12. Trecho poético da obra “Meu quintal é maior do que o mundo”, do Apanhador de des-
perdícios (BARROS, 2015, p. 149).
13. Neste texto, a palavra construção tem o sentido de “provisoriedade de criar algo” como agên-
cia das crianças, além disso, remete ao que é observado nas ações manifestadas por elas.

BRINCANDO COM A 
NATUREZA

Fazer esculturas e desenhos 
utilizando elementos da nature-
za é uma brincadeira muito inte-
ressante e recheada de possibi-
lidades de aprendizado. Vocês 
vão precisar de grãos, semen-
tes, pequenos galhos, flores, 
pedras, areia, terra, água, e o 
que mais estiver disponível. Não 
perca a oportunidade de deixar 
que as próprias crianças inves-
tiguem o quintal, parque, área 
verde e escolham seus elemen-
tos.  O importante é aproveitar a 
brincadeira para entrar em con-
tato com a natureza prestando 
atenção em tudo o que ela nos 
oferece. Sinta cheiros, texturas, 
visualize o ambiente ao redor 
e perceba que vocês também 
são parte da natureza. Todos 
os objetos colhidos podem ser 
selecionados, organizados, co-
lecionados, agrupados por dife-
rentes características e mexer 
com eles, tocá-los, guardá-los 
em caixinhas, já será outra brin-
cadeira que podem realizar.
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aspectos – divergentes e comuns – a fim de promover o pensar crítico, denota a complexida-
de da Educação Infantil.  Partimos da ideia de que a observação constitui atividade essencial 
à prática pedagógica e à pesquisa com bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, 
assumindo caráter formativo, posto que “aprender a observar as crianças e todos os elementos 
que constituem o contexto educativo da creche é, sem dúvidas, imprescindível para a docência 
na educação infantil” (COUTINHO; VIEIRA, 2018, p. 496).

Assim, escolhemos trazer nesse texto fragmentos capturados pela observação investigativa 
do cotidiano na escola das infâncias14, como narrativas fotográficas15 e interpretativas à uma abor-
dagem que busca criar conexões com a prática educativa. Propomos neste texto evidenciar a inte-
gração de eixos estruturantes – interações, brincadeiras e natureza - para pensar uma didática da 
Educação Infantil, com o convite à reflexão sobre o brincar na natureza, privilegiando a atividade de 
bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas enquanto possibilidade da prática. Enfatizamos 
que os eixos da proposta pedagógica explicitam intencionalidades da prática e destacamos que as 
interações assumem um sentido preliminar, de apresentação do que pode se compor às vivências 
no contexto educativo propiciando o estabelecimento de relações advindas das ações infantis. 

Seres da natureza, as crianças se amalgamam no ambiente natural pela possibilida-
de de aproximarem-se, tateando, absorvendo, perscrutando as formas, as cores, os cheiros. 
Guiadas pela curiosidade, despertadas em seus sentidos, entregues no tempo da contempla-
ção para a exploração, transmutam sensações em percepções sobre o mundo e estabelecem 
intimidade com toda natureza.

amalgamar-se aos elementos naturais

Combinar-se com a árvore Juntar-se ao gramado Misturar-se as folhas

Fluída, as crianças criam seu repertório como agentes e exercem em sua potência, 
o gesto, o movimento, o pensamento, por conexões infinitas. A cada nova oportunidade, as 
crianças interagem e se relacionam com o outro, incidindo com sua intenção, desejo, repeti-
ção. A novidade do mundo as assombra, a convivência com seus pares as fortalece, a reitera-
ção nos ambientes conhecidos as aterra16. 
14. As imagens que compõem este texto, constituem acervo da observação investigativa de Daniele Marques Vieira, produzido no período 
de 2017 a 2019 na Escola Parlenda, instituição de Educação Infantil de Curitiba.
15. A fotografia como forma narrativa, olhar que elege e narra as interações das crianças, neste caso como ser da natureza, constitui argu-
mento dialógico, pelo caráter polissêmico da imagem que sugere múltiplas interpretações – de quem a observa – mediante a escolha do 
olhar fotográfico – de quem recorta a realidade. Para saber mais, ver o artigo “A fotografia na experiência educativa de professores: do olhar 
e das interpretações” (VIEIRA, 2019).
16. O termo aterrar assume aqui o sentido de vínculo, enraizamento e pertencimento do ser da natureza no seu lugar, em um tempo que urge 
compreendermos as conexões que subsistem e nos mantém no planeta. Ver “Onde aterrar?” de Bruno Latour de 2020.
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Os encontros a provocam e surgem novas relações, a curiosidade e o interesse per-
sistem e, com isso, as crianças aprofundam a experimentação que cada elemento suscita. É 
no viver que as crianças se deparam com a complexidade do mundo, ampliam sua compre-
ensão pela apropriação de características, investindo em novas possibilidades investigativas, 
criando modos de interação e relação com seus pares, construindo significados17 a partir de si 
e com o outro, transformam descobertas em saberes compartilhados e comuns.

investir-se na areia e com o outro

Tocar Aproximar Fazer com

Na natureza muitos são os convites. A areia – assim como a terra, a água e outros tantos 
elementos naturais – é matéria potente de alargamento das percepções de si e com o outro. Pisar na 
areia e na terra é diferente de pisar nos revestimentos das salas ou no cimento. É preciso realinhar o 
corpo e buscar novo equilíbrio. Espaço instigante de uma superfície que se deixa marcada ao toque 
de joelhos, mãos, pés e bumbuns, a areia e a terra pode ser colo maleável que acolhe. Também, é 
território para amalgamar-se ao outro. Investigar junto. Descobrir que pode ser difícil conter com as 
mãozinhas os grãos que escapam, mas que talvez, o amigo tenha encontrado uma solução – uma 
colher manuseada com cuidado poderia auxiliar na intenção de conter e transportar?

As vivências das crianças em ambientes naturais são sempre oportunidades para ob-
servarmos a intrínseca condição como ser da natureza, marcada por uma conexão manifesta 
na atração pelos elementos disponíveis, que parecem suscitar a exploração, e pela intimidade 
curiosa que emerge no ato de conhecer, com a aproximação marcada por um gesto inicial, 
delicado, minucioso, acolhedor.

intimidade: tocar, perceber, conhecer

Dedilhar Sentir Assombrar-se

17. Enfatizamos nessa expressão o sentido de provisoriedade da agência das crianças que, inicialmente, investem, revestem, refazem, re-
alizam ações mediante suas percepções.
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A árvore do quintal é o chamado para tocar, perceber, 
conhecer. O olhar das crianças desejoso de cores, cheiros, 
texturas e formas busca aproximação, vai ao encontro. Olha, 
rodeia, perscruta, encosta. Primeiro, são os dedos que com 
aparente cuidado colhem a sensação proporcionada pelo to-
que. Logo a mão toda, talvez corajosa, encosta no tronco. 
Mãos na árvore e surge o abraço. Talvez, a vontade seja de 
investir todo o corpo para compreender esse outro ser vivo – 
a árvore. Supomos, nesse momento, que a relação das crian-
ças com a árvore se estabelece por algumas percepções – a 
textura do tronco – e novas curiosidades, relativas ao topo, 
ao que as crianças olham – a copa. Não há pressa. Essa 
intimidade parece estar nascendo e será nutrida a cada en-
contro no quintal. É dessa frequência de reencontros que as 
crianças poderão conhecer a árvore e se reconhecer nessa 
relação. Talvez surja o desejo de subir, de coletar as folhas 
que caem no chão, de comer os frutos, de brincar na sombra. 

Essa possibilidade de observar as crianças intera-
girem em ambientes naturais configura importante oportu-
nidade para acompanharmos processos de constituição da 
experiência infantil, como ser da natureza, em sua relação 
consigo e com os elementos do entorno. Na instituição de 
educação coletiva18, isso requer a decisão da prática de ofe-
recer as condições objetivas para as crianças vivenciarem 
cotidianamente momentos em que possam estar em relação 
contínua e constante com a natureza. A criação dos reper-
tórios infantis pelo aprimoramento de estratégias conforma 
nos modos de interação e na produção de sentidos a ex-
pressividade das relações cotidianas eleitas pelas crianças, 
conforme interesses, necessidades, desafios, constituindo a 
própria experiência. E isso configura o próprio brincar.

Acerca do conceito de experiência, Larrosa (2002) 
destaca como sendo aquilo que nos passa, nos acontece, 
nos toca. Ou seja, a experiência é algo que se instala em 
nosso ser muito mais por uma dimensão efêmera da senso-
rialidade, do pensamento subjetivo, da impressão que marca 
18. Essa denominação se refere a qualquer estabelecimento não doméstico, público ou 
privado, de atendimento à Educação Infantil.

SAIBA MAIS:

“A criança na natureza: por 
um crescimento sustentável” foi 
o tema da V Plenarinha, no ano 
de 2017, que teve por objetivo 
aproximar a criança da natureza 
e contribuir para a constituição 
de uma relação de reciproci-
dade, curiosidade, interesse e 
cuidado a partir de interações 
e experiências. Você é nosso 
convidado para conhecer o Ca-
derno Guia da V Plenarinha, 
em que o tema é abordado por 
meio de textos teóricos e su-
gestões de atividades, além do 
livro “Meu Quintal”, escrito pela 
professora e escritora Ana Nei-
la Torquato e ilustrado pelas 
crianças da Educação Infantil 
das Unidades Públicas e Ins-
tituições Parceiras da SEEDF. 
Materiais disponíveis em: 
http://www.cre.se.df.gov.br/as-
com/documentos/subeb/v_ple-
narinha_2017.pdf

http://www.cre.se.df.gov.br/as-
com/documentos/subeb/livro_
meu_quintal_v_plenarinha.pdf
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cada situação vivida. O que sentimos na confrontação com o 
outro, como reagimos espontaneamente ao assombro ou, ao 
encontrarmos o conhecido, incidimos nossa ação como uma 
nova oportunidade à essa relação e, com isso, aprimoramos, 
revemos, ampliamos, complexificamos, ressignificamos a 
própria experiência. Nessa perspectiva, a experiência se dá 
como vida vivida, sentida, marcada daquilo que cada encon-
tro, reencontro, novidade, nos provocou, ressoou, decantou. 

Se pensarmos com Larrosa (2002) a ideia de experi-
ência como vida latente e pujante, porque constitui o arsenal 
de referências iniciais que nutre e a cada nova oportunida-
de, se tornam recorrentes, preferenciais, eleitas, instigantes 
e responsivas ao desejo das crianças, podemos assim, ima-
ginar o valor de favorecer a relação de meninas e meninos 
com a natureza, dada a imanência de suas potencialidades. 

Inserida em ambientes naturais, as crianças exploram 
mais livremente suas potencialidades. O corpo ensaia e con-
quista posturas, se afirma por iniciativas em que experimen-
tar é o sentido da brincadeira que emerge dessa relação, e 
a atmosfera de amálgama evidenciada, primeiramente, nas 
iniciativas de interação com elementos do ambiente – areia, 
terra, folhas, galhos e todo tipo de minúcias encontradas – 
se mantém em momentos quando as crianças expandem do 
jogo de exploração para o jogo simbólico, e com seus pares 
se lançam inteiramente a manifestar a representação simbó-
lica na brincadeira. O brincar na natureza, assim, se constitui 
uma metodologia propícia da cultura infantil para o pleno de-
senvolvimento e aprendizagens, mais significativas quanto fo-
rem as marcas da experiência dessa relação com a natureza.

Novamente, a observação das crianças em ambien-
tes naturais propicia acompanhar processos de conquista da 
autonomia, manifesta, principalmente, pelo corpo que assume 
novas posturas, se lança a desafios, prova e experimenta sua 
potência, ampliando a capacidade de mover-se no ambiente 
em busca por reviver a euforia da descoberta, de encontrar o 
conhecido e dominar a ação sobre ele, de deixar-se levar por 
aquilo que sua imaginação convida.

CONSTRUÇÃO E 
CONSTRUTIVIDADE. 

Materiais Naturais e Artificiais 
nos Jogos de Construção.

Coleção Experiências 
na Educação Infantil
materiais e artificiais

Autores: Alejandra Dubovik 
e Alejandra Cipitelli

BRINQUEDOS DO CHÃO
A NATUREZA, O IMAGINÁRIO 

E O BRINCAR
Autor: Gandhy Piorski

Editora: Peirópolis

MENDONÇA, Rita. Atividades 
em áreas naturais (livro 
eletrônico). São Paulo: 

instituto. Ecofuturo, 2015.
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dominar o próprio corpo na relação com a natureza

Tatear Subir Escalar

Galopar ou voar

O tronco pesado impõe um limite: não é possível tirá-lo do lugar. Embora as fotos 
possam sugerir a tentativa de movimentá-lo, não parecia ser esse o objetivo das crianças, 
pelo menos não nesse dia. O testemunho da cena fotografada constitui uma interpretação, 
porém o caráter polissêmico da imagem convida a tantas outras elucubrações em torno desse 
encontro das crianças com o tronco.

 A relação corporal que essas crianças travam com o elemento nos dão indícios de 
como provam o domínio do próprio corpo - e experimentam essas sensações - de amalgama-
rem-se ao tronco. Como se o estivessem mapeando sobem, descem, abraçam, equilibram-se, 
quase se sentam – tronco no meio, uma perna para cada lado, ponta dos pés encostando no 
chão. Conseguir manter o corpo equilibrado, em postura de controle do movimento, parece 
abrir espaço para outras gestualidades orquestradas a uma narrativa própria de galope, de 
voo, um movimento nutrido pela imaginação criadora: poderia esse elemento ser um cavalo? 
Um dragão alado? Um pássaro?

“Se o corpo e os sentidos são os mediadores de nossa relação com o mundo, eles não 
o são senão através do simbólico que os atravessa” (LE BRETON, 2016, p. 25). Ou seja, as 
crianças ao interagirem com o mundo, a cada nova sensação, sentimento, percepção cons-
tituem referências sobre sua experiência sensorial que, atrelada ao viver no cotidiano, se re-
vestem de imagens – vividas e criadas – compondo no imaginário, relações e representações, 
base para a simbolização da experiência.
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Segundo Vigotski (2009, p. 20) “toda obra da imaginação constrói-se sempre de ele-
mentos tomados da realidade e presentes na experiência anterior da pessoa”. Nessa perspec-
tiva, se pensarmos nas crianças da primeira infância, seria a experiência sensorial o repertório 
originário – anterior – que uma vez marcado no corpo, revela-se como presença indelével a 
nutrir a imaginação? Mas, a experiência não é só conservada e reproduzida, como também, 
seus elementos são combinados e reelaborados por meio da atividade criadora, o que se ex-
pressa claramente nas brincadeiras. 

Quanto mais as condições do meio – os sujeitos, o ambiente, os elementos 
concretos – propiciam às crianças acender o aspecto lúdico em suas interações, as-
sim, elas se tornam disponíveis de forma ativa ao brincar. Vale ressaltar que o “brincar 
não é uma dinâmica interna do indivíduo, mas uma atividade dotada de uma significa-
ção social precisa que, como outras, necessita de aprendizagem” (BROUGÈRE, 2002, 
p. 20). É na relação com outros sujeitos que as crianças aprendem a brincar. Especial-
mente, a brincadeira entre mãe e bebê é marcada pela repetição e por respostas es-
peradas como balbucios, palavras, tom de voz, vocalizações, expressões, gestos, riso. 
Constitui um dos primeiros jogos em que o bebê terá a oportunidade de experimentar 
o encantamento provocado pela atividade lúdica. 

Conquanto seja fácil perceber que as crianças brincam por prazer, 
é muito difícil para as pessoas verem que as crianças brincam para 
dominar angústias, controlar ideias ou impulsos que conduzem à 
angústia se não forem dominados (WINNICOTT, 2014, p. 162).

Vale destacar o sentido de falta ou o estado de ansiedade, que pode advir do vazio a 
ser preenchido pelo ato de brincar. Conhecer as regras da brincadeira torna as crianças par-
ticipantes ativos, capazes de se integrar no jogo, o ato de brincar cotidianamente, promove a 
cultura lúdica, que reúne um conjunto de regras, significações e procedimentos que permitem 
o jogo acontecer (BROUGÈRE, 2002).

brincar: esconder-se, contar e correr

Contar Correr
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As crianças se apropriam das brincadeiras, representando modos de brincar, os 
quais observam, aprendem e realizam em suas relações, constituindo suas culturas in-
fantis pela capacidade criativa que lhes é inerente. Contudo, tal como a fotografia sugere, 
pela circunstância cristalizada na imagem, há um antes e um depois que nos convida a 
pensar: o que precisamos e podemos fazer para favorecer as interações das crianças em 
ambientes naturais? Como contemplar no cotidiano o tempo a que as crianças têm direito 
para o seu brincar? Que modos contribuem para olharmos com a escuta e escutarmos 
com o olhar de quem perscruta, o gesto, a ação, o ato de brincar de bebês, crianças bem 
pequenas e crianças pequenas? Que desdobramentos ao testemunhar o brincar na natu-
reza, na escola das infâncias, podemos perspectivar?

Os elementos que compõem cenários de descobertas casuais e de 
reiteração de desafios significativos aos processos vividos pela crian-
ça em seus primeiros anos de vida, notadamente mediante conquis-
tas à sua movimentação, são claramente mais provocadores quanto 
mais a materialidade disposta for instigante às descobertas que sua 
finitude sugere, e nesse ínterim, os ambientes naturais constituem 
uma multiplicidade de mundos a descobrir (VIEIRA, 2018, p. 383).

Nesse sentido, é preciso refletir sobre como nossas crianças estão constituindo seu 
repertório originário e quais condições a escola das infâncias disponibiliza para propiciar in-
terações promotoras de experiências sensoriais, indiciais a esse repertório. Tem areia, terra, 
céu aberto, árvores, bancos, troncos, flores? Como estamos nutrindo a imaginação criadora 
de meninas e meninos? Mesmo em espaços pequenos é possível promover o contato com 
elementos da natureza na perspectiva de favorecer relações? Árvores e plantas de diferen-
tes espécies, mesmo quando plantadas em vasos, dão a dimensão da diversidade de cores, 
texturas, cheiros e formas. Mas é preciso que as folhas caiam no chão e permaneçam lá en-
sinando sobre os ciclos da vida. Que os espaços externos abram seus pisos cimentados para 
gramados, pedriscos, canteiros e caixas de areia. Que a grama artificial do parquinho dê espa-
ço para as poças d’água. Que a área externa seja espaço privilegiado para o brincar - aquele 
que nasce do desejo das crianças de se colocar no mundo, explorando e investigando, e de 
fabular realidades em brincadeiras de faz de conta. 

Notadamente, brincar em ambientes naturais na escola das infâncias se constitui 
em oportunidade para bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, desde que 
considerado em sua relevância e esteja previsto, por professoras e professores, gestoras 
e gestores, e demais profissionais da educação, em tempos, espaços, materialidades e 
possibilidades de relações.
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IMAGINAÇÃO E CRIAÇÃO
E a relação entre as brincadeiras, jogos, brinquedos e 
consumismo
Andréia Pereira de Araújo Martinez

 Nesse momento é necessário refletir sobre algo... O que é preciso para que as crianças 
brinquem? Dessa indagação podem emergir várias respostas. Acreditamos que algumas des-
sas respostas estejam associadas à existência de brinquedos, vários deles, sendo que muitos 
podem ser brinquedos que são comprados facilmente em qualquer loja especializada nesse 
artigo. Mas já parou para pensar que talvez não sejam necessários esses brinquedos ou uma 
variedade tão grande desses objetos? Então, o que as crianças precisam para brincar?

As crianças podem precisar de várias coisas ou talvez, não precisem de nada... Será? 
Na realidade, esse nada simboliza muita coisa. O nada é no sentido de esclarecer que é pre-
ciso simplificar a vida. E essa simplificação da vida pode contribuir para que se oportunize o 
brincar às crianças. Sendo assim, abordaremos três pontos que conduzirão nossa discussão 
nesta escrita. A primeira é em relação a distinção entre brincadeira, jogo e brinquedo; a segun-
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da é acerca da diferenciação entre brinquedos estruturados e não estruturados; e a terceira é 
sobre a questão do consumo que envolve o universo infantil diante dos apelos da mídia para 
a suposta necessidade de compra de uma variedade enorme de brinquedos. Esses três pon-
tos serão analisados em meio a constituição dos processos de imaginação e criação que as 
crianças desenvolvem quando estão brincando.  

Brincadeiras, jogos e brinquedos

 Em alguns contextos, ao trazer à discussão a brincadeira, o jogo e o brinquedo, pode-
-se gerar a sensação de que são sinônimos, porém, de acordo com a Teoria Histórico-Cultural 
há aspectos que evidenciam sutis, mas fundamentais diferenciações entre ambos, que pre-
cisam ser esclarecidas. Segundo Prestes (2014), essa confusão conceitual entre essas três 
palavras surgiu a partir das primeiras traduções dos escritos de Vigotski para o português no 
Brasil, pois não foram traduções direta do russo, mas desse idioma para o inglês e só depois 
para o nosso idioma. Além desse percurso escalonado da tradução, há também, o fato de que 
duas dessas palavras, tanto no russo como no inglês, são escritas da mesma forma, e só é 
possível diferenciá-las tomando por base o contexto do enunciado no texto. Ou seja, é preciso 
um trabalho redobrado do tradutor, para compreender o que o autor queria expressar em seu 
texto em sua integralidade. Para elucidar tal discussão, compartilha-se um fragmento de uma 
entrevista com Prestes (2014), em que a pesquisadora da Teoria Histórico-Cultural e tradutora 
do idioma russo para o português discorre sobre os erros de tradução das obras de Vigotski:   

O problema é que no russo há uma palavra para brinquedo, no entanto, 
as palavras “brincadeira” e “jogo” merecem atenção. No russo é uma 
palavra só. Então, para você diferenciar, por exemplo, uma brincadeira 
de faz de conta (brincadeira de casinha) ou um jogo (de xadrez), você 
vai ter que entender o contexto. Não foi isso que o tradutor ao traduzir 
a “Formação social da mente” fez. O que estava no inglês? Play! E ele 
traduziu como se fosse brinquedo. O tradutor ainda coloca na primeira 
frase: “o brinquedo é uma atividade”. Olha o conflito! O brinquedo é 
uma atividade? Não soa esquisito? (PRESTES, 2014, p. 348).

Apesar de no português haver uma palavra distinta para cada um, essas traduções con-
tribuíram para que a confusão se instaurasse, o que tentaremos elucidar. Tomando apenas o 
brinquedo e a brincadeira, fica fácil perceber a diferenciação em nosso idioma. Brinquedo é um 
objeto, e brincadeira é uma ação, é uma atividade do brincar.  O brinquedo é um objeto que pode 
contribuir para a realização da atividade do brincar das crianças, em que elas podem utilizar esse 
objeto para representar a realidade que observam do mundo existente, mas que não participam 
diretamente. “O brinquedo tampouco possa ser outra coisa senão uma reprodução simplificada, 
sintetizada e de alguma maneira esquematizada dos objetos da vida e da atividade da sociedade, 
adaptados às peculiaridades das crianças de uma ou de outra idade” (ELKONIN, 2009, p. 42).
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Em relação a brincadeira e ao jogo a diferença não 
é tão evidente, pois os dois são atividades que possuem si-
milaridades, todavia, há um aspecto central que precisa ser 
analisado para apontar a distinção entre ambos. “No jogo 
vai ter as regras às claras e a situação imaginária oculta. E 
na brincadeira isto está invertido” (PRESTES, 2014, p. 349). 
Este é o ponto chave que deixa transparecer a singularidade 
de cada uma dessas duas atividades humanas. A brincadeira 
é uma atividade que permite às crianças desenvolverem com 
mais ênfase seus processos de imaginação, criando suas 
próprias regras e situações imaginárias para a realização do 
brincar, ou seja, a imaginação tem mais possibilidades de 
acontecer impulsionando a realização da brincadeira. Já no 
jogo, a imaginação fica em segundo plano, pois a centralida-
de dessa atividade recai sobre as regras, que geralmente, já 
estão pré-estabelecidas, sendo assim, a imaginação fica su-
bordinada às regras na realização do jogo. É precisamente, 
a centralidade da imaginação vivenciada na brincadeira, que 
a torna a atividade que guia o desenvolvimento das crianças 
na idade pré-escolar, por impulsionar o desenvolvimento das 
funções psíquicas superiores, interligadas ao comportamen-
to consciente das crianças.

Olhando por esse viés, fica perceptível a importância 
da brincadeira para a constituição das aprendizagens e do 
desenvolvimento das crianças, pois essa atividade contribui 
para a sua observação, percepção, análise, levantamento 
de hipóteses, discussões e interiorização dos aspectos que 
compõem e estruturam o mundo existente.

Brinquedos estruturados e brinquedos 
não estruturados

A atividade do brincar é essencial para a consolida-
ção do processo de internalização das aprendizagens e do 
desenvolvimento infantil, sendo que para a sua realização, 
pode haver ou não a presença de brinquedos, sendo que es-
ses objetos podem ser diversificados, tanto entre os brinque-
dos em si, que são denominados brinquedos estruturados, 

BRINQUEDOS NÃO 
ESTRUTURADOS

Brincar com brinquedos não 
estruturados é mergulhar no 
mundo das ricas possibilidades 
de criação do próprio objeto na 
brincadeira, de forma inesgotá-
vel. O convite é ressignificar os 
potes, tampas, garrafas, latas, 
colheres e outros tantos objetos 
seguros e disponíveis. Esses 
materiais despertam o interesse 
de bebês, crianças bem peque-
nas e crianças pequenas, agu-
çam a curiosidade e incentivam 
as experiências investigativas. 
Na dinâmica do manuseio dos 
objetos eles se transformam e 
ganham novos sentidos na brin-
cadeira. O essencial é deixar os 
objetos sempre à disposição e 
ao alcance das crianças, isto 
permitirá vivências singulares e 
garantirá muitas descobertas.
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como entre outros objetos de uso social que podem ser utilizados como brinquedos, e que são 
compreendidos como brinquedos não estruturados.

Vimos anteriormente, que os brinquedos são objetos, e aqui, veremos que esses po-
dem ser variados, de incontáveis formas, cores, texturas, tamanhos. Os brinquedos são ob-
jetos que podem atravessar gerações com poucas ou profundas alterações, sendo reinventa-
dos, e também, a cada geração podem surgir novos brinquedos. Tudo depende do contexto 
cultural em que emergem novas necessidades sociais que são observadas e captadas pelas 
crianças e que acabam incorporando em seus brinquedos ou em suas brincadeiras. E assim, 
fica perceptível a influência histórica do uso dos brinquedos entre as crianças:

O quarto da criança contemporânea está cheio de brinquedos que 
não puderam existir na sociedade primitiva, e o uso dos mesmos é 
incompreensível para a criança daquela sociedade. Pode alguém 
imaginar entre os brinquedos da sociedade primitiva os automóveis, 
trens, aviões, satélites artificiais, materiais de construção, pistolas 
etc.? [...] Nessa mudança do caráter [das brincadeiras] infantis no de-
correr dos tempos reflete-se de maneira clara a verdadeira história do 
brinquedo e sua dependência causal do desenvolvimento da socie-
dade, da história da criança na sociedade (ELKONIN, 2009, p. 43).

Diante da variedade e das possibilidades de transformação de objetos do cotidiano 
em brinquedos, emergiu a necessidade de classificá-los em dois grupos: estruturados e não 
estruturados.  Linn (2010, p. 43) aponta suas características:

[...] os brinquedos se classificam em estruturados e não estrutura-
dos: Brinquedos estruturados são baseados em características de 
mídias, que só podem ser usados de uma única maneira e que re-
querem o mínimo de esforço das crianças. Eles limitam suas ha-
bilidades de interagir com o brinquedo, de imprimir nele suas ca-
racterísticas pessoais, de usá-lo como forma de se expressar e de 
conquistar uma sensação de domínio sobre seu mundo. Com brin-
quedos não-estruturados, os “valores da brincadeira” estão muito 
mais na criança. Dessa forma, ela precisa confiar em seus próprios 
recursos para conduzir a brincadeira.

Diante de tal explicação, percebe-se que os brinquedos não estruturados pode ser 
qualquer objeto que compõe ou não o dia a dia das crianças, e que são disponibilizados a 
elas, sendo que esses, por não terem uma finalidade específica e definida no ato do brincar, 
contribui significativamente, para os processos imaginativos e criativos que as crianças em-
preendem em suas atividades. Os brinquedos não estruturados se constituem em qualquer 
material que podem ser transformados pela imaginação das crianças: gravetos retirados da 
natureza podem se transformar em personagens de uma história, pedras em carrinhos, caixas 
de papelão em casinhas ou móveis, areia em comidinha, entre tantos outros materiais que po-
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dem ser transformados em algo a partir do olhar aguçado, curioso e imaginativo das crianças. 
Esses objetos selecionados e utilizados pelas crianças podem compor diferentes cenários que 
fazem parte da brincadeira imaginada e criada por elas. Ou seja, os brinquedos não estrutura-
dos contribuem para a ampliação da capacidade simbólica das crianças. 

Os brinquedos não estruturados podem ser, por exemplo, água, terra, areia, pedra, 
argila, papel, papelão, tecidos, barbantes, lãs, botões, caixas, bacias, tampas, tampinhas de 
garrafa, folhas, galhos, gravetos, tocos, sementes, entre tantos outros objetos que existem no 
contexto social e ao alcance das crianças que elas podem utilizar e transformar em algo novo, 
como uma vassoura que se transforma em um cavalo, um pente que se converte em microfone, 
um caixote que vira um carro, um lençol que se torna em uma tenda, entre outras possibilidades.

E os brinquedos estruturados podem ser produzidos de modo industrial ou artesanal, 
em que já apresentam explicitamente sua estrutura e função, como por exemplo, um avião, 
seja feito de plástico na fábrica em larga escala ou de madeira esculpido pelas mãos de um 
artesão, já traz em si a ideia concebida da funcionalidade de um avião, ou seja, as possibili-
dades das crianças de imaginarem e criarem algo novo a partir desse brinquedo, é algo mais 
limitado. De acordo com Ferreira (1992, p. 28-30), os brinquedos estruturados podem ser 
agrupados em três grupos distintos:

Prontos: a cor e a forma deverão obedecer exatamente às propriedades do modelo 
que deseja reproduzir, carro de bombeiro, caminhão, policial, bebê, avião, trem, navio, entre 
outros. De regra, esses brinquedos são industrializados, feitos de matéria plástica. Mas tam-
bém, podem ser encontrados, mais raramente, feitos em oficinas artesanais, utilizando técni-
cas ancestrais com a madeira, entre outros materiais mais sustentáveis.

Mecânicos: também são brinquedos que já estão prontos, com riqueza de detalhes, 
coloridos e feitos de material plástico, resina ou metal, que possuem a possibilidade de se mo-
vimentarem, pois utilizam eixos ou suportes para a manutenção dos movimentos. Movem-se, 
deslizam, voam, correm e disparam. Os bonecos e os animais podem falar ou cantar, alguns 
emitem sorrisos, gargalhadas, podem mamar, urinar, bater palmas, entre outras ações.

Eletrônicos: brinquedos movidos a energia elétrica, conectados, em muitos casos, a 
uma televisão ou computador. Produzidos com alta tecnologia. Videogames e tablets são tipos 
de brinquedos eletrônicos que exigem manutenção cara e constante. Alguns consumidores e 
fabricantes desses brinquedos, alegam que eles são importantes para o desenvolvimento do 
raciocínio, da percepção e dos reflexos psicomotores das crianças. Todavia, vale destacar que 
os brinquedos não estruturados também podem promover tais desenvolvimentos às crianças. 
Outra defesa, é que esses brinquedos já podem inserir as crianças e contribuir para que elas 
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desenvolvam conhecimentos relacionados às tecnologias 
digitais, o que possui pontos positivos e negativos. É im-
portante mencionar que as regras do jogo, o modo de jogar 
e o tempo de ação da máquina já são pré-definidos pelos 
próprios eletrônicos, sendo assim, às crianças recai apenas 
a obediência às regras para poder vencer o jogo.

Diante da análise das diferenças entre os brinque-
dos estruturados e não estruturados, suas potencialidades e 
contribuições para o processo de constituição das aprendi-
zagens e desenvolvimento das crianças, percebe-se que é 
essencial o papel da professora ou do professor, em conhe-
cer essas especificidades, analisando como esses materiais 
podem ser incorporados no trabalho pedagógico. É preciso 
considerar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento 
das crianças no uso desses materiais, refletir sobre as es-
colhas adequadas de acordo com a intencionalidade peda-
gógica, e como esses materiais podem ser manipulados e 
explorados pelas crianças das mais diversas maneiras, de 
forma a atender suas necessidades e seus interesses. Por-
tanto, além de conhecer esses materiais e como eles po-
dem contribuir para o processo de imaginação e criação na 
infância, é preciso refletir sobre os espaços, ou seja, que 
os brinquedos estruturados e não estruturados que existem 
no contexto da escola das infâncias estejam de fácil acesso 
às crianças, ao alcance de suas mãos, dispostos na altura 
delas. É preciso pensar também, no tempo disponibilizado 
às crianças para realizarem suas brincadeiras, que de fato, 
contribua para múltiplas experiências.

Consumismo envolvendo o universo 
infantil

Na parte anterior, discutimos sobre a diferenciação 
entre os brinquedos estruturados e os brinquedos não es-
truturados, em que Linn (2010) destacou que os primeiros 
se baseiam em características midiáticas para atrair o gosto 
infantil, ao persuadir as crianças a acreditarem que desejam 
determinados brinquedos que são fabricados e comerciali-
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zados para elas, alimentando assim, práticas consumistas, em que muitas crianças são incen-
tivadas a possuírem uma quantidade excessiva de brinquedos. 

O consumismo é uma prática social forjada e profundamente marcante na sociedade 
atual, que provoca impactos éticos, políticos, culturais e econômicos por meio das mídias de 
massa que estimulam o consumo desconsiderando as reais necessidades das pessoas e as 
práticas sustentáveis.

As crianças não nascem consumistas, elas sofrem as influências de seu meio social, 
cultural e histórico. Ou seja, o desejo por determinados brinquedos pode ser alimentado por 
uma rede que sustenta o consumismo, e assim, elas sofrem prematuramente as consequên-
cias relacionadas a esses excessos. Portanto, se faz necessário refletir sobre os impactos do 
consumismo infantil, sobretudo em relação à aquisição de brinquedos. 

O consumismo está relacionado à ideia de possuir algo que logo será trocado por 
outra mercadoria, pois a anterior já cumpriu o seu papel e foi substituída. Pensando sobre 
os brinquedos estruturados que são comercializados, o que foi escrito dialoga com o que foi 
anunciado por Linn (2010), ao esclarecer que esses brinquedos são mais limitados em relação 
aos processos imaginativos e criativos das crianças, limitando as possibilidades de interação 
com o brinquedo e a atuação a partir das impressões do mundo existente, pois “podem ser 
usados de uma única maneira e requer o mínimo de esforço das crianças” (LINN, 2010, p. 43).

Todavia, é importante esclarecer que esse olhar sobre essa realidade não implica em 
condenar a comercialização dos brinquedos estruturados. Não é essa a intenção, mas sim, 
provocar discussões sobre as práticas de consumo de forma excessiva, e o que é realmente 
necessário para a promoção do desenvolvimento integral das crianças.

Os brinquedos estruturados também podem contribuir para oportunizar novas expe-
riências e aprendizagens às crianças. O fato de se evidenciar as suas limitações não implica 
em dizer que eles são nulos para a constituição desses processos. A intenção, portanto, é pro-
vocar reflexões sobre outras possibilidades, como a própria aquisição de brinquedos estrutu-
rados fabricados de forma mais artesanal, priorizando materiais mais sustentáveis. Ou pensar 
em feiras de troca de brinquedos em que aqueles que não atraem mais a atenção das crian-
ças, possam ser trocados por outros que podem gerar novas experiências e aprendizados. Ou 
ainda, de perceber a importância de disponibilizar às crianças os brinquedos não estrutura-
dos, reaproveitando o que já existe em seu contexto social, como por exemplo, os elementos 
da natureza. E refletir também, que muitas vezes, as crianças não necessitam de materiais 
para brincar, pois elas podem realizar brincadeiras explorando as possibilidades de seu pró-
prio corpo ou interagindo com seus pares ou com os adultos, e aqui, cabe destacar que as 



125 CADERNO DO BRINCAR

crianças necessitam de tempo, 
de atenção, de escuta, de fala, 
de troca de olhares, de possibi-
lidades de vivenciar suas mais 
diversas formas de expressão e 
de relação com o outro e com o 
meio que existe a sua volta.

Essas reflexões preci-
sam ser provocadas, não apenas 
no contexto da escola das infân-
cias, mas para além, abrindo as 
portas e janelas para as famílias, 
provocando-as a pensar sobre a importância do brincar para a constituição das crianças, que 
os brinquedos são importantes, mas que não são essenciais para que as crianças brinquem, 
que os brinquedos podem ser variados, e que nem sempre a quantidade é o que determina 
o desenvolvimento infantil, mas que outros aspectos precisam ser considerados, se os brin-
quedos são estruturados ou não estruturados, considerando também, a qualidade desses 
brinquedos, os materiais que eles foram fabricados, que qualquer objeto pode se transformar 
em um brinquedo nas mãos das crianças, e que elas precisam de algo mais, como o tempo, o 
espaço e a atenção plena, atenta e sensível à elas.

O documentário “Criança, 
A Alma do Negócio”  dirigido 
por  Estela Renner e produzi-
do por Marcos Nisti  analisa e 
denuncia  a influência da mídia 
e a publicidade em relação às 
crianças.
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RELATOS DE EXPERIÊNCIAS
ENTRE BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS…
Jardim de Infância Menino Jesus - CRE Brazlândia

Ciente da importância do 
brincar para as crianças, o Jardim de 
Infância Menino Jesus, em sua traje-
tória iniciada há 46 anos, vem bus-
cando diversas  estratégias  para que 
este universo das brincadeiras esteja 
diretamente ligado às aprendizagens 
das crianças que frequentam a esco-
la. As brincadeiras como ferramenta 
pedagógica  são tão agregadoras, 
que se constituem como  eixo estrutu-
rante  da Educação  Infantil segundo 
as Diretrizes Curriculares  Nacionais 
da Educação  Infantil (2009). 

No intuito de envolver todos os profissionais diretamente ligados ao trabalho pedagó-
gico com as crianças na escrita deste relato de experiências, convidamos nossos profissionais 
para que juntos pudéssemos recordar e refletir acerca dos momentos mais envolventes do 
Brincar em nossa escola.

Ao longo dos anos - e tendo como norteadores das ações o Projeto Plenarinha e o 
Currículo em Movimento da Educação Infantil (2018a) - o envolvimento com esta temática nos 
levou a atividades com brincadeiras novas e antigas, brinquedos não estruturados e brinque-
dos construídos a partir de sucatas. 

Em 2020, com a suspensão das aulas presenciais, devido a pandemia do COVID-19, 
o apoio das famílias foi de suma importância durante todo o ano.  Durante as jornadas de 
experiência organizadas de forma remota, conseguimos aliar brincadeira à musicalidade, ao 
ressaltar a importância de trabalhar o corpo e o movimento das crianças, produzindo diversos 
sons: ronco, palma, assobio, estalo de dedo, respiração,  batimentos do coração, dentre ou-
tros. Para  celebrar esta importante parceria com os pais e responsáveis,  a escola organizou 
um drive-thru onde pais e crianças puderam participar de jogos e brincadeiras, com o objetivo 
de incentivar ainda mais a interação entre escola, famílias e crianças. 
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Para detalhar um pouco 
da dinâmica do resgate das brin-
cadeiras e brinquedos antigos é 
preciso esclarecer que essa ideia 
surgiu durante a realização de um 
outro projeto da escola: O projeto 
Regiões do Brasil. A partir de uma 
pesquisa realizada junto com as 
crianças e comunidade escolar 
acerca das brincadeiras típicas de 
cada região, as professoras pla-
nejaram atividades que possibili-
taram vivências com essas brin-

cadeiras antigas para os mais velhos, mas novas para nossos pequenos. 

A cada semana uma família era responsável por trazer a brincadeira típica de sua 
região natal. A empolgação dos pais foi surpreendente! Eles deviam ensinar seus filhos a 
brincar, para que eles ensinassem os colegas. Todos se esforçaram para que as crianças 
aprendessem suas brincadeiras, normalmente ligadas à infância de algum familiar.  Durante 
um bom tempo as crianças se divertiram em aprender e ensinar brincadeiras como: passa 
chapéu, estoura balão, derruba latas, carrinho de mão, coelho sai da toca, quem é o boto?, 
batata quente,  pula corda e vivo ou morto. Todos se divertiram aprendendo ou relembrando 
as brincadeiras das regiões em que os pais ou avós nasceram.

É importante ressaltar que as brincadeiras não cabem ou não estão presas em 
projetos, mas fazem parte do cotidiano escolar que contribui com o desenvolvimento das 
crianças, o mesmo vale para as 
diversas interações brincantes 
propostas pelos Educadores 
e também pelas crianças. Es-
tamos felizes com o trabalho 
realizado até aqui e em 2021 
o propósito é consolidar nossa 
prática pedagógica aceitando o 
convite para embarcar  com as 
crianças na grande aventura do 
Brincar como direito.
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O BRINCAR COMO DIREITO DOS BEBÊS E DAS 
CRIANÇAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA
Centro Comunitário da Criança - CRE Ceilândia

Na Rede Centro Comunitário da 
Criança o brincar sempre foi percebido 
como parte fundamental para o desen-
volvimento integral da criança. Toda a 
rotina da instituição é pensada com o 
objetivo de oportunizar diversas possibi-
lidades brincantes para que os bebês e 
as crianças vivenciem e experimentem o 
mundo ao seu redor, tornando as apren-
dizagens uma descoberta diária cons-
tante, significativa e, sobretudo, afetiva. 

Desde a recepção das crian-
ças, as brincadeiras buscam ampliar a visão de mundo, com práticas educativas trans-
formadoras que, além de proporcionar um ambiente afetivo e acolhedor, também criam 
condições para que lidem com situações de conflitos, compreendendo seu papel como 
sujeito histórico e de direitos.

As ações propostas são intencionalmente planejadas com o foco no brincar, de forma 
que as crianças participem ativamente, conhecendo, cooperando, opinando, e principalmente 
exercendo seu protagonismo. Como nos momentos de refeição, que não se resumem ao sim-
ples ato de alimentar-se, pois as crianças brincam de comer antes mesmo de experimentar o 
cardápio do dia, participando de atividades como dramatização de histórias sobre os preparos 
oferecidos, realização de plantio, cultivo e colheita nas hortas das unidades, além de brincar 
de produzir receitas a serem implementadas nas refeições.  

O momento de higienização e cuidado com o corpo é outro exemplo que corrobora essa 
premissa. Escovar os dentes, tomar banho, pentear-se e vestir-se não são apenas atividades 
corriqueiras previstas na rotina. Para além do cuidado com a saúde, o brincar permite que as 
crianças se conheçam e se percebam, valorizando suas características e particularidades. 

Nas ações didático-pedagógicas, são as brincadeiras que norteiam as atividades. 
Todo o planejamento elaborado inicia-se a partir das escolhas e preferências das crianças, 
respeitando sempre a individualidade de cada uma e principalmente as faixas etárias, garan-
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tindo assim os objetivos de aprendizagem em consonância com o Currículo em Movimento 
do Distrito Federal - Educação Infantil (2018a). Isso permite que desde os bebês as escolhas 
sejam respeitadas, assegurando que todas as crianças tenham acesso a brinquedos e recur-
sos pedagógicos apropriados para a idade, de forma que elas os manipulem, experienciando 
inúmeras descobertas e sensações. 

Inserir a família nesse contexto é um pilar primordial para o desenvolvimento inte-
gral da criança e a Rede CCC sempre teve a parceria Escola e Família como uma de suas 
principais missões. Diariamente, a instituição busca, com empenho e compromisso social, 
sensibilizar a todos sobre a importância do brincar para o desenvolvimento das crianças -  pro-
cesso relacional, desafiador e essencial para o aprendizado na infância. Também se esclarece 
ainda que a família é parte ativa de todas as descobertas da criança, e se assegura que seja 
oportunizada sua efetiva participação na construção das estratégias propostas. No entanto, 
apenas saber que o brincar é fundamental não é suficiente para consolidar a compreensão 
das famílias quanto a essa importância. Para tanto, estas são constantemente convidadas e 
incentivadas a envolver-se nas ações pedagógicas e em projetos cotidianamente realizados. 
Não só apreciando, mas participando de apresentações, da confecção de brinquedos com 
material sustentável, das descobertas que as crianças vivenciam diuturnamente, entre outras 
diversas possibilidades. 

Ainda nessa perspectiva, outro aspecto importante remete a sustentabilidade, pre-
missa intrínseca de responsabilidade social da instituição e que está diretamente relacionada 
às ações pedagógicas empreendidas. Aos bebês e às crianças são oportunizados tempos e 
espaços para construção e experienciação de brinquedos e brincadeiras pensados a partir 
de materiais recicláveis e reutilizáveis. Além da apreensão e exploração dos elementos e do 
ambiente a sua volta, eles aprendem a valorizar a natureza, cuidando e realizando ações 
conscientes de preservação, favorecendo ainda o sentimento de identidade e pertencimento, 
ao passo em que suas produções tam-
bém complementam os recursos peda-
gógicos utilizados na decoração e iden-
tificação das salas de referência e de 
todos espaços da instituição educativa. 

O projeto pedagógico “Cidade 
dos Sonhos, uma ideia sustentável”, 
do mesmo modo, ilustra bem essa con-
cepção. Partindo de uma iniciativa que 
visa reproduzir o contexto de uma cida-
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de sustentável, construída em material reciclável pelas crianças e para as crianças, o projeto 
tem como base sua compreensão a respeito da cidade ideal, um local onde gostariam de estar 
– uma cidade utópica, porém tangível. Afinal, falar sobre uma cidade dos sonhos e o que ela 
representa no imaginário da criança vai além de aspectos geográficos, pois estas vivenciam 
diariamente a rotina das cidades, sendo parte integrante da sociedade. A Cidade dos Sonhos 
é uma oportunidade de vivenciarem toda a dinâmica de uma cidade real, um lugar onde têm 
oportunidade de experimentar num mundo de “faz de conta” diferentes papéis sociais, diver-
sas profissões e serviços (bombeiro, SAMU, salão de beleza, correios, jornal, mercado, res-
taurante, etc.), de “ganhar e gastar” participando das profissões que julgarem interessantes, 
compreendendo o funcionamento de cada uma e os pré-requisitos para o ingresso nas mes-
mas. Por exemplo: como tirar habilitação junto ao DETRAN para dirigir carros e viaturas ou 
cursar a faculdade para as profissões que exigem nível superior, e, à medida que se adquire 
formação (pós-graduação, mestrado, doutorado), ser melhor remunerado em seu ofício, numa 
perspectiva de introdução à educação financeira. 

Fantasiar a vida dos adultos contribui ao desenvolvimento infantil, por tratar-se de um 
processo de constituição de sua identidade pessoal e coletiva por intermédio da brincadeira e, 
em meio a tantos outros contextos sociais, as profissões ocupam uma parte especial na cons-
trução desse cenário de desenvolvimento. Além de favorecer a curiosidade das crianças, elas 
quase sempre são convidadas a pensar sobre o que querem ser quando crescer e a resposta 
está sempre mudando conforme têm contato com novas experiências que permeiam as mais 
diversas profissões. Por sua vez, a definição do que será incluído nesse cenário de sonhos 
tem como norte os anseios das crianças e sua apreensão do mundo.

Por fim, como abordado pelo Centro Comunitário da Criança continuamente, a 
Educação Infantil se faz a partir das experiências que a criança vivencia no dia-a-dia - 
criança aprende brincando, interagindo e se relacionando com tudo, com todos e a todo 

momento. E isso acontece por meio 
da escuta sensível, em atividades co-
tidianas, através do BRINCAR, com 
brinquedos e brincadeiras, nas emo-
ções e sentimentos, no faz-de-con-
ta, nas histórias, músicas e muitos 
outros, valorizando os desejos das 
crianças, permitindo que essas en-
contrem respostas às suas perguntas, 
tornando-as questionadoras, resilien-
tes e principalmente, felizes.
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PROJETO BRINCARTE
Jardim de Infância 04 - CRE Gama

É preciso sempre criar oportunidades 
em casa e na escola para que as crianças 
possam brincar de forma livre. A partir da brin-
cadeira, a aprendizagem acontece e o univer-
so infantil se enche de possibilidades, pois o 
seu imaginário abrange diversas linguagens.

É importante ressaltar que as brin-
cadeiras passam de geração em geração e 
entre os povos. Com isso, herdamos um his-

tórico cultural de brincadeiras que alcançam os dias atuais.

Toda  criança é um artista ao seu modo. Precisamos oferecer um 
“monte” de possibilidades... Muitos materiais, muitas linguagens... 
pois possuir  muitas linguagens significa ter muitas possibilidades 
para exprimir–se. (MALAGUZZI 2005 apud EDWARDS, 1999. p. 32)

Partindo do pressuposto de que a escola tem o importante papel de incentivar as brin-
cadeiras, e para que esse imenso repertório possa continuar fazendo parte da nossa cultura, 
em 2018 o Jardim de Infância 04 do Gama criou e desenvolve desde então,  o “Projeto Brin-
carte”, a fim de garantir o brincar como direito dos bebês e das crianças, no âmbito escolar e 
familiar, resgatando as brincadeiras folclóricas, cantadas e os brinquedos artesanais (produzi-
dos pelas crianças e famílias), como também brincadeiras atuais.

Por serem atividades que despertam interesse na criança, o “Projeto Brincarte” inte-
grou o prazer em ouvir histórias com as músicas e as brincadeiras que são vitais para uma in-
fância sadia e para um aprendizado significativo, já que o brincar estimula o desenvolvimento 
intelectual, psicomotor, cognitivo, social e afetivo.

O projeto tem como objetivo geral utilizar a história, a música, brinquedos e brinca-
deiras a fim de direcionar a aprendizagem com vistas a favorecer a criatividade, a autonomia, 
a curiosidade, o senso crítico e os valores estético e cultural. O trabalho é todo desenvolvido 
de forma articulada com os Campos de Experiências propostos no Currículo em Movimento 
do Distrito Federal - Educação Infantil  (2018a), estruturado sobre os princípios das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI (2009) e adequado à Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC (2017). 
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O projeto também visa: 

• Aprimorar a comunicação e a 
expressão por meio de jogos, músicas 
e brincadeiras, ampliando as possibili-
dades expressivas do próprio corpo no 
enfoque da autoestima e valorização 
do ser; 

• Resgatar com as crianças brincadeiras, músicas criativas e divertidas;

• Desenvolver a curiosidade, a criatividade, a sensibilidade e o talento artístico;

• Facilitar a integração, a convivência e a permanência das crianças com alguma 
especificidade; 

• Criar novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludici-
dade, a democracia e a sustentabilidade do planeta; 

• Favorecer o desenvolvimento das crianças nas diferentes linguagens e o seu progres-
sivo domínio de vários gêneros e formas de expressão (gestual, verbal, dramática e musical).

O percurso metodológico acontece por meio de apresentações teatrais, rodas de con-
versa, pesquisa em família, vídeos sobre brincadeiras, brinquedos e cantigas populares. Se 
utilizam atividades e recursos diversos como a confecção de brinquedos com materiais reci-
cláveis. São realizados registros visuais e fotográficos no decorrer do ano para serem expos-
tos na culminância.

A abertura do projeto ocorre com uma apresentação teatral e apresentação de brin-
cadeiras que envolvem movimentação corporal e musicalidade em detrimento daquelas que 
envolvem somente tecnologias eletrônicas. Cada professor, em sua sala, faz uma sondagem 
das brincadeiras do cotidiano das crianças a fim de saber quais brincadeiras elas conhecem.

Cada turma confecciona cartazes a partir de informações colhidas através de um 
levantamento da cultura de brincadeiras de pais e avós, da visualização de vídeos dessas 
brincadeiras e da roda de conversa e comparação das brincadeiras antigas com as atuais. 

Um dos momentos mais divertidos e prazerosos do projeto acontece com a confecção 
de brinquedos feitos pelas crianças respeitando suas limitações e especificidades e utilizando 
materiais recicláveis.  Esta atividade ocorre tanto nas salas de referência como em casa, com 
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seus familiares. Recebemos diversos relatos espontâneos emocionados sobre o quão signi-
ficativa foi a experiência, proporcionando integração familiar e resgate de memórias afetivas 
da infância. Os professores e crianças também contribuíram com suas percepções positivas 
diante da vivência, superando as expectativas.

Com o intuito de valorizar o trabalho da Educação Infantil e a compreensão da impor-
tância do brincar nesta fase, é realizado com a comunidade escolar um momento de vivência 
com uma proposta de reflexão, onde os pais/responsáveis participam na construção do pla-
nejamento da semana do brincar junto com os professores. Também é proporcionada a toda 
a comunidade o momento da participação em oficinas para vivenciar brincadeiras, com poste-
rior debate de impressões e considerações da experiência vivenciada, pautadas nos Campos 
de Experiência do Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil (2018a).

O projeto contempla também o estudo da biografia de um artista brasileiro que retrate 
brincadeiras infantis em suas obras, com posterior confecção de releituras, realizadas através 
de pinturas em tela com base no trabalho deste artista. 

A culminância do projeto é realizada com a exposição dos materiais confeccionados 
pelas crianças, dos registros das brincadeiras realizadas ao longo do ano e da realização de 
um espaço de lazer para as crianças e familiares brincarem.

Diante do sucesso, reconhecimento e engajamento de toda a comunidade escolar, 
hoje o Projeto Brincarte faz parte da nossa Proposta Pedagógica como projeto principal. Desta 
forma, o Jardim de Infância 04 do Gama proporciona vivências do brincar, respeita a ação da 
criança e comunga entre os professores que o brincar é a maneira das crianças descobrirem 
o mundo que as cerca, apropriarem-se de sua cultura e também produzirem a sua própria 
cultura. Nas brincadeiras, as crianças não só se socializam, como também criam e recriam 
conceitos, experimentam e testam novas possibilidades com memórias afetivas na escola, ex-
plorando todo o universo de possibilidades 
que a Educação Infantil oferece.

Brincadeira e arte fazem parte do 
cotidiano das crianças. Por meio da arte 
vemos um mundo diferente e do brincar 
nos aproximamos da imaginação das 
crianças, garantindo o seu direito: o brin-
car. Integrar a arte e o brincar é perceber 
que brincar é uma arte. Vamos Brincarte!
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O BRINCAR NO CEI ESTRUTURAL!
Centro de Educação Infantil 01 Estrutural - CRE GUARÁ

O Centro de Educação Infantil 
01 Estrutural - CEI Estrutural foi inaugu-
rado no dia 03 de maio de 2012. Naquela 
época a escola dispunha de duas salas 
exclusivas para atividades relacionadas 
à temática do brincar. Em 2014, devido 
à necessidade de ampliação de oferta 
de vagas, as salas de uso coletivo fo-
ram transformadas em sala de referência 
para novas turmas, todavia, o trabalho 
pedagógico voltado para o BRINCAR se 
manteve. As atividades que aconteciam 

diariamente, passaram a acontecer semanalmente dentro da sala de referência e cada pro-
fessora deu continuidade a esse trabalho nos espaços agora disponíveis: pátio, parquinho, 
biblioteca, gramado e outros.

O brincar  é eixo integrador do Currículo em Movimento do Distrito Federal -  Educa-
ção Infantil (2018a), assim como o educar, cuidar e interagir, elementos basilares  no trabalho 
educativo com as crianças.  Segundo o documento:

[...] as aprendizagens ocorrem em meio às relações sociais, 
tendo em vista que, a partir delas, a criança interage tanto com 
crianças da mesma faixa etária e de outras idades quanto com os 
adultos, o que contribuirá efetivamente para seu desenvolvimen-
to. Ressalta-se que as interações se estabelecem nas relações 
sociais, desde o nascimento, por meio de comunicação gestual, 
corporal e verbal. Constituem-se como possibilidades de ouvir o 
outro, de conversar e trocar experiências e de aprender coletiva 
e colaborativamente. [...]A brincadeira, como prática educativa, 
possibilita que as interações entre as crianças e seus pares e 
entre elas e os adultos se constituam como um instrumento de 
promoção da imaginação, da experimentação e da descoberta. 
(DISTRITO FEDERAL, 2018a, p. 29 et seq.) 

Assim, a brincadeira sempre esteve presente no fazer pedagógico da nossa escola. 
Ao tratar de fazer pedagógico, é importante comentar que nossa escola tem participado de 
todas as edições do Projeto Plenarinha da Educação Infantil, que muito tem norteado nosso 
trabalho desde sua criação em 2013. 
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Ao analisarmos o histórico 
do Projeto Plenarinha, consegui-
mos encontrar em todas as suas 
edições, possibilidades para o brin-
car, o que é imprescindível já que 
ele é um dos eixos integradores do 
Currículo em Movimento do Dis-
trito Federal -  Educação Infantil  
(2018a).

O Brincar está presente 
em todos os projetos desenvolvi-
dos pelo CEI Estrutural, incluindo 
o espaço da própria escola e os 

passeios (teatro, cinema, museus, fazendinha, jardim botânico, zoológico). Aqui brincadeira 
e música nunca hão de faltar! No ano letivo de 2020, que foi totalmente atípico, em diversos 
momentos o brincar foi a forma de proporcionar, mesmo remotamente, que nossas crianças 
tivessem a oportunidade de experimentar o conhecimento e que interagissem entre elas, 
com a professora, com os colegas e com a própria família, alcançando os mais diversos ob-
jetivos de aprendizagem dentro dos Campos de Experiência propostos em nosso Currículo. 
O trabalho com nossas crianças foi além do atendimento pelas professoras regentes, pois 
teve a importante participação das nossas professoras readaptadas e estagiárias que tive-
ram a rica oportunidade de produzir vídeos instigantes e enriquecedores com  que de forma 
inspiradora fizeram a brincadeira acontecer. Estes tinham sempre objetivos de aprendiza-
gem relacionados aos Campos de Experiência do nosso Currículo planejados e organizados 
por meio da brincadeira.

 Para quem quiser 
conhecer um pouco mais 
do trabalho desenvolvido 
em nossa escola, fica o 
convite para visitar a pági-
na do facebook onde mui-
tos dos nossos vídeos e 
ideias estão disponíveis: 
(https:/ /www.facebook.
com/cei.estrutural.7).
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PROJETO LUDOTECA
Centro de Educação Infantil da Candangolândia  - CRE Núcleo Bandeirante 

O Centro de Educação Infantil 
da Candangolândia, reconhecendo a 
importância do  brincar no desenvol-
vimento infantil, e ainda como direito 
das crianças,  estrutura suas práticas 
pedagógicas tendo a brincadeira como 
eixo. Para além do trabalho pedagó-
gico realizado em diferentes tempos, 
com diversos  materiais e  em distintos  
espaços, esta escola das infâncias de-
senvolve desde 2011 o projeto Ludo-
teca - uma sala com vários ambientes, 
onde as crianças têm acesso a brin-
quedos, fantasias, livros, papéis, al-
mofadas, tapetes e neste contexto tem 
a oportunidade de exercitar e desen-
volver a autonomia, independência, 
responsabilidade nas relações com o 
outro e principalmente, a criatividade 

nas brincadeiras livres e/ou dirigidas, além da interação com os materiais disponíveis.

Desde então, a sala vem sendo utilizada dentro da organização da rotina de ativida-
des das turmas, conduzida pela professora regente, com planejamento e objetivos intencio-
nalmente organizados para sua utilização.

Atualmente,  a Ludoteca é organizada pela professora Malu, que revitalizou o espaço, 
recebendo as crianças semanalmente, orientando as professoras e as crianças na utilização 
e cuidado com o espaço.

O dia da Ludoteca costuma ser um momento especial e desejado pelas crianças, que 
se apropriaram do espaço como um lugar  destinado ao brincar. Dentro do Projeto Pedagógi-
co do CEIC, a Ludoteca é vista como um ambiente rico, que favorece de forma significativa o 
desenvolvimento integral da criança por meio do brincar, em consonância com o proposto no 
Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil (2018a) e da Base Nacional 
Comum Curricular (2017).
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Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços 
e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando 
e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conheci-
mentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emo-
cionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e re-
lacionais e é nesse ponto que iremos focar. (BRASIL, 2017, p.36).

Na Ludoteca a criança tem a possibilidade de ter contato com brinquedos diversos, fanta-
siar-se e criar personagens, inventar histórias, manusear e ler livros e revistas, utilizar jogos cole-
tivos como quebra-cabeça, jogo da memória, e nestas interações, o professor tem a possibilidade 
de observar, orientar, incentivar e auxiliar a criança em seu processo de desenvolvimento, levan-
tando as necessidades e as potencialidades de cada criança e ainda avaliar o processo educativo.

A BNCC (2017)  e o Currículo em Movimento do Distrito Federal -  Educação Infantil 
(2018a), apresentam o brincar como Direito de Aprendizagem juntamente com os direitos de 
Conviver,  participar, explorar, expressar, conhecer-se. Para oferecer às crianças a oportuni-
dade de vivenciar tais direitos, os documentos norteadores citados apresentam os Campos de 
Experiências um arranjo curricular do qual se organiza trabalho pedagógico e neste contexto, 
a Ludoteca se mostra um ambiente que contempla perfeitamente tal proposta. 

Ao pensar nos Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós; Traços, sons, cores e 
formas; Corpo, gestos e movimentos; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tem-
pos, quantidades, relações e transformações é possível visualizar a ludoteca como espaço de 
aprendizagem e interação onde todos eles se inter relacionam. 
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As atividades na Ludoteca são intencionais tanto quando são propostas pelo adulto 
como quando as crianças  brincam livremente. É um espaço de brincar e também de contar 
histórias, de compartilhar experiências, de expressar-se de diferentes formas.  Para cada ativi-
dade, é realizada a roda de conversa em que as crianças são convidadas a participar, escutar 
os colegas, conversar sobre os combinados das atividades do dia e autoavaliar-se.  

Na Ludoteca, a criança tem a oportunidade de explorar os materiais, compartilhar os 
espaços e os brinquedos, criar regras e estratégias para utilizá-los,  desenvolver a capacidade 
de compartilhar, argumentar, negociar, cooperar, convivendo de forma sociável e respeitosa 
consigo mesmo, com o outro e com o ambiente.

O espaço oferece materiais diversos em que a criança tem contato com cores, formas, 
sons, jogos e brinquedos que estimulam os sentidos, sua capacidade de percepção, observa-
ção e desenvolvimento motor.

Dentro do planejamento das atividades na Ludoteca, há sempre espaço para a músi-
ca, a dança, as cirandas, o teatro, a criação, o reconto e a interpretação de histórias, momen-
tos de relaxamento, a organização do espaço favorece o desenvolvimento das crianças.

Estes momentos, integrados nas atividades, favorecem a organização do pensamento 
e os processos de imaginação e criação por meio de vivências experimentadas na brincadeira. 

Como proposta para 
consolidação do projeto a in-
tenção é envolver a família e a 
comunidade escolar no projeto, 
com parcerias em conserto de 
brinquedos, dia de limpeza e or-
ganização do espaço, oficinas 
de pipas, bonecas e bolas de 
pano, doação e troca de brin-
quedos. Desta forma, traremos 
a família para mais perto da es-
cola no intuito de buscarmos a 
compreensão e a valorização da 
importância do brincar como um 
direito de nossas crianças e sua 
fundamentação teórica no pro-
cesso educativo.
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O ATENDIMENTO  REMOTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Escola Classe Cora Coralina - CRE Paranoá

Segundo Vigotski 
(2008), a brincadeira cria 
a chamada zona de de-
senvolvimento iminente, 
impulsionando a criança 
para além do desenvolvi-
mento que ela já atingiu. 
Para o autor, o brincar libe-
ra a criança das limitações 
do mundo real, permitindo 
que ela crie situações ima-
ginárias. Nesta perspectiva, a prática pedagógica na Educação Infantil da Escola Classe Cora 
Coralina é baseada efetivamente na brincadeira e nas interações, eixos integradores do Cur-
rículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil (2018a).

Em tempos de pandemia, com as crianças em casa, sendo cuidadas e acompanha-
das pelos pais e/ou familiares, as professoras da Educação Infantil vivenciaram o desafio de 
dar continuidade ao processo de ensinar com o compromisso de proporcionar momentos de 
aprendizagem pautados no brincar. Foram apresentadas atividades diárias e desafiadoras 
que atendiam aos objetivos da aprendizagem infantil, de maneira que o brincar continuasse 
sendo algo essencial para o desenvolvimento dos pequenos. 

A intenção principal foi sempre integrar a brincadeira aos objetivos de aprendizagem, den-
tro das temáticas propostas. Então, cada atividade vinha carregada de desafios com sugestão de 
interação com a família, conversa e movimento. As famílias eram convidadas a brincar com as 
crianças de teatro, simulando a escola, uma cena, uma situação, de imitar animais ou profissio-
nais das mais diversas áreas, de representar emoções por meio da expressão facial e corporal, de 
apresentar canções marcantes para a família, de fazer brincadeiras de rodas e cantigas populares.

No início, foram realizadas atividades que resgatavam as brincadeiras de infância de 
toda família, preservando a memória cultural e popular, a fim de que assim, todos se sentis-
sem parte importante da nova proposta educativa. 

Depois da familiarização, foram propostas atividades com o objetivo de integrar todo 
ambiente de casa às intenções de desenvolvimento motor e cognitivo. Os móveis de casa 
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e os objetos e utensílios domésticos vira-
ram brincadeiras e circuitos psicomotores. 
A preparação de lanches virou brincadeira 
de chef de cozinha. Os brinquedos viraram 
coleções para trabalhar a cultura escrita e 
as cores. As tampas e panelas viraram ins-
trumentos para trabalhar ritmos e sons. Os 
materiais recicláveis viraram brinquedos e 
instrumentos musicais. Jogos familiares fo-
ram importantes para trabalhar as regras, o 
ganhar e o perder.  A casa se transformou 
em um recurso para as aprendizagens por 
meio do brincar e as famílias passaram a 
ser mediadoras dessa aprendizagem, com 
a supervisão e orientação das professoras, 
que elaboraram atividades práticas e de fá-

cil execução, ideal para o período remoto e com foco no brincar, pois a brincadeira proporcio-
na grande interação e o desenvolvimento infantil.

De acordo com o Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil 
(2018a), que tem entre seus pressupostos teóricos a  Psicologia Histórico-Cultural:

[...] ninguém nasce sabendo brincar. A brincadeira emerge da vida 
em sociedade entre os seres humanos. Aprende-se pelas intera-
ções com outras crianças e com adultos, pelo contato com objetos e 
materiais, pela observação de outrem, pela reprodução e recriação 
de brincadeiras, pelas oportunidades ofertadas para isso. Aprende-
-se nas instituições de Educação Infantil, em casa e na sociedade, 
nas interações que se estabelecem entre os familiares e amigos. As 
possibilidades de exploração do brinquedo, por exemplo, dependem 
da ação dos adultos e do que a criança incorpora dessa relação.
(DISTRITO FEDERAL, 2018a, p 31). 

Sendo assim, nossa escola aproveitou o máximo de oportunidades para incentivar 
e desenvolver essa parte indispensável e tão rica para o crescimento das crianças. Nossas 
crianças da Educação Infantil desenvolveram a imaginação por meio  das experiências, es-
tabeleceram vínculos, desenvolveram a fala e a consciência da cultura escrita, as criações 
literárias com o faz de conta e a psicomotricidade com os movimentos, desafios e jogos. Brin-
caram de forma livre e direcionada, quebrando estereótipos de gênero e etnia. Articularam as 
brincadeiras e interações com as experiências da comunidade. Cada criança foi valorizada 
como um ser ativo e importante em nossa sociedade. 
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Com a avaliação constante por meio dos encontros virtuais, das conversas on-line, 
dos desenhos feitos pelas crianças, dos relatos enviados através de áudios e dos relatos 
escritos das famílias, foi possível observar que as crianças tiveram seus direitos de aprendi-
zagem garantidos e se desenvolveram, principalmente no que diz respeito ao convívio social, 
respeito às regras, autorregulação, expressões orais e artísticas. As famílias puderam resgatar 
em suas memórias brincadeiras da infância e estreitaram vínculos afetivos, através do contato 
e melhor aproveitamento do tempo dedicado às crianças, além de vínculos sociais, quando 
eles apresentavam os relatos de como foi a brincadeira e expunham a experiência diante da 
comunidade da escola. Assim, a Escola Classe Cora Coralina, mesmo diante da pandemia, 
conseguiu estabelecer e fortalecer vínculos com as famílias das crianças e consequentemen-
te se tornou parceira na realização das atividades remotas, o que fez com que o trabalho se 
tornasse mais efetivo e de qualidade. 

O maior desafio durante os atendimentos remotos é a interação, mesmo de forma 
remota, com as mais diversas ferramentas virtuais de encontro, pois o abraço, o contato 

físico, a interação presencial 
ainda são essenciais para o 
desenvolvimento da criança. 
A família conseguiu, principal-
mente no espaço do brincar, 
proporcionar momentos de 
interação e socialização que 
se tornaram ferramentas im-
portantíssimas para esse tra-
balho remoto.  Mesmo diante 
de todas as dificuldades do 
atendimento remoto, a Educa-
ção Infantil da Escola Classe 
Cora Coralina permitiu que as 
crianças tivessem seus direi-
tos de aprendizagem garan-
tidos, por intermédio das fa-
mílias, que criaram em casa, 
de acordo com as orientações 
das professoras, um espa-
ço de aprendizagem, aliando 
sempre o cuidar e o educar.
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A ROTINA DE BRINCAR E APRENDER COM A ARTE
Creche Irmã Dulce - CRE Planaltina

A Creche Irmã Dulce, 
situada no Módulo 01, Setor de 
Mansões Mestre D’Armas - Pla-
naltina – DF tem como principal 
característica de seus projetos 
privilegiar o brincar e o fazer ar-
tístico. A creche atende crianças 
de 2 anos a 4 anos e 11 meses e 
oferece um amplo espaço exter-
no com quadras de esporte e um 
cenário natural com oportunida-
des de vivenciar novas experi-
ências e aprendizagens. Nesse 
espaço, as crianças conversam 
livremente entre si, inventam 
brincadeiras, correm, sobem 
e descem dos degraus, jogam 
bola, catam folhas, pedras, ca-

vam buracos na areia, interagem com brinquedos dispostos na grama sintética, formam gru-
pos e tudo isso sob o olhar atento das  professoras e educadoras. 

Um dos projetos mais interessantes da instituição é o Projeto Arte e Brincadeira, que se 
insere em quase todas as propostas de projetos da escola. Esse projeto surge com o interesse 
que as crianças demonstram em manusear pincéis, tintas, papéis, colas coloridas e outros ob-
jetos encontrados em suas brincadeiras livres no pátio. No projeto as crianças também têm a 
oportunidade de observar diversas imagens, cenas e obras por meio de fotografias e pinturas.

 Em determinado momento, a professora chama as crianças para uma brincadeira em gru-
po, a fim de socializar ainda mais e dinamizar o aprendizado e exercitar a criatividade, o movimento 
e o respeito às regras de convivência. Faz isso por meio de atividades que provocam o desenvol-
vimento da estética, leitura do mundo e observação de conceitos como: alto e baixo, dentro e fora, 
dia e noite, cores, formas, gênero, além da percepção visual e auditiva, desenvolvimento motor, arte 
dramática e linguagem verbal. Seguindo as orientações da Proposta da Educação Infantil, a preten-
são é ampliar o repertório e a criação de produções artísticas individuais e coletivas nas diversas 
linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão estética da arte por meio da brincadeira. 
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As obras de arte mais trabalhadas no projeto até então, foram de Cândido Portinari, 
Tarsila do Amaral e Gustavo Rosa, pois proporcionam a visualização de cores alegres, formas 
geométricas, figuras humanas e de animais que agradam as crianças pequenas e fornecem 
elementos de exploração visual e plástica. Dentre as diversas experiências que envolvessem 
brincadeira e arte optamos por descrever um pouco do que foram nossas vivências com as 
obras destes três artistas citados acima.

O trabalho com cada um deles nos possibilitou distintos olhares, exploração de mate-
riais e atividades diferenciadas onde pudemos fazer um passeio pelo chamado “intercampos”, 
visualizando todos os campos de experiência em ação. Pudemos ver ainda, os direitos de 
aprendizagem, pois, afinal, não se pode negar que convívio com a arte, conforme o proposto 
aqui, faz com que as crianças convivam, brinquem, explorem, participem, expressem-se e 
conheçam a si mesmas e ao mundo.

Cândido Portinari e sua obra - Meninos Soltando Papagaio de 1947 - foram apre-
sentados por meio de suas respectivas imagens, de uma conversa e da leitura compar-
tilhada da pintura. Aqui, a escuta sensível das crianças é fundamental no processo e 
alcance de objetivos de favorecer e valorizar a brincadeira livre e a arte e de reconhecer 
e explorar a percepção visual e auditiva, a coordenação motora e conceitos matemáticos 
diversos, além de noções de tempo e espaço.

Outra ação na exploração do trabalho de Portinari foi uma parceria com as famílias, 
que contribuíram diretamente na execução das atividades das crianças. Seguindo orienta-
ções, os responsáveis pelas crianças deixaram que elas explorassem livremente as imagens 
de crianças brincando por meio de desenhos, pinturas, colagens com materiais diversos como 
folhas, areia, galhos, pedras, tinta, colas, argila, papéis diversos e tantas outras coisas que a 
natureza oferece. As brincadeiras com outras crianças do seu convívio também podiam ser 
registradas. A partir do que foi vivido em casa, os pais gravaram um vídeo ou tiraram fotos 
apresentadas como uma releitura da obra. 

Esta atividade foi significativa e 
resultou na exploração de imagens e no 
envolvimento e diversão das famílias que 
estimularam a interação entre as crianças, 
mantendo a rotina das brincadeiras livres 
em casa e estimulando o fazer artístico.

No Projeto Arte e Brincadeira, Tar-
sila do Amaral foi representada por meio 
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de sua obra Morro da Favela, de 1924. Na oportunidade a artista foi apresentada juntamente 
com a história que a inspirou a criá-la.

Alguns dos momentos mais interessantes da experiência com a obra de Tarsila foram 
as relacionadas ao vídeo que propunha identificação da obra com paisagens sonoras e a ex-
ploração da sonorização por meio de desenho ou colagem e conversas.  Vídeo disponível em:  
< https://www.youtube.com/watch?v=GWFqSpUwKuA> 

A referida obra da artista oscila em paisagem rural, urbana e meio de transporte, o 
que traz novos elementos para exploração de recursos ligados a elementos naturais na com-
posição da releitura. Todos esses elementos, além da musicalidade, abrem possibilidades 
para desenvolver a criatividade, a percepção visual e auditiva e a imaginação, estimulando a 
verbalização de suas emoções e sentimentos sobre a obra e sua própria criação. 

Acerca da arte de Gustavo Rosa, a intenção foi a de aguçar a imaginação, a percepção 
visual e o movimento por meio da imitação. Para tanto, a atividade proposta foi a escolha de uma 
imagem de Gustavo Rosa e o envio de uma foto, reelaborando essa imagem de forma criativa.

 As produções das crianças enviadas pelos responsáveis à escola foram colecio-
nadas e apresentadas em uma exposição aberta à família no evento intitulado “Momento 
Cultural”. Em 2020, como consequência da Pandemia de Covid-19, optamos por organi-
zar vídeos apresentados no grupo da turma. Esta atividade foi avaliada de forma positiva 
pela equipe pedagógica e pelas crianças, que gostaram de passar um tempo fazendo os 

vídeos junto aos familiares. 

Assim, podemos dizer que 
com o Projeto Arte e Brincadeira ex-
ploramos imagens e conceitos e 
ampliamos as possibilidades de ex-
ploração das diferentes linguagens 
articuladas nos Campos de Experi-
ências, sempre envolvendo as brin-
cadeiras. Conforme afirmou uma de 
nossas professoras, “A imagem fala 
muito” e a arte provoca descobertas 
aguçando os sentidos tanto das crian-
ças quanto dos adultos envolvidos.
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O UNIVERSO DO BRINCAR
Centro Social Comunitário Tia Angelina/ Creche Varjão - CRE Plano Piloto 

O universo do brincar proporciona à 
criança experiências em todas as áreas do de-
senvolvimento, seja social, emocional, corporal, 
cognitivo e afetivo. Ao brincar, a criança amplia 
seu vocabulário, dá nome aos objetos, conver-
sa com outras crianças e com os brinquedos, 
estabelece ainda relações em brincadeiras sim-
bólicas (faz de conta). Dessa forma aprende a 
resolver conflitos e desafios que surgem nos mo-
mentos de brincadeiras como construir e com-
partilhar brinquedos e estabelecer papéis na 
brincadeira. O brincar com a natureza possibilita 
uma infinidade de descobertas em contato com 
os elementos encontrados no meio ambiente.  
Cabe aos profissionais da educação organiza-

rem os espaços, os tempos, os materiais  e avaliarem  o envolvimento da criança na brinca-
deira. Essa avaliação os levará a uma continuidade ou replanejamento da proposta. 

A vivência com as diversas materialidades e a presença de um parceiro mais expe-
riente (seja ele o professor ou um colega) potencializa as possibilidades de observação e a  
formulação de hipóteses da criança acerca do mundo à sua volta, influenciando diretamente 
sua aprendizagem e seu desenvolvimento.

Em cada uma das ações do Projeto Universo do Brincar, nosso trabalho pretende: 
resgatar o brincar como elemento essencial para o desenvolvimento; despertar o interesse 
artístico e a criatividade; estimular o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo; explorar 
diferentes materiais para confecção de brinquedos; trabalhar a criatividade e o interesse pelo 
brincar; incentivar a socialização e fortalecer os vínculos afetivos; respeitar as diferenças, re-
gras e limites; desenvolver a cooperação, a concentração e o autocontrole.

Para isso, as crianças, como protagonistas que são, criaram seus próprios brinque-
dos e demonstraram grande satisfação durante a realização das atividades, isso sem falar da 
concentração, atenção, criatividade e trabalho em equipe. Observamos ainda,  que preferiram 
tais brinquedos e os deixavam prontos, confeccionados por eles mesmos.
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Essa experiência representou 
algo enriquecedor para a nossa prática 
docente. Brinquedos foram confecciona-
dos juntamente com a família, ressaltan-
do a importância da criança e seus in-
teresses nesse processo. Desta forma, 
a família foi inserida no processo, com 
o objetivo que compreendia  a diferença 
entre  construir e comprar o brinquedo, 
bem como valorizar a ação de criar algo 
juntos. Ao confeccionar os brinquedos 
com materiais recicláveis, desperta-se a 

consciência para a preservação da natureza por meio do reaproveitamento e reciclagem de 
materiais, sendo que cada um teve um valor singular para as crianças.

A brincadeira com os brinquedos confeccionados se tornou um momento de interação 
e aprendizagem, pois a atividade contribuiu de modo significativo para o desenvolvimento das 
crianças nos aspectos, sociais, emocionais e cognitivos.

Acreditamos em experiências significativas ligadas ao brincar desde a mais tenra ida-
de. Por isso, todas as nossas crianças, do Berçário ao Maternal II, de acordo com suas es-
pecificidades, manusearam e testaram materiais como - caixa de papelão, tinta guache, cola, 
grãos e pedrinhas, papéis coloridos, garrafas pets, tampinhas de garrafas, pote de iogurte, 
barbantes - à medida em que se envolveram na construção de brinquedos recicláveis ou cai-
xas musicais, atividade que conciliou música, arte visuais e o brincar, é claro! 

Na Educação Infantil, as aprendizagens acon-
tecem por meio das interações com os pares e com os 
adultos. Daí a certeza de que devemos priorizar sem-
pre estratégias pedagógicas que atendam as necessi-
dades e realizações dos propósitos infantis, colocando-
-os como protagonistas para a execução das atividades. 
É essencial que os desafios pedagógicos diários, em 
meio às práticas educativas, possibilitem a expressão 
das emoções, interesses e assim um desenvolvimento 
que torna as crianças capazes de conviver e resolver 
demandas da vida cotidiana, para a transformação da 
sociedade de forma justa e humanizada. 
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PROJETO - BRINCAR COMO DIREITO DOS BEBÊS E DAS 
CRIANÇAS
Escola Classe 803 - CRE Recanto das Emas 

Já imaginou uma escola com um público 
de pré-adolescentes recebendo crianças peque-
nas? Nossa escola passou por mudanças signi-
ficativas desde 2016, e aos poucos as crianças 
pequenas foram chegando de mansinho e ago-
ra possuem um espaço todo delas, o que exigiu 
adaptações pedagógicas e na infraestrutura.

Muitas mudanças foram necessárias 
em nosso ambiente escolar para garantir, de fato, os direitos de aprendizagem das crian-
ças pequenas. Nossa gestão entende que, para se tornar um local onde se oportuniza o 
compartilhar de experiências, a escola das infâncias precisa ser vista em suas particu-
laridades. A Educação Infantil é sobre crianças e infâncias, e não há como ressaltar tais 
concepções sem trabalhar o brincar e o interagir em nossa prática pedagógica.

Em 2019 iniciamos um trabalho pensado mais especificamente para a Educação In-
fantil e partimos em busca de materiais e brinquedos que pudessem atender essa etapa com 
vistas a garantir os direitos de aprendizagens ancorados nos eixos integradores  EDUCAR E 
CUIDAR e BRINCAR E INTERAGIR do nosso Currículo em Movimento do Distrito Federal - 
Educação Infantil (2018a). 

Ainda nessa perspectiva, as coordenações passaram por momentos voltados às for-
mações dos docentes, com estudo de artigos e livros voltados para as infâncias. Nossa pre-
ocupação sempre foi ofertar uma Educação Infantil de qualidade voltada na concepção de 
criança como um ser integral, atentando para o que dispõe as Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para a Educação Infantil (2009) quando afirma que o contexto de atendimento para as 
instituições que ofertam a Educação Infantil deve implicar em 3 dimensões: interacional, física 
e temporal, compreendendo cada etapa em suas singularidades.

Outro ponto que merece destaque foi a escuta das famílias por meio de painel inte-
rativo para estudar e reformular nossa Proposta Pedagógica, antigo PPP, em que pudemos 
visualizar e compreender os anseios e realidade de nossa comunidade. 

Em outra ação que resultou em mudanças em nossa escola, ouvimos também os docen-
tes e a partir daí demos início ao Projeto do recreio monitorado:  com os cantinhos onde as crian-
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ças podem brincar e os parquinhos antigos da escola, reformados.  

Além do recreio monitorado, a equipe gestora e a coor-
denação organizaram o rodízio de brinquedos e jogos adquiridos 
e confeccionados na escola, em todas as salas de referência da 
Educação Infantil. Todas as caixas distribuídas continham  mate-
riais diferentes com o intuito de proporcionar diferentes vivências 
às turmas. Depois da exploração e brincadeiras, as professo-
ras e crianças podiam avaliar e registrar as suas impressões em 
uma ficha específica que acompanhava o material. 

Tivemos relatos positivos dessa ação. Embora simples, a 
ideia contou com esforços dos envolvidos. Estamos avaliando a ex-

periência,  com vistas a aprimorá-la em nossa prática pedagógica.

Em todo momento nossa equipe buscou práticas que pudessem acolher o público infantil 
respeitando suas essências. A criança é um ser de movimento e é brincando que se aprende. A 
infância em seus processos de aprendizagens está atrelada ao brincar, experimentar, vivenciar. 

Em 2020, diante da pandemia do Covid-19 e da nova realidade, voltamos aos estudos  
e  nossa equipe se esmerou, montando as salas virtuais que atendessem as crianças. Come-
çamos o uso das redes sociais. Em nossas jornadas de experiências na plataforma tentamos 
priorizar o brincar e um diferencial foi nosso professor do projeto de Educação em Movimento 
que sempre gravou vídeos com jogos e brincadeiras, nas quais as famílias puderam interagir. 
Muitos vídeos e fotos recebemos desses momentos.

Outra prática que adotamos foram os kits impressos com explicações para as famílias 
com o objetivo de colocar as brincadeiras em evidência. 
Nosso último kit foi “O colecionador de infinitos: embarque 
nessa viagem”, com jogos e brincadeiras a partir do livro 
infantil do autor Alexandre Azevedo (2013). Um material 
totalmente pensado e construído por nossa equipe.

As dificuldades encontradas são enormes, mas com 
estudo e dedicação, nossa equipe trabalha para que nossas 
crianças vivenciem seus direitos na escola das infâncias.

Nossa escola fica localizada na quadra 803 do 
Recanto das Emas. Venha nos conhecer! Ficaremos feli-
zes em receber e compartilhar experiências!
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A CIDADE DO BRINCAR NA ESCOLA
Educandário Espírita Sementinha de Luz - CRE Samambaia

Este relato descreve uma experiência vivida 
no Educandário Espírita Sementinha de Luz, da qual 
participaram 162 crianças da Educação Infantil de 2 
a 4 anos de idade, que são atendidas pela Institui-
ção, juntamente com a comunidade escolar.

Motivadas pela proposta da VI Plenarinha da Educação Infantil, cujo tema foi “Universo 
do Brincar” e tinha entre seus objetivos criar oportunidades para que as crianças ampliassem 
seu repertório de brincadeiras (DISTRITO FEDERAL, 2018b),   nossas crianças vivenciaram o 
Projeto “A criança construindo a Cidade do Brincar na Escola”, tendo como pressuposto que o 
brincar é uma das atividades que propicia à criança agir no mundo e conhecê-lo, além de ser 
uma ação simbólica social em que a criança aprende por meio da interação com os adultos e 
com seus pares, iniciamos o projeto a partir de algumas questões norteadoras como:

1. Por que as crianças brincam? 2. O brincar deve ser mediado pelo professor? 3. 
Do que as crianças brincam? 4. Como o brincar influencia no desenvolvimento da criança? 
5. Como observar, acompanhar e participar do brincar para estabelecer vínculos e fazer as 
mediações que favorecem o desenvolvimento infantil?

Essas questões foram discutidas e refletidas nas coordenações pedagógicas e apon-
taram como o brincar estava presente nas vivências das crianças por meio dos relatos e ob-
servações dos professores. 

Um dos documentos norteadores para desenvolver essa experiência foi o Currículo em 
Movimento do Distrito Federal -  Educação Infantil (2018a), que adota como eixos integradores 
EDUCAR e CUIDAR, e BRINCAR e INTERAGIR. Interagindo e brincando, a criança estrutura 
seus processos internos que edificam a base de desenvolvimento dos atributos e propriedades 
humanas. Mas para que isso se concretize, ela conta com a professora ou o professor, como 
organizadores do espaço educativo, realizando intervenções pedagógicas na ação do brincar.

Toda criança tem direito ao brincar. Na Educação Infantil, a opção pelo brincar consti-
tui um processo de aprendizagem que

 [...]dá à criança o poder de tomar decisões, expressar sentimentos 
e valores, conhecer a si, aos outros e ao mundo, repetir ações pra-
zerosas, de partilhar, expressar sua individualidade e identidade por 
meio de diferentes linguagens, de usar o corpo, os sentidos, os mo-
vimentos, de solucionar problemas e criar. (KISHIMOTO, 2010, p. 1 )
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A brincadeira não é uma atividade natural na vida das crianças, ela é socialmente 
constituída, e emerge das relações sociais, pois a criança está inserida em um contexto social 
e cultural e envolve uma ação: o BRINCAR. Como afirma Vigotski (2008), a brincadeira é uma 
atividade e nesse sentido, lida com a consciência humana, formada na ação. Pela brincadeira, 
na ação do brincar, a criança desenvolve seu processo de imaginação e criação, bem como 
compreende a realidade a sua volta.

A brincadeira contribui para que a criança compreenda a realidade, para criar e ima-
ginar a partir do que ela capta nas suas experiências vivenciadas na realidade. Nessa ação, 

a criança constitui-se como protagonista e expressa o 
olhar que possui acerca da realidade e do mundo. Para 
vivenciar essa experiência propusemos um trabalho pe-
dagógico em que as crianças construíssem a Cidade do 
Brincar na Escola.

O objetivo dessa experiência foi vivenciar o brin-
car, a brincadeira e o brinquedo como ferramenta para: 

• aprender, desenvolver e expressar-se de forma integral, descobrindo as formas de 
uso de objetos e brinquedos e criar novas formas de usos dos mesmos;

• aprender novas brincadeiras e suas regras; 

• relacionar os nomes dos objetos e situações do seu cotidiano por meio de brincadeiras; 

• criar narrativas imaginárias; conhecer diferentes formas de letras em cartazes, pro-
pagandas, embalagens, revistas e jornais; 

• vivenciar brincadeiras imaginárias, assumindo personagens e utilizando roteiros 
(guias) durante a brincadeira e experiências vividas; 

• contar e ouvir histórias; valorizar e ampliar o repertório de brincadeiras;

• participar de pesquisa sobre repertório de jogos, brincadeiras, brinquedos, caracte-
rísticos de diferentes culturas e da tradição cultural de sua comunidade, com a elaboração de 
listas, tabelas e gráficos e na construção de estruturas tridimensionais com tubos, madeiras, 
caixas de papelão e sucatas; 

• brincar e jogar jogos de regras e interativos.

Para construir a Cidade do Brincar na Escola, a primeira ação foi a escolha, pelas 
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crianças, dos lugares significativos e que fazem parte de sua realidade. Foram definidos os 
seguintes espaços: Casas, Escola, Posto de gasolina, Padaria, Shopping, Farmácia.

Em seguida, todo o Planejamento Pedagógico foi traçado por meio da escuta sensível 
e discussão coletiva junto às crianças, em cada turma, levantando questões. 

As famílias também participaram da pesquisa e deram suas sugestões para a Cidade 
do Brincar. 

Após a escuta sensível, as crianças, auxiliadas pelos adultos de referência, participaram da 
escolha, produção e separação dos materiais no local para a montagem do espaço e iniciaram o 
processo de construção de cada lugar que comporiam a Cidade do Brincar na Escola. Foi uma etapa 
de intensa brincadeira, pois as ações das crianças revelavam o seu olhar sobre o mundo, enquanto 
aprendiam. Todo o coletivo escolar participou da construção, principalmente no encaixe dos tubos 
que formariam as paredes dos lugares, conforme a escolha que as crianças iam fazendo.

Uma das ações, muito significativa para as crianças, foi a constituição de um Conse-
lho formado por um representante de cada turma. Esse Conselho Mirim se reuniu levando as 
sugestões da turma para definição dos combinados e regras que seriam experimentadas e 
vivenciadas na Cidade do Brincar. 

A Cidade do Brincar na Escola foi visitada pelas crianças ao longo do projeto e também 
pelas famílias. Como cada uma participou da construção dessa cidade de uma forma lúdica e 
brincante, foi perceptível as infinitas situações e possibilidades criadas e externalizadas pelas 
crianças na experiência e vivência dentro da Cidade e a compreensão da realidade e das rela-
ções sociais existentes no mundo. Objetos foram transformados com muita imaginação, adqui-
rindo novos significados criados pelas crianças, desejos inimagináveis foram sendo realizados.

Brincando, as próprias crianças já tomavam a iniciativa de distribuir as funções que 
cada lugar exigia, de acordo com a realidade cultural e seu conhecimento, e assumiam novos 
papéis, transformando sua ação sobre a realida-
de, sempre mediadas pelo adulto de referência. 

Essa experiência foi marcante na vida de 
toda a comunidade escolar. Foi possível perce-
ber por meio de relatos das famílias, das próprias 
crianças e dos adultos de referência, que o brincar 
na cidade foi fundamental para a internalização 
das práticas sociais e culturais.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA CEI 203 DE SANTA MARIA 
Centro de Educação Infantil 203 - CRE Santa Maria

O Centro de Educação Infantil 
203 (CEI 203) de Santa Maria está lo-
calizado na área urbana da cidade, com 
atendimento a crianças de 4 e 5 anos 
de idade, em turmas de 1º e 2° perío-
dos. Nesta escola das infâncias, o brin-
car constitui uma das bases do trabalho 
pedagógico, juntamente com com o in-
teragir, cuidar e educar. Seus princípios 
estão dispostos na Proposta Pedagógica 
da instituição e fundamentam as práticas 
pedagógicas por meio do planejamento 
das atividades desenvolvidas com as 
crianças e nas formações dos professo-
res durante as coordenações coletivas. 
Desde o início do ano letivo é aberto um 
diálogo com a comunidade escolar sobre 
a importância do brincar nas aprendiza-
gens e desenvolvimento das crianças 
da Educação Infantil. Nesses momentos 
enfatizamos aos responsáveis que é por 

meio do brincar que as crianças experimentam o mundo que as cercam, dando significado a 
ele através das interações estabelecidas consigo, com o outro e com o meio. Destacamos a 
aplicabilidade das brincadeiras no cotidiano das crianças dentro da escola e as implicações 
delas nas aprendizagens e desenvolvimento das mesmas. Exemplo disso são: as brincadei-
ras de faz de conta que desenvolvem a criatividade e noções sociais e valores; a montagem 
de quebra-cabeças e blocos de construções que melhoram a concentração, a orientação es-
pacial e coordenação motora; os jogos de memória que estimulam o raciocínio e a discrimi-
nação visual; além de muitos outros jogos e brincadeiras livres e dirigidas que trabalham a 
socialização, esquema corporal, ritmo, equilíbrio, senso de prioridade, diversão, entre outros.

As coordenações coletivas são momentos em que o grupo aprimora seus conheci-
mentos por meio de estudos, oficinas e trocas de experiências. Temas que envolvem o brincar 
são frequentes e apresentam aos professores uma gama de possibilidades para o desenvol-
vimento do trabalho pedagógico junto às crianças. Além de teóricos que enfatizam a impor-
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tância do brincar na infância, compartilhamos trocas de experiências e construção de jogos e 
materiais brincantes referendados no planejamento pedagógico.

Durante o ano letivo, também estabelecemos momentos propícios para as famílias 
brincarem juntamente com as crianças. Nesses encontros buscamos fortalecer os laços entre 
criança/família e família/escola por meio do brincar, além de significar na prática a importância 
do brincar nas aprendizagens e desenvolvimento das crianças. É nítido o entusiasmo delas 
quando interagem junto com seus responsáveis nas brincadeiras e como os adultos com-
preendem melhor seu papel nessa formação humana da criança e nas contribuições que o 
“brincar junto” acarreta na consolidação das suas aprendizagens. Seja por meio de gincanas, 
jogos coletivos, competições, brincadeiras psicomotoras, o ato de brincar (independente da 
idade) envolve emoções, interações e representações que promovem a construção de apren-
dizagens significativas que transpomos à nossa realidade e convivência sócio-cultural.

Já no planejamento sistemático das atividades educativas, o brincar é condição de 
aprendizagem e desenvolvimento. O planejamento é realizado coletivamente pelo grupo de 
professores, com o apoio da coordenação e da supervisão pedagógica da escola. O vemos 
como um apoio à prática, pois é a partir das trocas de ideias entre os docentes que ampliamos 
o repertório de atividades e discutimos sobre como as crianças aprendem. Além disso, propor-
ciona ao professor mais clareza nas suas intenções educativas e tranquilidade e flexibilidade 
para conduzir o momento da experiência.

Toda a prática educativa é pautada nas brincadeiras e a criança é o centro do 
planejamento curricular. A compreensão da criança como protagonista das ações educa-
tivas desencadeia no docente um olhar mais atento para cada um, considerando a sin-
gularidade entre eles. O brincar permite que o professor observe as ações, indagações 
e conquistas das crianças e em nossos planejamentos ele é cuidadosamente elabora-
do e programado. Além das atividades 
planejadas para serem feitas dentro de 
sala de referência, temos uma rotina 
na utilização de diversos espaços (am-
bientes) e materiais que podem ser 
explorados individual e coletivamente 
pelas crianças de forma livre ou diri-
gida pelos profissionais da educação. 
O parquinho, a brinquedoteca, a sala 
multifuncional, o pátio interno e o pá-
tio externo e o jardim são exemplos de 
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espaços de experimentações e interações, atendendo os diferentes ritmos das crianças 
e respeitando a diversidade de seus interesses.

É por meio das observações realizadas junto às crianças que refletimos sobre 
sobre seu desenvolvimento e sobre nossas práticas educativas enquanto docentes, sen-
do os momentos de interações e brincadeiras bastante propícios para coleta dessas in-
formações. No CEI 203, os professores são orientados a manterem o hábito do registro 
diário a partir das observações nas brincadeiras de cada criança em particular e em gru-
po e nas formas de interação. Os registros trazem reflexões e percepções aos docentes, 
levando-os a planejar, replanejar, intervir e ampliar as possibilidades de aprendizagem 
das crianças, além de contribuir significativamente na construção do Relatório de De-
senvolvimento Individual do Aluno - RDIA.

Atualmente, um dos nossos grandes desafios em desenvolver o brincar junto às 
crianças está sendo o atendimento remoto, pois a Educação Infantil é vista por muitas 
famílias como preparatória para o Ensino Fundamental e o brincar é entendido como 
“perda de tempo”. Além disso, o novo cenário exige uma maior atuação e participação 
dos responsáveis, já que a mediação e utilização das tecnologias pelas crianças requer 
o acompanhamento e intervenções mais ativas dos seus responsáveis. O brincar como 
atividade principal da criança para suas aprendizagens e desenvolvimento, ainda é, para 
algumas famílias, questionável na sua compreensão, o que nos leva ao discurso cotidiano 
e rotineiro junto a elas sobre as contribuições e experiências significativas que o brinque-
do e as brincadeiras proporcionam na formação e desenvolvimento do indivíduo. Nós, 
enquanto instituição de Educação Infantil, sabemos que Escola e Família devem caminhar 
juntas na promoção da formação da criança, potencializando assim as aprendizagens. Por 
isso, estamos buscando esclarecer às famílias sobre a importância da Educação Infantil 
e como esta formação integral inicial da criança é imprescindível para constituição deste 
indivíduo. Portanto, mais do que propor as atividades às crianças, disponibilizamos na 

Plataforma e via WhatsApp, orientações 
e diretrizes às famílias para que possam 
em casa dar continuidade ao trabalho que 
desenvolvemos com as crianças. 

Assim, entendemos como Educa-
ção Infantil de qualidade aquela que conta 
com a participação da família, planejada e 
realizada por meio  de experiências alicerça-
das no Educar, Cuidar, Interagir e BRINCAR. 
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA HISTÓRIA DO 
CENTRINHO 3 DE SÃO SEBASTIÃO
Centro de Educação Infantil 03 - CRE São Sebastião

Localizada próximo à entrada 
da cidade, a Instituição inaugurada em 
agosto de 2012, tem desde seu início, 
o objetivo de ofertar um ensino da for-
ma mais brincante possível, prezando 
pelos pressupostos dispostos na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação - LDB 
(1996), Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para Educação Infantil - DCNEI 
(2009), Base Nacional Comum Curricu-

lar - BNCC (2017) e Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil (2018a). 
Nesse sentido, a escola sempre proporcionou estudos direcionados à formação do professor, 
realizados no momento das coordenações e palestras educativas aos responsáveis a fim de 
explicitar melhor o papel da educação nesta etapa do ensino.

Segundo a LDB (1996) a finalidade da Educação Infantil, primeira etapa da Educação 
Básica, é o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos de idade, em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social. Cabe ressaltar que é de suma importância compreen-
der como a criança constrói o conhecimento e como se dá o desenvolvimento infantil, bus-
cando entender o modo como pensam e se interessam pelos temas e relações que lhe são 
apresentadas. É neste ponto que a brincadeira se destaca com papel fundamental dentro do 
nosso trabalho pedagógico.

Por meio do brincar é possível despertar na criança o prazer em se expressar 
e interagir e consequentemente, no aprendizado que se dá por meio dessas conexões. 
Tomando como base, ainda, a característi-
ca principal da criança enquanto ser des-
cobridor e construtor do conhecimento por 
meio das diferentes experiências vivencia-
das, este projeto tem por objetivo principal 
nortear, fomentar e estimular o trabalho por 
meio de brincadeiras direcionadas, sempre 
com um olhar voltado para a percepção das 
oportunidades geradas por elas.
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A partir das reuniões coletivas para tratar do Projeto Pedagógico da escola, definimos 
ser necessário nos empenharmos em uma ação voltada para a brincadeira enquanto instru-
mento de avanço social, afetivo, cognitivo e motor. Nela também pudemos trabalhar a inte-
ração, a descoberta e o aprendizado, valorizando a cultura social por meio de investigação e 
participação em brincadeiras antigas e atuais que visem o pleno desenvolvimento da criança. 
Imaginávamos que os ganhos seriam muitos, incluindo o envolvimento em atividades brin-
cantes que envolvem o raciocínio, o reconhecimento do seu espaço e o respeito pelo espaço 
do outro, bem como noções de tempo e a produção de alternativas criativas para solucionar 
situações conflituosas com foco ainda no aprimoramento da linguagem.

Para colocar o projeto em andamento, fizemos uma pesquisa com as crianças e suas 
famílias, relacionada ao repertório das brincadeiras conhecidas e vivenciadas por elas e a par-
tir daí passamos para o registro destas vivências e seu compartilhamento por meio de fotos, 
desenhos e narrativas em roda. Confeccionamos brinquedos, utilizando sucata, com materiais 
que fazem parte do cotidiano das crianças e exploramos brincadeiras que envolviam movi-
mentação corporal. Ampliamos o  repertório delas, propondo a criação de novas, com ideias e 
regras trazidas pelas próprias crianças e assim percebemos o aumento da capacidade de ar-
gumentação por meio da interação e participação em jogos entre si. Além disso, aproveitamos 
melhor os diversos espaços, partindo da exploração direcionada e intencional. 

Quanto à avaliação e a devolutiva das famí-
lias acerca do projeto, desde nossas primeiras ações 
começamos a realizar reuniões e palestras voltadas 
para explanação das características próprias da Edu-
cação Infantil. Compartilhamos vídeos, textos e os do-
cumentos pertinentes para realçar a importância de se 
respeitar o tempo de cada criança e explanar sobre 
metodologias que serão aplicadas. Ao final do primei-
ro bimestre muitos foram os pais que nos procuraram 
para relatar os avanços observados na linguagem, na 
autonomia e na desenvoltura de seus filhos a partir 
das propostas realizadas. 

Acreditamos que com o envolvimento das 
famílias e a continuidade deste e dos demais pro-
jetos da escola podemos oferecer uma Educação 
Infantil de qualidade com foco no real desenvolvi-
mento de nossas crianças.
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O BRINCAR LÁ FORA
Centro de Educação da Primeira Infância Flor de Lis -  CRE Sobradinho

O Centro de Educação da Primei-
ra Infância Flor de Lis foi o primeiro CEPI 
inaugurado em Brasília, ainda em 2014. 
Desde então, está sob a gestão da Casa de 
Ismael - Lar da Criança, e tem como foco a 
garantia dos direitos das crianças e de aco-
lhimento e emancipação das famílias. Para 
tanto, pautamos nossas ações no protago-
nismo infantil e temos como eixos estrutu-

rantes as interações e a brincadeira, de forma que, a partir das relações das crianças com o 
meio, com o outro e consigo mesmas, o currículo vá se constituindo com e por elas em um 
espaço intencionalmente organizado pelas/os nossas/os educadoras/es. 

No intuito de sistematizar esses pressupostos e possibilitar ações práticas que respeitem 
as lógicas infantis, atreladas aos Campos de Experiência e Direitos de Aprendizagens previstos 
na legislação, a organização das ações pedagógicas a partir do brincar e da brincadeira buscam 
ainda evidenciar outras questões importantes para nós, como a ocupação de espaços públicos 
pelas crianças e as famílias como parte do brincar de seus bebês e de suas crianças pequenas.

O reconhecimento do meio e da diversidade de aspectos que o compõem é parte fun-
damental do trabalho com as crianças pequenas. Assim, a experiência de (re)conhecer esse 
espaço por e pela brincadeira é indispensável. Dessa forma, a brincadeira se constitui como 
forma de linguagem e expressão dos bebês e das crianças.

O mundo interno das crianças emprega parâmetros de uma reali-
dade percebida por ela, que não coincidem necessariamente com 
as leis que regem a dimensão material do objeto externo. O caráter 
externo do objeto torna-se menos, quase se dissolvendo diante da 
vitalidade mais profunda que o objeto passa a revelar pela interação 
imaginativa e corporal entre a criança e seu brinquedo. [...] O brincar 
opera nessa unidade subjetiva, mobilizando sensações e sentimen-
tos que se expressam através do corpo. (PEREIRA, 2013,  p. 54).

Nesse sentido, sair com as crianças para brincar na quadra ao lado da Instituição ou 
na praça pública que fica nos arredores da instituição educativa são atividades permanentes 
que contribuem significativamente para a consolidação dos direitos se Conviver, Brincar, Par-
ticipar, Explorar, Expressar e Conhecer-se (BRASIL, 2017, p. 38).
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Tais ações foram se consolidando em nossas práticas no decorrer do tempo, por per-
mitirem às crianças experienciar o mundo, os locais de convívio coletivo do espaço em que 
a instituição está inserida e (re)conhecer a partir da sua perspectiva, os aspectos físicos e 
sociais que compõem aquela região. Assim, o nosso intuito é não limitar as experiências das 
crianças ao que pode ser oferecido dentro dos muros da Instituição Educativa, mas reconhe-
cer e reafirmar que a Educação deve e pode acontecer de maneira contextualizada e a partir 
de experiências centradas nos interesses infantis e nas brincadeiras.  

 Dessa forma, as crianças participam desde a escolha do dia em que a saída irá ocor-
rer, da escolha do lugar, da observação do clima, da seleção dos materiais que irão levar e dos 
combinados sobre a realização do passeio. Assim, as crianças têm oportunidade de ouvirem 
umas às outras, de perceberem o uso e a necessidade de determinados materiais, de se aten-
tarem sobre quais são as necessidades do grupo que elas participam. Ademais, elas podem 
experienciar o mundo, ao comprimentarem as pessoas que passam pela rua, ao observarem o 
movimento dos carros e perceberem quando e o que é necessário ser feito para que a travessia 
da rua seja segura, enquanto aprendem sobre como preferem andar - de mãos dadas ou sozi-
nhas, se equilibrando no meio fio ou chutando as pedrinhas que aparecem no caminho. E assim 
chegamos à praça! Para nós educadoras/es, todo esse processo já evidencia o porquê e o para 
quê valorizarmos esse tipo de atividade. Para as crianças, o melhor ainda está por vir. 

Os espaços públicos e abertos possibilitam a elas um brincar livre, pouco direcionado 
por materiais e brinquedos estruturados. O contato com elementos da natureza, mesmo em 
espaços urbanos, possibilita novas formas de perceber o meio, o próprio corpo e o outro. As-
sim, as folhas secas ao serem friccionadas sob o concreto do piso viram poeira, a sombra do 
colega projetada no chão, uma forma de brincadeira. Ao retornamos para a Instituição, costu-
mamos realizar uma Roda de Conversa sobre e saída e esse é um importante espaço de es-
cuta e de fala das crianças. Nesse momento é realizada uma avaliação pelas crianças, obser-
vações, questionamentos, registros e encaminhamentos, visto que algumas dessas vivências 
externas possibilitam reflexões e observações 
por parte das crianças que se materializam em 
Projetos Investigativos das turmas.  

Cabe ressaltar que essas experiências vi-
venciadas pelas crianças são exploradas de forma 
integrada, buscando sempre articular, conforme 
preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil - DCNEI, “as experiências 
e saberes das crianças com os conhecimentos 



159 CADERNO DO BRINCAR

que fazem parte do patrimônio cul-
tural, artístico, ambiental, científico 
e tecnológico, de modo a promo-
ver o desenvolvimento integral de 
crianças de 0 a 5 anos de idade” ( 
2009, p. 12).

Concomitante a esse 
processo com as crianças é fun-
damental olharmos para as famí-

lias e percebê-las como indispensáveis a esse processo. Assim, anualmente, a partir da per-
cepção inicial que temos das famílias que irão compor nossa comunidade educativa, traçamos 
ações que, apesar de diferenciadas, têm sempre o mesmo objetivo comum. No que tange à 
saída das crianças para brincarem na quadra que fica nos arredores da instituição em espe-
cífico, já disponibilizamos na ficha de matrícula uma autorização prévia, para que possamos 
realizar essas saídas sempre que necessário.

Como prática permanente com as famílias, realizamos rodas de conversas mensais 
sobre temas sugeridos por elas. Esse espaço de escuta e fala tem se mostrado efetivo no 
sentido de construir, junto às famílias, percepções importantes sobre as crianças, as infâncias 
e o brincar, a partir da desconstrução de conceitos que elas trazem sobre a apropriação da 
leitura e da escrita na Educação Infantil, a exemplo da “brincadeira apenas como lazer”, entre 
outros. Além disso, abrimos espaços e propomos momentos em que as famílias são convida-
das a brincarem com suas crianças na Instituição, ou na praça, a participarem de oficinas de 
construção de brinquedos junto com as crianças, a contarem uma história para a turma ou a 
fazerem uma receita que eles apreciam em casa.

Assim, buscamos enquanto Instituição, ressignificar a relação com as famílias (que 
por vezes é mediada por aspectos formais e burocráticos) e evidenciarmos o quanto elas são 
indispensáveis ao desenvolvimento das crianças e à composição da nossa comunidade. Bus-
camos dessa forma destacar o papel de complementaridade (previsto na legislação), entre o 
trabalho da instituição educativa e a família para o desenvolvimento e proteção das crianças.

Nessa perspectiva, observamos um estreitamento das relações entre as crianças, as 
famílias e a Instituição Educativa e notamos o sentimento de pertencimento, pois as ações 
de cuidado e educação são amparadas no respeito à dignidade humana, aos direitos das 
crianças, e na convivência de toda a comunidade educativa em um processo de convivência 
ancorada na perspectiva dialética da constituição do ser humano pelo princípio da unidade 
afeto-intelecto (VIGOTSKI, 2010).
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Relato de Experiência
Centro de Educação Infantil 01 - CRE  Taguatinga

Somos o Centro de Educação Infan-
til 01 de Taguatinga e atendemos 16 turmas 
de primeiros e segundos períodos, todas de 
integração inversa. Nossa clientela possui 
um perfil econômico, cultural e social diversi-
ficado, o que movimenta nossa rotina esco-
lar, favorecendo o desenvolvimento de ações 
pela Direção, Orientação Educacional, Coor-
denação Pedagógica, Conselho Escolar e  
Conselho Tutelar em parceria.

A instituição possui uma organiza-
ção curricular dinâmica com projetos que 
buscam contemplar o desenvolvimento dos 
dois binômios: Educar/ Cuidar; Brincar/ Inte-
ragir. Entendemos que nesta fase, a escola 
das infâncias se constitui em um espaço vivo 
e organizado com vistas a formação holísti-
ca da criança, atendendo os aspectos cog-
nitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais, 
entre outros, para uma educação integral, 
emancipatória, autônoma e plural.

Os espaços, bem como os tempos 
e os materiais, compõem a organização do 

trabalho pedagógico com vistas às aprendizagens e ao desenvolvimento na Educação In-
fantil, tornando-se aliados à prática pedagógica no favorecimento da brincadeira. Os nossos 
espaços são pensados e estruturados respeitosamente para as crianças e assim temos: dois 
parquinhos, uma piscina, um jardim sensorial, casinhas para a brincadeira de faz de conta, 
uma brinquedoteca e um pátio coberto onde as turmas se reúnem para interagir e brincar. 

Valorizamos a concepção de criança como ser de direitos ativo, participativo, prota-
gonista do processo de ensinar e aprender. Desta forma a temos como centro das ações e 
partícipe dos principais projetos desenvolvidos no decorrer do ano letivo. 
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Acreditamos que a criança aprende e se desenvolve de inúmeras maneiras, principal-
mente ao brincar. É brincando que a criança adquire autonomia para investigar e conhecer o 
mundo que a rodeia e constrói-se socialmente. Segundo Vigotski (2009, p.17) “a brincadeira 
da criança não é uma simples recordação do que vivenciou, mas uma reelaboração criativa 
de impressões vivenciadas”. 

Sintonizados com esse pensamento e alinhados às normativas vigentes, como a Base 
Nacional Comum Curricular - BNCC (2017) que destaca os Direitos de aprendizagem e de-
senvolvimento das crianças - Conviver, Brincar, Explorar, Participar, Expressar e Conhecer-se 
- e o Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil (2018a), procuramos 
oportunizar espaços para o brincar. Todos os dias as crianças visitam o parquinho e lá têm a 
liberdade de escolher entre utilizar ou não os aparelhos de ferro, explorar a areia comparti-
lhando os baldinhos e se expressar de inúmeras formas, inclusive interagindo com os colegas 
de outra turma que frequentam o espaço. Como os nossos parquinhos são amplos, eles favo-
recem os encontros com duas turmas a cada horário previsto.

Nas brincadeiras, as crianças têm inúmeras possibilidades de se movimentar e se ex-
pressar dando oportunidade para que elas possam conhecer e utilizar o corpo: correndo, dan-
çando, mexendo, rolando, subindo - proporcionando, assim, experiências promotoras do de-
senvolvimento enquanto atuam no mundo apreendendo-o e ao mesmo tempo agindo sobre ele.

O Recreio Musical, um de nossos projetos, possibilita às crianças vivenciar momentos 
de brincadeira com crianças da mesma idade, de idades diferentes e com adultos, favorecen-
do a cultura de pares e a relação criança-adulto. Trata-se da oportunidade de brincar, interagir, 
expressar-se e participar por meio de desenhos feitos no chão no pátio da escola, realizando 
movimentos livres com o corpo e conversas com colegas das turmas vizinhas e adultos. Esse 
momento é aguardado ansiosamente e quando, por algum motivo, não é possível realizá-lo, 
as crianças expressam seu sentimento de pesar e tristeza. 

A piscina do CEI 01 também se constitui em um espaço para a brincadeira. Semanal-
mente as crianças têm acesso a piscina e esta possibilidade desenvolve a iniciativa, a curiosi-
dade, o interesse e o senso de responsabilidade individual e coletiva. Pensar na piscina e nas 
brincadeiras desperta interesse e questionamentos: vai chover ou não? Está frio ou quente? 
Estou gripado ou não? Tenho roupa de banho ou não? Hoje é terça ou quarta? Qual o nosso 
dia de piscina? Pela brincadeira, as crianças entendem e analisam o mundo, e ao professor 
cabe organizar intencionalmente essa vivência, tentando sempre enriquecê-la. 

Outro espaço rico é a Brinquedoteca, onde as crianças vivenciam uma sequência 
de atividades que favorecem o faz de conta e possibilitam a expressão das emoções, 
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sentimentos, pensamentos, desejos 
e necessidades. 

Um bom exemplo de atividade 
da brinquedoteca é o mercadinho. As 
crianças percebem que a brinquedoteca 
se transformou em um mercado, com 
prateleiras recheadas de embalagens de 
produtos disponibilizadas em seções di-
ferentes de acordo com classificação: ar-
tigos de geladeira, limpeza e de comidas 
em embalagens, uma caixa registradora, 
carrinho de compras e dinheirinhos. 

Na brincadeira as professoras 
apresentam a cédula de dois reais e 
explicam a dinâmica da brincadeira, ou 
seja, cada criança receberá três cédu-
las de dois reais e a seguinte instrução: 
tudo no mercado está em promoção e 
custa dois reais, você só poderá com-
prar até três produtos, na brincadeira 

você poderá ser caixa, repositor, empacotador ou comprador. Elas recebem o dinheirinho 
após trabalhar no mercado em uma das funções escolhidas.

Após as compras, as crianças se dirigem à casinha para guardá-las. Chegando lá, de-
vem organizá-las seguindo os critérios: coisas de geladeira, de armário ou de limpeza. Depois 
de guardar os produtos em casa, as crianças voltam ao mercadinho para trocar as sacolinhas 
vazias por uma balinha.  

O brincar é uma das formas da criança se relacionar com o mundo. Pode ser sinônimo 
de prazer e frustração numa relação dialógica de conflitos e contradições. As situações ima-
ginárias criadas pelas crianças na brincadeira constituem-se numa oportunidade de desen-
volvimento e aprendizagem que surge de uma necessidade de apropriação do mundo adulto, 
ou seja, é brincando que a criança internaliza regras, formas de comportamento, aperfeiçoa 
sentimentos, atribuindo sentido e significado às atividades.

As linguagens, que se conectam e se complementam na organização curricular por 
meio dos Campos de Experiências, estão em tudo, desde os conceitos mais elementares 
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aos complexos, na natureza, nas relações e nas primeiras noções da criança quando está 
conquistando sua autonomia e requer incentivos e colaboração para desempenhar atividades 
sozinhas como: fazer xixi no vaso, se limpar, escovar os dentes, compreender a dinâmica da 
brincadeira no mercadinho, ou seja, a criança não nasce sabendo. Ela precisa da ajuda de 
outra pessoa, normalmente um adulto, para se apropriar da cultura ou dos conhecimentos 
previamente elaborados.

A criança, como sujeito, parte de um meio social, histórico e cultural. Precisa vivenciar 
situações problemas que a desafiem a pensar, refletir, questionar, formular respostas para 
transportar as experiências da brincadeira para a vida, aprendendo e florescendo funções 
psíquicas superiores tão necessárias para consolidar as diversas linguagens presentes no 
cotidiano de todos os cidadãos. 

O projeto “Resgatando Valores Sociais e Culturais” abarca várias ações importantes 
que são desenvolvidas na nossa escola, com diferentes objetivos no resgate de valores como: 
respeito às diferenças e à pluralidade étnica e cultural, à natureza e à multiplicidade de pensa-
mentos, regras de convivências e interações. Neste projeto busca-se promover a participação 
das famílias no processo de conscientização de nossos direitos e de nossos deveres, valori-
zando bons hábitos e boas atitudes nas relações interpessoais.

Uma das atividades do projeto é a experiência com a tribo Fulni-ô. Esta acontece 
todos os anos e as crianças têm a oportunidade de brincar, dançar e cantar com os indí-
genas da tribo. O objetivo é o conhecimento da cultura indígena, além do incentivo ao res-
peito ao próximo, promovendo a aceitação pelas diferenças em seus múltiplos aspectos. 
Nesta atividade busca-se promover a participação das famílias no processo de conscien-
tização de nossos direitos e de nossos deveres, valorizando bons hábitos e boas atitudes 
nas relações interpessoais.

Moura (2010, p. 121), citando Elkonin (1998), afirma que “a base do jogo é social devi-
do precisamente a que também o são sua natureza e sua origem, ou seja, a que o jogo nasce 
das condições da vida em sociedade”. Cada geração vivencia o seu momento resgatando, 
reelaborando as brincadeiras que foram transmitidas pela geração anterior demarcando um 
processo de interação entre o novo e o antigo e perpetuando as gerações e as criações.

Com o desejo apresentado no pensamento acima, todos os anos formalizamos a 
parceria família-escola de diversas maneiras: festa junina, festa da família, projeto de lite-
ratura, teatros e apresentações culturais. Em 2019, quando estávamos trabalhando pre-
sencialmente, fizemos a Festa da Família com toda comunidade escolar e a participação 
de estudantes da Faculdade Estácio - Campus Taguatinga. Planejamos 8 oficinas onde as 
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famílias tiveram a oportunidade de brincar com os filhos. Foram brincadeiras como: pipa, 
“slime”, pintura de rosto, pintura do muro da escola, ikebana, oficina de balão, oficina de 
desenho, pescaria, oficina de jogos e trilha.

A partir dessas ações pedagógicas, podemos oferecer a interação entre famílias, 
entre pais e filhos, entre profissionais e famílias, criando um clima de harmonia, alegria, 
parceria e respeito mútuo, favorecendo momentos brincantes de aprendizagens significa-
tivas a todos os envolvidos.

Outros momentos relevantes são as brincadeiras dirigidas por professores regentes 
em parceria com estudantes da Faculdade. Essa ação colaborativa possui um duplo objeti-
vo: o de consolidar a formação acadêmica dos universitários, enfatizando a importância da 
brincadeira e das interações no desenvolvimento infantil e o de promover atividades lúdicas 
brincantes às crianças. O ano de 2020, marcado pela pandemia da COVID-19, possibilitou o 
desenvolvimento das práticas com os universitários da Faculdade Estácio de forma remota, 
mediadas por tecnologias com interações virtuais por meio da ferramenta Google Meet.

Em parceria com a Orientadora Educacional de nossa Escola e inspirados nos prin-
cípios indicados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009) e no 
Currículo em Movimento do Distrito Federal- Educação Infantil (2018a), oportunizamos às 
nossas crianças uma rotina de exploração dos espaços diferenciados da escola. O teatro 
ocupa um lugar especial nesta rotina. Nas peças teatrais as crianças são protagonistas nas 
apresentações e na organização das dramatizações. Desta forma ampliam seu conhecimento 
de mundo, apropriam-se da cultura, brincam de faz de conta, expressam-se, movimentam-se, 
participam, exploram e desenvolvem-se. 

Nossa escola vem se 
esforçando para materializar-
-se como um espaço de Edu-
cação Infantil potencializador 
do Brincar. Acreditamos que 
além de um direito, o brincar 
é necessidade da criança e 
promotor das aprendizagens. 
Ele vai além das fronteiras do 
corpo físico, alimenta a alma, 
os sentimentos, as emoções 
e possibilidades para uma 
vida ativa.
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CURSOS EAPE 2021

CURSO OBJETIVO

M
O

D
A

LID
A

D
E

C
A

R
G

A
 

H
O

R
Á

R
IA

INÍCIO TÉRMINO

ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO PEDAGÓGICO 

E LETRAMENTO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL.

Proporcionar a 
compreensão da 

organização do trabalho 
pedagógico na educação 
infantil, tendo em vista as 
práticas de letramento em 

língua portuguesa.

Híbrido

90 
horas

06/04/2021
e 08/04/2021

06/07/2021
e 08/07/2021

APRENDER SEM PARAR 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Compreender o 
desenvolvimento da 

infância e a organização 
do trabalho pedagógico 
paramas aprendizagens 
na educação infantil, a 

partir da unicidade teoria-
prática, dos processos 
de reflexão crítica e de 

práticas inovadoras.

120 
horas

06/04/2021 e 
08/04/2021

19/10/2021 e 
21/10/2021

VIVÊNCIAS COM A 
MUSICALIZAÇÃO

Despertar o ser musical, 
por meio de vivências 
musicais intencionais, 

como recurso para 
conhecer aspectos da 
linguagem musical e 

ampliar a percepção das 
possibilidades musicais na 

sala de aula.

Presencial 80 
horas

06/04/2021 e 
08/04/2021

19/10/2021 e 
21/10/2021
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MOBILIDADE E TRÂNSITO 
PARA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

Pré- requisito:
● Ser professor (a) da 
Educação Infantil em 
regência de classe;
● Ser professor (a) 
pedagogo (a) em exercício 
nas coordenações centrais,
intermediárias e locais, 
gerências e diretorias de 
ensino, gestão escolar e
supervisão pedagógica, 
desde que cumpra as 
atividades previstas no 
curso
em regência de classe, 
e que atue na Educação 
Infantil.

Compreender aspectos 
teóricos e práticos de 

mobilidade promovendo 
ações para a

Educação no Trânsito.

EAD 120 
horas 08/04/2021 08/07/2021

JOGOS E BRINCADEIRAS: 
PRÁTICAS LÚDICAS NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA

Proporcionar aos 
professores da SEEDF 
vivências práticas com 

jogos e brincadeiras que
possam contribuir para 
uma prática pedagógica 
atenta aos anseios dos 

estudantes, e ao
Currículo em Movimento.

Presencial 120 
horas

30/03/2021 e 
01/04/2021

14/12/2021 e 
16/12/2021

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
LÚDICAS- CANTAR, 

BRINCAR E CONTAR
HISTÓRIAS NA ED. 

INFANTIL

Realizar atividades 
teórico-práticas na 

perspectiva da ludicidade 
e criatividade, em contexto

de aulas remotas, para 
professores da Educação 

Infantil, Creches e 
Instituições

Conveniadas.

EAD 30 
horas

20/04/2021, 
22/04/2021, 
25/05/2021, 
27/05/2021, 
22/06/2021,

e 24/06/2021.

18/05/2021, 
20/05/2021, 
15/06/2021, 
17/06/2021, 
13/07/2021,

e
15/07/2021.

Produzido por Maria Farinha Filmes em parceria com o Instituto Alana e Fun-
dação Grupo Boticário, o documentário é dirigido por Renata Terra (2020), em que 
aborda o pensamento transformador que reconhece e busca promover maior cone-
xão entre a criança e o mundo natural.

A DIINF agradece a Valdério Costa, ilustrador e professor da EAPE/
SEEDF, que ministra o curso Espiral das Artes, voltado para os 
profissionais da educação do Ensino Fundamental, por ter cedido 
gentilmente as ilustrações que compõem esse Caderno Guia.
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CRONOGRAMA
MARÇO E ABRIL -Elaboração do Caderno Guia pela DIINF

MAIO

-1º Webinar do Projeto Brincar como di-
reito dos bebês e das crianças com lança-
mento do Caderno Guia do Projeto – 12/05; 
-Semana do Brincar (Lei nº 13.257/2016) – 24 
a 28/05

JUNHO -Desenvolvimento do Projeto nas escolas

JULHO -Desenvolvimento do Projeto nas escolas

AGOSTO

-2º Webinar do Projeto Brincar como direito dos 
bebês e das crianças – 11/08
- Semana Distrital da Educação Infantil  (Lei 
Distrital nº 4.681/2011) - 23/08 a 27/08

SETEMBRO -Desenvolvimento do Projeto nas escolas

OUTUBRO -Desenvolvimento do Projeto nas escolas

NOVEMBRO -Desenvolvimento do Projeto nas escolas

DEZEMBRO -Desenvolvimento do Projeto nas escolas

Ritmos infantis: Tecidos de 
uma paisagem interior 

Organizadores:Maria Isabel 
Cabanellas Aguilera; Maria 
Clara Eslava Cabanellas; 

Juan José Eslava Cabanellas; 
Raquel Polonio Rubio 
Pedro & João Editores

Brincadeiras Africanas para 
a Educação Cultural
Autora: Débora Alfaia 

da Cunha Fotos 
Edição do Autor

Brincar é fundamental: 
Como entender o 

neurodesenvolvimento 
e resgatar a importância 

do brincar durante a 
primeira infância 

Autora: Luciana Brites 
Editora: Gente
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