0

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA
GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA

JOSILENE CAMILA AMORIM

O JOGO E A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

SINOP
2011

1

JOSILENE CAMILA AMORIM

O JOGO E A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentada à
Banca Examinadora do Departamento de
Pedagogia – UNEMAT, Campus Universitário
de Sinop como requisito parcial para a obtenção
do título de Pedagoga.

Orientadora:
Ms. Ivone Jesus Alexandre

SINOP
2011

2

JOSILENE CAMILA AMORIM

O JOGO E A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Trabalho
de
Conclusão
de
Curso
apresentado à Banca Examinadora do
Departamento de Pedagogia – UNEMAT,
Campus Universitário de Sinop como
requisito parcial para obtenção do grau de
Licenciada em Pedagogia.

BANCA EXAMINADORA:

Profª Ms. Ivone Jesus Alexandre
Orientadora
UNEMAT – Campus Universitário de Sinop
___________________________________________________________________________
Profª Ms. Edneuza Alves Trugillo
Avaliadora
UNEMAT – Campus Universitário de Sinop
___________________________________________________________________________
Profº Ms. Leonardo Almeida Cavalcanti
Avaliador
UNEMAT – Campus Universitário de Sinop
___________________________________________________________________________
Profª Ms. Maria Luiza Troian
Presidente da Banca
UNEMAT – Campus Universitário de Sinop

SINOP
2011

3

Às pessoas que contribuíram para minha formação:
Rudinei Oelke, Caulinda Amorim e Lauro Amorim e Daniel Amorim,
Também a todos que indiretamente contribuíram para minha formação.

JOSILENE,

4

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradeço a Deus, por ter me dado a oportunidade de cursar uma
faculdade e por ter me ajudado nos momentos difíceis.
Às pessoas especiais que contribuíram para o desenvolvimento dessa pesquisa, aos
quais expresso minha gratidão e compartilho dessa conquista.
Aos Professores, alunos e direção do Centro Municipal de Educação Infantil Monteiro
Lobato que possibilitaram as pesquisas para este trabalho de Conclusão de Curso.
À minha orientadora Ivone Jesus Alexandre, que participou do desenvolvimento desta
pesquisa, considerando minhas possibilidades e valorizando o problema que me mobilizou
para o desenvolvimento deste trabalho. A todos os professores da Unemat que contribuiram
com suas teorias para minha formação.
Às minhas amigas companheiras de curso que sempre me apoiaram e me ajudaram
nesta caminhada de 4 anos de estudo: Claudineia, Elinete, Elizamara, e Marcilene, vocês são
ESPECIAIS.
Ao meu esposo Rudinei Oelke, pelo incentivo à minha formação, pela compreensão e
pelo carinho dedicado a mim para a conclusão deste curso. AMO VOCÊ.
Aos meus pais Caulinda e Lauro e meu irmão Daniel que apesar de não terem
formação acadêmica sempre me apoiaram e incentivaram nesta caminhada de estudo.
Obrigado mesmo. AMO MUITO VOCÊS.

JOSILENE

5

A educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tam pouco a sociedade muda.
Paulo Freire

6

RESUMO

O jogo e a brincadeira na Educação Infantil são aplicados desde os tempos mais remotos
da nossa história e até hoje são aplicados na educação escolar com o propósito de desenvolver
o caráter da criança. Nessa perspectiva, o presente trabalho monográfico tem por finalidade
relatar como os jogos e brincadeiras são utilizados na aprendizagem dos alunos do pré II de
um Centro Municipal de Educação Infantil em Sinop. A metodologia usada para o
desenvolvimento deste trabalho consistiu no estudo de caso com ênfase em pesquisa de cunho
qualitativa, e entrevistas semi-estruturadas, tendo como sujeitos de pesquisa duas professoras,
uma da sala do pré II F e uma da sala do pré II G, e observação livre da prática pedagógica e
do espaço físico da escola. Os principais autores que embasaram minha pesquisa foram:
Daniil B. Elkonin (1998), Gilles Brougère (1998), Gilberto Vieira Cotrim (1986), Jean
Chateau (1987), Moises Jr. Kuhlmann (1998), Paulo Nunes Almeida (1995), Philippe Ariès
(1981), Tizuko Morchida Kishimoto (1994; 1997; 2001). Os resultados desta pesquisa
apontaram que os professores sabem como os jogos e brincadeiras na educação infantil são
fundamentais para o desenvolvimento físico, social, intelectual e motor da criança, e usam
diariamente para a construção do conhecimento das crianças da educação infantil, sendo que
um dia da semana é reservado especialmente para o brincar livre que favorece o
desenvolvimento da imaginação, da criatividade a invenção, a reinvenção de regras.

Palavras Chaves: Educação. Educação Infantil. Jogos e Brincadeiras.
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ABSTRACT

The game and play in children's education are applied from the earliest times of our history
and even today are used in school education in order to develop the child's character. From
this perspective, this monograph is intended to report the games and how games are used in
students' learning of a pre II Municipal Center for Early Education in Sinop. The
methodology used to develop this work was the case study with emphasis on qualitative
research, and semi-structured interviews with research subjects two teachers, one room of a
pre II F and the room of the pre G II and free observation of teaching practice and the school's
physical space. The main authors who have shaped my research were: Daniil B. Elkonin
(1998), by Brougère Gilles (1998), Gilberto Vieira Cotrim (1986), Jean Chateau (1987),
Moises Jr. Kuhlmann (1998), Paulo Nunes Almeida (1995), Philippe Aries (1981), Kishimoto
Tizuko Morcha (1994 , 1997, 2001). The results of this research show that teachers know how
to play the games and in early childhood education are critical to the physical, social,
intellectual, and the child's motor, and use every day to build the children's knowledge of
early childhood education, and one day of the week is designated for the free play that
encourages the development of imagination, creativity, invention, reinvention of rules.

Keywords: Education. Early Childhood Education. Games and Fun.
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1 INTRODUÇÃO

Os Jogos e as brincadeiras vêm sendo aplicados na educação desde os tempos mais
remotos da nossa história. Almeida (1995) destaca que desde a antiga Grécia, Platão já
considerava que os primeiros anos de vida da criança deveriam ser ocupados com jogos e
brincadeiras, pois os mesmos tinham influência direta na formação do caráter da criança.
Posteriormente com a ascensão do cristianismo os jogos foram considerados profanos e sem
nenhuma significação, mas a partir do século XVI os humanistas começaram a perceber o
valor educativo que tinha os jogos para a formação do caráter e da educação da criança.
Desde então vários autores tem contribuído com seus estudos e teorias no sentido de
descrever a importância dos jogos para a construção da identidade e desenvolvimento dos
aspectos físicos, morais e intelectuais da criança.
Almeida (1995, p. 26) afirma que “o brinquedo faz parte da vida da criança. Ele
simboliza a relação pensamento-ação e, sob esse ponto, constitui provavelmente a matriz de
toda a atividade linguística, ao tornar possível o uso da fala, do pensamento e da imaginação”.
Partindo dessas afirmações busquei analisar e descrever como os jogos e brincadeiras
são utilizados na aprendizagem dos alunos de um Centro Municipal de Educação Infantil em
Sinop. Para o desenvolvimento desta pesquisa optei pelo estudo de caso com ênfase em
pesquisa qualitativa, que consistiu em entrevista semi-estruturadas com duas professoras, uma
da sala do pré II Fe uma professora do pré II G, observação da prática pedagógica com as
crianças durante dez dias e descrição do espaço físico da pré-escola.
Esta pesquisa mostrou que os professores sabem como os jogos e brincadeiras são
fundamentais para o desenvolvimento físico, social, intelectual e motor da criança. Através
das observações notei que por meio das brincadeiras livres as crianças interagem entre si na
troca de informações, inventam e reinventam regras, a imaginação e a criatividade fluem.
Através das atividades dirigidas, os conteúdos escolares são propostas de forma lúdica e
prazerosa para a criança. Podemos dizer que todo ser humano pode beneficiar-se dos jogos,
tanto pelo aspecto lúdico de diversão e prazer quanto pelo aspecto da aprendizagem.
Podemos fazer aqui algumas considerações sobre o sentimento do jogo para o adulto
que muitas vezes é caracterizado como passatempo e o jogo para a criança que é um meio de
auto realização. O adulto muitas vezes busca o jogo como forma de distração e de
relaxamento após um dia estressante de trabalho, em outros momentos usa-se dos jogos para
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passar tempo, ocupar-se em alguma coisa porque não sabe o que fazer. Diferentemente dos
adultos, a criança sente a necessidade de se expressar por meio dos jogos e brincadeiras.
Foi através de leitura de artigos de revistas que falavam sobre o jogo e a brincadeira na
educação infantil que despertou-me o interesse sobre o tema: os jogos e brincadeiras na
Educação Infantil, teve como objetivo principal analisar como são trabalhados os jogos e as
brincadeiras no processo de aprendizagem dos alunos da educação infantil de uma pré-escola
de Sinop.
Com o apoio de teóricos da educação infantil que contribuíram para eu desenvolver esta
pesquisa, primeiro faço uma breve conceituação dos jogos no processo educativo, falo
também sobre o significado do termo jogo e os jogos tradicionais infantis, comento ainda
sobre os jogos educativos na escola e o papel do professor.
Em seguida faço uma breve conceituação do processo histórico da educação infantil
desde a criança sem representatividade na vida das pessoas até os dias de hoje com seus
direitos assegurados em lei.
Posteriormente, falo sobre os procedimentos metodológicos da minha pesquisa: a
instituição pesquisada e os métodos usados para o desenvolvimento da pesquisa.
No último capítulo descrevo a pratica docente em relação aos jogos e brincadeiras e
faço uma reflexão sobre as observações livres e as falas das professoras entrevistadas e logo
em seguida faço minhas considerações finais tendo em vista todo o processo histórico dos
jogos e brincadeiras na educação infantil.
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2 UM BREVE HISTÓRICO DOS JOGOS NO PROCESSO EDUCATIVO

Atualmente muitas pessoas definem jogo como mero passatempo, ou diversão uma
atividade para se fazer apenas nas horas vagas. Os adultos jogam nas horas vagas para passar
tempo em algo que lhes dê prazer, a criança o faz para expressar suas emoções as vontades
ocultas que elas tem dentro de si. Desde o século XVII, momento em que a criança passa a ter
representatividade na vida das pessoas, o jogo também surgiu como parte fundamental no
processo de desenvolvimento da criança. Por volta do século XII, a infância era uma fase sem
importância e sem representatividade na vida das pessoas, as crianças não se faziam presente
nas atividades, e nem nas lembranças das famílias (ARIÈS, 1981).
Com o surgimento da primeira infância no fim do século XVI e começo do século
XVII, as crianças passaram a ter representatividade e a infância passou a ser vista como
momento que exigia cuidados e atenção para que quando adulto fosse um ser de boa conduta
e útil para a sociedade. O termo „atividade lúdica‟ e a implantação dos Jogos e brincadeiras na
educação infantil surgiu com o Alemão Froebel, que criou em 1837 na Alemanha, o Jardim de
Infância. Ele considerava que “o desenvolvimento futuro é uma conseqüência do tratamento
que recebem nos primeiros anos de vida” (COTRIM, 1986, p. 248).
Para ele os jogos e as atividades lúdicas são necessários para dar “excelentes frutos”
para a humanidade.
O Plano Nacional de Educação descreve que “As primeiras experiências da vida são as
que marcam mais profundamente a pessoa. Quando positivas, tendem a reforçar, ao longo da
vida, as atitudes de autoconfiança, de cooperação, solidariedade e responsabilidade”. Nesse
documento podemos perceber a importância dos educadores aplicarem conteúdos e
metodologias diferenciadas, como jogos e brincadeiras para a compreensão dos conteúdos,
pois muitos filósofos, pedagogos, sociólogos afirmaram e o Plano Estadual de Educação
reconhece a importância dos Jogos como “O Fazer Infantil” e fundamental para “O
desenvolvimento das linguagens de representação, das estruturas lingüísticas, a ampliação do
vocabulário, enfim, a construção do conhecimento necessário à compreensão da realidade”.
O processo de construção do conhecimento por meio dos jogos infantis e das
brincadeiras é de suma importância para a criança formar-se um adulto organizado,
responsável, educado e consiga transformar o lugar em que vive.
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O jogo é a forma da atividade normal da criança, através da qual se prepara para as
atividades de adulto! E será um adulto tanto mais realizado, quanto mais tempo tiver
brincando; e não somente com um arco, ou de bola de gude, mas também jogo
lingüístico, o jogo de números, e este jogo apaixonante que forma seu raciocínio
(COTRIM, 1986, p. 292).

A criança necessita das atividades livres para expressar-se e desenvolver sua
imaginação e criatividade, e necessita também de jogos e brincadeiras dirigidas, ou seja, o
jogo educativo com o propósito de desenvolver seu raciocínio de forma lúdica.
Brougère (1998, p. 165) descreve que “O jogo da criança não é apenas divertimento ou
descontração; é também uma forma de ser e de aprender o mundo”. É através dos jogos que as
crianças interagem entre si, trocam informações desenvolvem a imaginação se comunicam em
contato com diferentes objetos e situações que estimulam a linguagem, pois para que haja
jogo é necessário que os parceiros entrem em um consenso sobre as modalidades, a forma
como irão jogar, como irão definir as regras do jogo, logo pressupomos que não existe jogo
sem comunicação, essa é também uma função muito importante do jogo infantil, oferecer
condições de socialização e desenvolvimento da linguagem.
De acordo com Kishimoto (1994, p. 16) “o século XVII foi marcado pela multiplicação
dos jogos de leitura bem como diversos jogos destinados à tarefa didática nas áreas de
história, geografia, moral, religião, matemática, entre outras”. A partir do século XVIII os
jogos que antes eram restritos e inclusos na educação apenas dos jovens da classe mais
abastadas, agora passa a fazer parte das atividades infantis com o objetivo de contribuir para a
educação infantil.

2.1 O JOGO E SUAS SIGNIFICAÇÕES

Quando se trata de definir o que é jogo não é tarefa fácil. Vários conceitos de jogos
foram definidos por diversos autores no sentido de explicar como se dá esse processo de
interação e aprendizagem através dos jogos. O jogo pode ser entendido e explicado de
inúmeras maneiras dependendo da visão de quem vê. Muitos autores afirmam que é
impossível dar uma definição concreta para a palavra jogo, pois jogos podem ser empregados
e entendidos no sentido figurado, exemplo: jogar com os sentimentos de alguém, jogar com a
própria vida, jogo de cintura, jogo de papéis, etc., e pode também ser entendido no sentido de
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diversão ou entretenimento como: jogo de futebol, jogos de regras, jogos infantis, jogos de
adultos e outros mais.
O dicionário Global da Língua Portuguesa Ilustrado (RIOS, 2001), tem as seguintes
definições para palavra jogo: vício de jogar; brinquedo, divertimento; partida esportiva;
molejo; especulação na bolsa; movimento das peças de um mecanismo; conjunto ou série de
peças, da mesma espécie, que fazem parte de um mesmo mecanismo, máquina etc.; dito
engraçado; atitude de alguém que deseja obter vantagens de outrem; ludíbrio, manobra, ardil,
astúcia, manha.
Kishimoto (1997) afirma que a palavra jogo pode ser visto como jogo ou não jogo. O
que para uns pode ser definido como jogo no sentido de brincadeira para outros podem ter
outros sentidos, como por exemplo: se para um observador externo ao grupo indígena observa
a ação da criança indígena que atira flecha em um animal irá deduzir que ela está brincando, o
que para a comunidade indígena nada mais é do que a criança se preparando para a arte da
caça e da pesca necessárias para a subsistência da tribo.
A boneca é um brinquedo para uma criança que brinca de “filhinha”, mas para certas
tribos indígenas, conforme pesquisas etnográficas, é símbolo de divindade, objeto de
adoração [...]. Se para um observador externo a ação da criança indígena que se
diverte atirando com arco e flecha em pequenos animais é uma brincadeira, para a
comunidade indígena nada mais é que uma forma de preparo para a arte da caça
necessária à subsistência da tribo. Assim atirar com arco e flecha, para uns, é jogo,
para outros, é preparo profissional. Uma mesma conduta pode ser jogo ou não-jogo,
em diferentes culturas, dependendo do significado a elas atribuído (KISHIMOTO,
1994, p. 2).

Para Elkonin (1998) a palavra jogo tem significado de entretenimento ou diversão, uma
atividade em que se reconstroem sem fins utilitários, diretos, as relações sociais, é por meio
dos jogos que ocorrem as interações sociais, a imaginação flui, e a criança percebe o outro
como ser de valor que merece ser respeitado. O autor ainda afirma que a expressão „jogo‟ e
„jogar‟ podem ser empregados no sentido de entretenimento: jogar significa divertir-se; no
sentido figurado: „jogar com os sentimentos de alguém‟; conduzir-se com lisura e
honestidade: „jogar limpo‟; correr um risco: „jogar com a própria vida‟; tratar de um assunto
sério com leviandade: „jogar com fogo‟; arremessar em alguma direção: „jogar pedras‟;
combinar: „jogo de luzes‟, „jogo de sofás‟ etc.
O significado dado aos jogos pelas crianças depende muito de suas culturas dos lugares
de onde veio e do meio em que vive.
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O jogo é o resultado de relações interindividuais, portanto de cultura. Deve se partir
dos elementos que a criança encontra em seu ambiente imediato, estruturado em
parte por seu meio, para se adaptar as suas capacidades. O jogo pressupõe uma
aprendizagem social. Aprende-se a jogar. O jogo não é inato, pelo menos nas formas
que assume no homem (BROUGÈRE, 1998, p.189).

A definição de jogo para diversos estudiosos varia muito dependendo do lugar onde
estão e da época que estão vivendo. Para os gregos significava as ações próprias das crianças
ou seja, as traquinices. Entre os Judeus a palavra jogo correspondia ao conceito de gracejo e
riso. Para os Romanos significava alegria, regozijo, festa buliçosa.
De acordo com Kishimoto (1997) em diversos tempos passados como na idade média,
os jogos foram considerados como coisas não sérias por sua associação aos jogos de azar
muito comuns naquela época. Hoje a concepção de jogos vem sendo desenvolvida cada vez
mais nas práticas educacionais como essenciais para o desenvolvimento da linguagem,
percepção, imaginação e cooperação, trabalhada como algo sério destinado a uma boa
educação.
Com a criação do Jardim da Infância pelo Alemão Froebel em 1837, o jogo passa a ser
não somente dirigido para os príncipes e a nobreza, mas também é introduzido na educação
infantil com o objetivo de oferecer espontaneidade e liberdade para os atos da criança.
(KISHIMOTO, 1994).
Com o crescimento da rede de ensino no país, a discussão pela relação educação e jogo
educativo tem se aprofundado cada vez mais. Kishimoto (1994) afirma que podemos nos
referir ao jogo educativo como detentor de duas funções:


Função lúdica – quando o jogo propicia diversão e prazer para a criança. O jogo para
ter a função lúdica deve ser escolhido pela criança para exteriorizar suas ações.
Ainda assim Elkonin (1998) confirma essa teoria dizendo que o papel que o adulto

pode desempenhar sem prejudicar a função lúdica do jogo da criança é fornecendo material e
estando preparado para orientar as construções e as ações que a criança fará.


Função educativa – quando o jogo é um meio de instrução e de ensino, dirigido pelo
professor para a aquisição de conhecimento pela criança, sem perder sua função lúdica
e sem tornar o jogo cansativo e desinteressante para a criança.
A interação entre professor e aluno no momento dos jogos e brincadeiras é

indispensável. O professor deve demonstrar interesse e prazer pelo que a criança esta
brincando, estimulando e incentivando-a para tais ações.
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2.2 JOGOS TRADICIONAIS INFANTIS

No jogo tradicional infantil a criança expõe suas emoções e suas criações estão sempre
em transformação, criando e recriando objetos que expressem seus sentimentos.
De acordo com Kishimoto (2001), a origem dos jogos tradicionais infantis está ligada
diretamente com as raízes folclóricas de diversos povos que vieram para colonizar o Brasil.
Com a forte miscigenação que se instalou na colonização do Brasil, portugueses, africanos,
ingleses, indígenas dentre outras culturas, várias tradições se juntaram e foram sendo
adaptadas no decorrer dos tempos para suprir as necessidades das famílias. Os jogos trazidos
por diversas etnias que aqui se instalaram foram sofrendo modificações repassadas dos
adultos para as crianças.
Diversos tipos de jogos como bolinhas de gude, jogo de botão, pião chegaram ao Brasil
por intermédio dos primeiros Portugueses. Quanto a influência negra ou africana nos jogos
infantis Kishimoto (2001) afirma que não se pode constatar muitas dessas influências pois,
quando foi abolida a escravidão no Brasil houve também a destruição de documentos, regidos
por um movimento romântico que desejava eliminar esse marco cruel da história do País. Os
relatos contidos em poucos documentos afirmam que os jogos em geral praticados pelos
negros nascidos no Brasil já sofriam as influências de outras culturas como portuguesas,
indígenas e africanas.
Na cultura indígena prevalecem os jogos e brinquedos que imitam animais. “nota-se nos
folguedos de menino [...] descrito especialmente como nas danças de magia, a tendência dos
selvagens de misturarem suas vidas à dos animais” (KISHIMOTO, 1993, p. 62). Nesses
relatos podemos observar que os jogos passam de geração para geração, porém com o passar
dos anos esses jogos vão se transformando para atender as necessidades de cada cultura ou
etnia.
Para Elkonin (1998, p. 40) “o jogo apresenta-se como uma atividade que responde à
demanda de uma sociedade em que vivem as crianças e da qual devem chegar a ser membros
ativos”. Isso significa dizer que os jogos educativos tem o objetivo de formar o caráter de uma
criança para viver em sociedade. Muito antes do jogo ser objeto de pesquisas cientificas, ele já
vinha sendo aplicado em larga escala como uma fonte riquíssima de educação infantil.
Para Elkonin (1998) muitos dos brinquedos que hoje existem são obras que serviram
antes de tudo como objetos de trabalho dos adultos, pois é perfeitamente natural que o
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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 outra idade. As crianças da sociedade de hoje estão
mais atualizadas em relação aos brinquedos e jogos oferecidos pelo mercado. As brincadeiras
e os jogos devem ser sempre acompanhados de um adulto para que o mesmo possa lhes dar
orientações quanto ao modo de utilizá-lo para que sejam bem aproveitados os conteúdos e
traga benefícios para o aprendizado da criança.
O jogo somente poderá ser denominado jogo quando ele é selecionado livremente e
espontaneamente pela criança, caso contrário é trabalho ou ensino. É muito importante que os
professores saibam dessa diferenciação entre jogo espontâneo onde as crianças se expressam
livremente e o jogo educativo que tem por finalidade a aquisição e maturação de
conhecimentos específicos.
De acordo com alguns psicólogos o jogo infantil auxilia no desenvolvimento das
representações mentais, físicas, motoras e sociais, e o Plano Estadual de Educação, também
reconhece a importância dos jogos como “o fazer infantil” e fundamental para “o
desenvolvimento das linguagens de representação, das estruturas lingüísticas, a ampliação do
vocabulário, enfim, a construção do conhecimento necessário à compreensão da realidade”.
Kishimoto (1998) ao falar sobre o jogo na educação infantil enfatiza que muitas vezes
os adultos tem uma visão muito tradicional sobre a instituição infantil e sobre a criança.
Muitos adultos olham a criança como um ser que deve ser apenas disciplinado para a
aquisição de conhecimentos de forma tradicional, e não aceitam os jogos em sala de aula para
o desenvolvimento das capacidades físicas, intelectuais, motoras e sociais.

Entende-se que, se a escola tem objetivos a atingir e o aluno a tarefa de adquirir
conhecimentos e habilidades, qualquer atividade por ele realizada na escola visa
sempre a um resultado, é uma ação dirigida e orientada para a busca de finalidades
pedagógicas. O emprego de um jogo em sala de aula necessariamente se transforma
em um meio para a realização daqueles objetivos. (KISHIMOTO, 1994, p. 14).

Elkonin (1998) também afirma que muitos pedagogos tendem a universalizar a
importância do jogo para o desenvolvimento psíquico da criança, mas é necessário que o
professor saiba o momento em que ele deve deixar a criança livre para a escolha do seu jogo e
o momento em ele deve conduzir o jogo para uma ação intencional visando adquirir
conhecimentos específicos pela criança.
É por meio dos jogos que a criança desenvolve suas habilidades e também aprende por
meio da troca de experiências, da cooperação e da interação com outros colegas. Na teoria de

17

Piaget (apud BIAGGIO, 2003) sobre os estágios do desenvolvimento, ele divide em quatro
estágios para compreendermos melhor como a criança aprende e se relaciona e desenvolve
suas capacidades ao longo da vida.


Estágio Sensório-Motor (0 a 2 anos) caracterizado pelo período das sensações onde os
bebês precisam obter estímulos visuais, auditivos e táteis para que suas capacidades de
inteligência sejam bem desenvolvidas. Piaget enfatiza que para que a criança tenha um
bom desenvolvimento de suas capacidades desde sua mais tenra idade é importante a
estimulação ambiental com objetos variados para manipulação dos mesmos e assim ter
um bom desenvolvimento da inteligência.



Estágio Pré-Operacional (2 a 6 anos) caracterizado pelo desenvolvimento da
capacidade simbólica. A criança brinca do denominado jogo simbólico que também
pode ser definido como jogo do faz-de-conta, onde imita tudo e todos. Gosta de brincar
de todas as brincadeiras que envolvem movimentos corporais, imitações e algumas
pequenas descobertas. Atividades como canto, exercícios físicos, montagens,
descobertas, encaixes, contato com letras são indispensáveis para o desenvolvimento da
criança.



Estágio das Operações-Concretas (7 a 11 anos) período caracterizado pela capacidade
de construção lógica, ou seja, onde a criança consegue realizar com mais facilidade
operações que exige raciocínio lógico e rápido. Nessa fase as crianças gostam de jogos
que envolvem toda a movimentação do corpo como nadar, correr, pular, arremessar
dentre outros.



Estágios das Operações Formais (12 anos em diante) caracteriza pela passagem do
pensamento formal para o pensamento abstrato. Nessa fase da vida da criança ela
consegue criar teorias sobre o mundo, principalmente sobre os aspectos que ela
gostaria de reformular.
Vygotsky com suas teorias também contribuiu muito para a compreensão do processo

de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Para ele, “[...] o aprendizado está relacionado
ao desenvolvimento e é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento
das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas” Vygotsky
(apud, OLIVEIRA, 1997, p. 56).
O desenvolvimento das funções na criança está intimamente ligado aos processos de
aprendizagem e do meio onde essas crianças estão inseridas. Quanto mais motivações essa
criança tiver e quanto mais suas capacidades físicas, motoras, forem exploradas por meio de
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atividades que desenvolvem essas capacidades, mais essa criança será desenvolvida
socialmente.

2.3 JOGOS EDUCATIVOS NA ESCOLA E O PAPEL DO PROFESSOR

Aranha (1996) afirma que num mundo marcado por transformações e revoluções, a
educação também deveria passar por transformações que acabasse com o modelo de escola
tradicional onde a educação era centrada no professor e na transmissão de conhecimentos.
Foram necessários vários anos e até séculos para que a educação pudesse ser transformada.
Durante os séculos XVI até o século XX, a escola tradicional sofreu inúmeras críticas
no seu modo magistrocêntrico de conceber as aulas e de perceber o aluno apenas como
receptor de conhecimento. Foi mais precisamente entre os séculos XVI e XVII que surgiram
especialistas que falavam das características da infância e de como deveria ser a educação
desde sua mais tenra idade.

Uma nova forma de encarar a infância, que lhes dava destaque que antes não tinha; a
organização de espaços destinados especialmente para educar as crianças, as escolas;
o surgimento de especialistas que falavam das características da infância, da
importância deste momento da vida do sujeito e de como deveriam se organizar as
aulas, os conteúdos de ensino, os horários, os alunos, distribuir recompensas e
punições, enfim estabelecer o que e como ensinar; e também, uma desvalorização de
outros modos de educação da criança antes existente (CRAIDY; KAERCHER,
2001, p.14).

Foi nessa perspectiva histórica que o ideário da escola nova ou progressiva surgiu no
fim do século XIX começo do século XX, data marcada por grandes transformações sociais,
políticas e econômicas. A educação também deveria sofrer transformações para então atender
as necessidades de um mundo que industrializava e potencializava cada vez mais assim as
pessoas deveriam se preparar para uma sociedade cada vez mais exigente e para tanto viu-se a
necessidade de terem sujeitos ativos e não passivos.
Nesse sentido o ideário da escola nova passa a ter fundamental importância para a
educação da criança como ser que precisa aprender através de suas próprias experiências.

Tentando superar o viés intelectualista da escola tradicional, as tendências das
escolas novas, valorizavam os jogos, os exercícios físicos, as práticas de
desenvolvimento da motricidade e da percepção, a fim de aperfeiçoar as mais
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diversas habilidades. Também se voltam para a compreensão da natureza
psicológica da criança, o que orienta a busca de métodos para estimular o interesse
sem cercear a espontaneidade (ARANHA, 1996, p.172).

Nesse momento de transição da escola tradicional para a escola nova o papel que o
professor deveria desempenhar numa sala de aula passou a ser muito mais que um simples e
mero transmissor de conteúdos, o professor deveria instigar a busca do conhecimento por
parte dos alunos e ainda desenvolver os aspectos lúdicos na formação da criança. De professor
transmissor de conhecimentos ele deveria passar para intermediador desse processo.
Mas na concepção de Almeida (1995, p. 40) formar professores para trabalhar com o
lúdico na sala de aula é uma meta fundamental e uma tarefa difícil visto que:

[...] o sentido real, verdadeiro, funcional da educação lúdica estará garantido se o
educador estiver preparado para realizá-lo. Nada será feito se ele não tiver um
profundo conhecimento sobre os fundamentos essenciais da educação lúdica,
condições suficientes para socializar o conhecimento e predisposição para levar isso
adiante.

Ao professor cabe a tarefa de pesquisar profundamente o conteúdo que irá propor para
seus alunos, que só passarão a ter gosto pela educação e pela escola se o professor souber
transformar suas aulas em trabalho-jogo (seriedade e prazer). A ação do educador deve ser,
antes de tudo, refletida, planejada e, uma vez executada, avaliada, para que o professor tenha
o conhecimento do desenvolvimento das crianças.
Almeida (1995) apresenta alguns conceitos relevantes para o professor exercer e
enriquecer sua função em sala e aula:
 É fundamental que o professor invista em sua formação, lendo, estudando e se
atualizando constantemente. Quanto mais o professor tiver conhecimento sobre a
prática que utilizará, mais segurança ele passará aos alunos.
 Planejamento e organização na atividade é extremamente importante para que o
professor desenvolva as atividades com sucesso, sempre levando em consideração a
idade da criança, a estrutura da escola, as condições sócio-econômica, a sala de aula,
os recursos didáticos e outros.
 Preparar e formar os participantes informando-os sobre as brincadeiras que irão realizar
para que todos saibam do processo de desenvolvimento da brincadeira, dizendo-lhes
as regras, ou mesmo dialogando com eles sobre a definição das regras para aquela
brincadeira.
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 Avaliar os resultados juntamente com as crianças, ou mesmo individualmente, quando
necessário, visando levar e consideração o aprendizado e a desenvoltura da criança e
assim a prática do professor será enriquecida constantemente.
Podemos perceber que, se o professor tiver um conhecimento profundo do assunto e um
bom planejamento para as aulas, suas práticas serão prazerosas tanto para o professor quanto
para os alunos que passarão a ver escola e professor como grandes aliados no processo de
construção do conhecimento.
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3 PROCESSO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A educação infantil passou a ser reconhecida como direito da criança a partir da
Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 208, inciso IV, explicita: “O dever do Estado
com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a seis anos de idade”. Ter uma lei que garantia a educação das crianças nos
seus aspectos físicos, afetivo, social, intelectual e motor foi realmente uma conquista.
Kuhlmann (2001) afirma que no final do século XIX e início do século XX, passou
então a surgir instituições que cuidavam das crianças em função da ascensão do capitalismo e
a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Essas entidades denominadas creches tinham
caráter assistencialista, pois cuidavam apenas da higiene básica da criança para as mães
operárias, sem se preocupar com o aspecto formal da educação1.

A preocupação com a formação dos bons hábitos, do cultivo, da docilidade, estava
presente no jardim. As crianças eram alvos da constante intervenção e vigilância dos
adultos; a educação moral, voltada para a disciplina, a obediência, a polidez, era o
núcleo da formação, mesmo que no interior de um ambiente pedagógico bastante
rico e diversificado (KUHLMANN, 2001, p. 159).

Antes mesmo da educação infantil ser assistencialista, a infância não tinha nem sequer
representatividade na vida das famílias. Ariès (1981) afirma que somente no fim do século
XVI e durante o século XVII a infância passa a ter uma representatividade na vida das
pessoas que antes não tinha, a única diferença entre o adulto e a criança era o tamanho. A
criança era tida como adulto em miniatura, ou seja, não teria uma diferenciação na forma de
conceber aprendizagem, até a roupa era igual a dos homens e mulheres da sua condição. A
educação era ofertada somente em casa, pois como o sentimento de infância não existia, logo
não existia nenhuma instituição que cuidasse da aprendizagem da criança.
Podemos até dizer que era uma educação informal que de acordo com Piletti (1990) é
aquela educação recebida em casa, no trabalho, no grupo de amigos, é recebida pela
convivência sem nenhuma intenção aparente de educar.
Somente a partir do século XX um novo olhar começou a ser lançado sobre o conceito
de infância e seus interesses. Apesar do avanço referente à educação infantil foi somente a
1

De acordo com Piletti (1990) a educação formal é aquela que é desenvolvida sistematicamente, incluindo
planos e objetivos específicos. Ela pode ser transmitida na família, igreja, escola e em outras instituições sempre
que estas utilizarem meios considerados adequados e intencionalmente para determinados fins.
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partir da Constituição Brasileira de 1988 que a educação infantil passou a ser considerada
como um direito da criança. Kuhlmann (2001) nos diz que, para que a criança tivesse seus
direitos assegurados em Lei, foram necessárias inúmeras reivindicações em torno de uma
instituição que não funcionasse apenas como depósitos de crianças. Posteriormente as creches
apareceram como resultado, como um símbolo de algumas lutas, greves, manifestações em
favor de uma qualidade de ensino com caráter agora não mais assistencialista, mas com
caráter educativo.
Nesta perspectiva (KUHLMANN, 2001, p. 199) afirma que “foi a partir de 1960, que se
ampliou o reconhecimento das instituições de educação infantil como passíveis de fornecer
uma boa educação para as crianças que a frequentassem”. Mas as instituições de hoje,
parecem estar voltando a ter caráter assistencialista, pois toda a responsabilidade de higiene e
educação formal, os pais e responsáveis estão deixando a cargo da instituição. O plano
Nacional de Educação afirma que a educação se dá na família, na comunidade e nas
instituições. O processo educacional da criança deve partir primeiramente da família e depois
à escola como complemento daquela educação recebida em casa. Falando tanto em educação
podemos nos perguntar: afinal o que é educação?
(COTRIM, 1987, p.13) define a educação como:

[...] possibilidade de agir segundo um comportamento adquirido, deu a origem ao
processo que chamamos de Educação. Educação portanto pode ser entendida como
processo pelo qual o homem, através de sua capacidade para aprender adquire
experiência que atuam sobre sua mente e ao seu físico Algumas destas experiências
terão a capacidade de influenciar o seu comportamento em termos de idéia ou de
ações, enquanto outras poderão ser rejeitadas ou não assimiladas. Trata-se de uma
seleção qualitativa das experiências aprendidas.

Com esses autores, podemos observar que o processo educacional se dá pelas
experiências adquiridas, sejam experiências dos pais, professores, familiares, amigos e da
sociedade e essas terão a capacidade de influenciar o comportamento da criança, quer para
uma boa formação do individuo na sociedade ou não. Essas experiências ou conhecimentos
adquiridos estão diretamente ligados à capacidade de aprendizagem da criança que pode ser
de duas formas: pela transferência de conhecimentos entre os indivíduos e pela experiência
individual também denominada de auto-educação que leva o individuo a uma descoberta
independente de outras pessoas
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4 CONCEPÇÕES METODOLOGICAS

A metodologia usada para o exercício desta pesquisa sobre os jogos e as brincadeiras na
Educação Infantil consistiu na pesquisa qualitativa com ênfase no estudo de caso. Segundo
Lüdke e Andre (1986), a pesquisa qualitativa possui algumas características que nos permite
identificá-las como tal, são elas:


Tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu

principal instrumento.


Os dados coletados na pesquisa são cheio de descrições minuciosas do ambiente,

das pessoas, situações e inclui a transcrição e análise de entrevistas e depoimentos.


A pesquisa qualitativa valoriza o significado que as pessoas dão às coisas e a sua

vida. A análise dos dados segue um processo indutivo, ou seja no começo o pesquisador não
busca evidencias que comprovem a hipótese, somente após a coleta dos dados o pesquisador
busca teorias para o entendimento das respostas obtidas pelos sujeitos da pesquisa.
O estudo qualitativo é aquele que se desenvolve numa situação natural, é rico em dados
descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa a
contextualizada geralmente não emprega instrumentos estatísticos para a análise dos dados,
porém não descarta seu uso.
Para Triviños (1987, p.132):

[...] a pesquisa qualitativa [...] procura uma espécie de representatividade do grupo
maior dos sujeitos que participarão no estudo [...] e ao invés da aleatoriedade, decide
intencionalmente considerando uma serie de condições (sujeitos que sejam
essenciais, segundo o ponto de vista do investigador, para o esclarecimento do
assunto em foco; facilidade para se encontrar com as pessoas; tempo dos indivíduos
para as entrevistas, etc.).

Dentro da pesquisa qualitativa existem pelo menos três tipos de abordagem: são elas: a
pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia. Para o desenvolvimento dessa pesquisa,
o estudo de caso foi o mais apropriado devido suas características.
O estudo de caso é o estudo de um caso específico a ser estudado dentre tantos outros de
um grupo [...] o pesquisador recorre a uma variedade de dados, coletados em diferentes
momentos, em situações variadas e com uma variedade de tipos de informante. (LÜDKE;
ANDRÉ, 1986, p. 19).
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Para a coleta de dados optei pela técnica de observação livre que de acordo com
Triviños (1987, p. 152) a observação livre tem como objetivo:

destacar de um conjunto (objetos, pessoas, animais, etc.) algo especificamente
prestando por exemplo, atenção em suas características (cor, tamanho, etc.).
observar um “fenômeno social” significa, em primeiro lugar, que determinado
evento social, simples ou complexo, tenha sido abstratamente separado de seu
contexto para que, em sua dimensão singular, seja estudado em seu atos, atividades,
significados, relações etc [...].

Dentro da pesquisa qualitativa, existe também uma técnica de coleta de dados que
denomina-se anotações de campo que consiste num processo de coleta e análise crítica das
observações que realizamos sobre as expressões verbais, ações dos sujeitos, ambiente físico
e outros dados necessários para o desenvolvimento da pesquisa. Após a observação, realizei
entrevista semiestruturada, que segundo a concepção de Triviños, (1987, p. 146) a entrevista
semiestruturada é:

[...] aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de
interrogativas, frutos de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem
respostas do informante.

As perguntas que sustentam a entrevista partem não somente das teorias estudadas pelo
pesquisador, mas, elas também são resultados das informações e das observações realizadas.
Neste trabalho as professoras entrevistadas serão identificadas com nomes fictícios de
Kátia e Cintia, com o propósito de preservar a identidade original das professoras.

4.1 A INSTITUIÇÃO EM FOCO

A instituição escolhida para o desenvolvimento da pesquisa foi uma pré-escola da
cidade de Sinop. A instituição foi fundada em 05 de maio de 2009 e atende crianças de 4 e 5
anos de idade separadas por idades nas salas. A maioria das crianças atendidas são moradoras
dos bairros circunvizinhos.
A pré-escola possui 4 salas que atende crianças de 4 anos de idade e 4 salas para
crianças de 5 anos de idade, todas bem decoradas, com o alfabeto, as vogais e os números
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fixados na parede, algumas salas possui os combinados de como as crianças devem agir uns
com os outros, inclusive com os brinquedos, ao lado de fora das salas estão fixados os direitos
e deveres da criança. A escola possui também, 1 banheiro para os meninos e um banheiro para
as meninas com a pia e os assentos sanitários adequados ao tamanho das crianças, 1
videoteca, 1 sala de professores, 1 sala da diretoria, 1 sala da coordenação, 1 cozinha, 1
refeitório não muito grande e 1 parque de areia, com um escorregador e 4 balanços. No
corredor da escola possui a amarelinha e as formas geométricas desenhadas ao chão e é o
espaço que as professoras usam para brincar com as crianças, enquanto duas turmas estão no
parque de areia brincando.
No que diz respeito ao quadro de funcionários, a instituição conta com 10 professoras,
todas formadas, algumas concursadas e outras contratadas, 10 auxiliares de sala, 1
coordenadora, 1 secretária, 1 monitora.
A Proposta Política Pedagógica da pré-escola propõe que suas atividades sejam
realizadas dentro dos quatro conhecimentos básicos:
Conhecimento social que visa promover a troca de experiência oportunizando a
participação de todos na exposição de idéias, emitindo opiniões sobre determinados assuntos
que estão sendo trabalhados.
No conhecimento natural permite que a criança se sinta responsável pelo meio em que
vive e por isso, seja capaz de interagir com o mesmo, sentido – se co-responsável na
sensibilização na preservação do meio ambiente.
No conhecimento Lingüístico incentivar a criança a ouvir, criar o gosto e o hábito de ler
por meio de textos, trava – línguas, poesias, parlendas, escritas em cartazes, atividades com o
nome próprio através do alfabeto móvel.
No conhecimento lógico – matemático utiliza – se do concreto para que haja
aprendizagem significativa, inclusive através de brincadeiras e jogos tanto livres como
dirigidos com pequenas regras, servem para que as crianças sintam – se capazes de criar e
construir algo que as satisfaçam, respeitando a individualidade, a capacidade e as limitações
do outro nos diferentes tipos de atividades, fazendo com que desenvolvam sua auto – estima,
autonomia e conheçam seu próprio limite. É importante ressaltar que a criança além de sentir
prazer e divertimento, ela tem uma aprendizagem continua nas atividades lúdicas.
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4.2 O CAMINHO DA PESQUISA

O presente estudo foi desenvolvido em um Centro Municipal de Educação Infantil em
Sinop-MT. A busca por uma escola que cedesse espaço para o desenvolvimento desta
pesquisa não foi muito fácil, pois, os professores haviam acabado de voltar de uma greve e
algumas escolas não estavam com o quadro de professores completo, por isso ficaria inviável
realizar a pesquisa. Mas, por indicação de uma funcionária de uma creche de Sinop-MT, fui
até a pré-escola objeto desta pesquisa e conversei com a coordenadora que muito
generosamente me recebeu para realizar este trabalho.
No primeiro momento fiz contato com a coordenadora pedagógica da pré-escola
pesquisada e falei a ela como seria a minha pesquisa, quanto tempo teria que ficar na
instituição e quais os procedimentos que seriam adotados para o desenvolvimento da pesquisa
como o horário, a sala, as observações e as entrevistas com as professoras. Nesse primeiro
encontro já definimos quando começaria e quais as salas eu ficaria.
No segundo momento, fiz as observações no dia 11 de Abril de 2011 no horário das
13:00 às 16:30 e terminei no dia 26 de Abril de 2011. Primeiramente fui presentada a
professora Katia da sala do pré II F, professora pós graduada com 4 anos de atuação na
educação infantil que muito gentilmente me recebeu e pediu que eu ficasse a vontade para
participar das aulas. Nesta sala fiquei 5 dias fazendo observações livres dos jogos e
brincadeiras dentro e fora da sala de aula, com descrição no caderno de campo e no último da
minha observação, enquanto as crianças foram ao parque de areia com a professora auxiliar,
eu a professora fomos para a sala de aula e realizamos a entrevista.
Na outra semana fui apresentada a professora Cintia do pré II G, também pós graduada
com 7 anos de experiência na educação infantil me recebeu muito bem, e apresentou-me às
crianças e logo pediu que eu ficasse a vontade para participar das aulas. Prossegui com as
observações dentro e fora da sala de aula e também como na entrevista anterior, no último dia
de observação, enquanto as crianças brincavam no parque de areia, eu e a professora fomos
para a sala de aula e realizamos a entrevista com a professora tendo em vista as crianças e as
professoras como principais sujeitos da pesquisa.
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A prática escolar de observação e coleta de dados nos oportunizou algumas análises e
reflexões sobre a prática docente em relação aos jogos e brincadeiras na educação infantil
bem como as ações das crianças frente aos jogos e brincadeiras.
Ao entrevistar as professoras fiz o seguinte questionamento sobre a importância de se
trabalhar os jogos e brincadeiras na educação infantil: você considera importante trabalhar
com jogos e brincadeiras na educação infantil ? Comente

Ah, sim principalmente na educação infantil, que eles estão aprendendo a se socializar, a ter
respeito por regras, respeito pela vez do colega, então eu acho interessante fazer parte da
rotina da educação infantil jogos e brincadeiras, fora os objetivos específicos de cada jogo
de cada brincadeira, que pode estar sendo desenvolvida a coordenação motora, a
lateralidade, equilíbrio, atenção, percepção, dentre vários outros objetivos, então por isso eu
acho fundamental (professora Katia)

Com certeza, brincar na educação infantil é essencial, porque tudo na criança é movimento,
tudo o que a criança faz é movimento, então não tem como você querer trabalhar com a
criança sentada o dia inteiro e deixar eles assim, então principalmente brincando eles
interagem mais, até um conteúdo que você quer trabalhar, se você fizer por meio de uma
brincadeira ou algo mais lúdico é muito mais fácil eles compreenderem através do brincar do
que só falando com eles. (professora Cintia)

Brougère (1998, p. 165) afirma que “O jogo da criança não é apenas divertimento ou
descontração; é também uma forma de ser e de aprender o mundo”. É através dos jogos que
as crianças interagem entre si, trocam informações desenvolvem a imaginação se comunicam
em contato com diferentes objetos e situações que estimulam a linguagem, pois para que haja
jogo é necessário que os parceiros entrem em um consenso sobre as modalidades, a forma
como irão jogar, como irão definir as regras do jogo, logo pressupomos que não existe jogo
sem comunicação, essa é também uma função muito importante do jogo infantil, oferecer
condições de socialização e desenvolvimento da linguagem
Percebe-se que as professoras sabem muito bem do valor que tem o jogo e a brincadeira
na educação infantil, principalmente para promover a socialização desenvolver a coordenação
motora, lateralidade, equilíbrio, atenção, percepção, inclusive para trabalhar algum conteúdo
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escolar, elas afirmam que fica mais fácil utilizando os jogos e as brincadeiras como recurso de
aprendizagem. Kishimoto (1994) confirma a fala das professoras dizendo que através do jogo
educativo é possível o professor trabalhar conteúdos de forma lúdica sem tornar o jogo
cansativo e desinteressante para a criança, e o mais importante de tudo sem perder sua função
lúdica.
O projeto Político Pedagógico da pré-escola reconhece que as brincadeiras e jogos tanto
livres como dirigidos com pequenas regras, são exploradas para que as crianças sintam – se
capazes de criar e construir algo que as satisfaçam, respeitando a individualidade, a
capacidade e as limitações do outro nos diferentes tipos de atividades, fazendo com que
desenvolvam sua auto – estima, autonomia e conheçam seu próprio limite. É importante
ressaltar que a criança além de sentir prazer e divertimento, ela tem uma aprendizagem
continua nas atividades lúdicas.
Partindo desses pressupostos questionei às professoras: Você utiliza jogos e
brincadeiras nas aulas? Quais jogos e brincadeiras você mais utiliza?

Bom eu procuro fazer com que os jogos e brincadeiras faça parte da rotina da sala de aula,
então tem vários que a gente assim brinca durante a semana, eles gostam bastante de ovo
choco, batata quente, estátua, coelhinho sai da toca, pula corda, amarelinha, cobra cega,
jogar bola, passa anel, corrida do saco, dança da cadeira, tem uma brincadeira que eles
gostam bastante que eu chamo rabo do gato que você coloca papelzinho crepon atrás da
criança amarrado à sua cintura, aí ele tem que tentar pegar o rabo do colega, sem deixar que
eles roubem o seu então eles gostam bastante, e várias outras e o que mais faz parte da rotina
deles são essas mesmos. (Professora Katia)
Sim, eu sempre procuro envolver eles nas brincadeiras, principalmente nas brincadeiras para
eles interagirem, descontraírem, procuro fazer brincadeiras que envolvam todos, e também
próprio brincar livre a gente usa bastante. Eles gostam muito de jogos de montar, agora a
gente está até sem muitos brinquedos como é começo do ano, mas eles gostam muito também
é de brincadeiras de roda, brincadeiras que usam bola, gostam de pular corda, eu não sei se
mais pra frente, mas na idade que eles estão eles estão sem muita noção de regras, mas
agora no começo a gente está começando trabalhar noções de regras através dos jogos e
brincadeiras, tipo é a vez de um, é a vez do outro então agora que eles estão entrando mais
nessa parte de entender. Até no começo a gente foi fazer a brincadeira de ovo choco, ou
melhor batata-quente, eles não queriam passar a bola, jogavam a bola longe com medo da
bola, então são coisas que a gente vai trabalhando aos poucos através dos jogo e
brincadeiras. (Professora Cintia)

O brincar na educação infantil é fundamental para que a criança se desenvolva,
fisicamente, psicologicamente, Brougère (2001, p. 91) escreve que “a brincadeira é boa
porque a natureza pura, representada pela criança é boa. Tornar a brincadeira um suporte
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pedagógico é seguir a natureza”. Isso significa dizer que a educação infantil deve ser cerceada
de brincadeiras que desenvolvem suas capacidades inclusive deixando-as que brinquem
livremente expondo seus desejos mais ocultos dentro de si. Durante o período que fiquei
realizando a pesquisa muitas brincadeiras foram realizadas com as crianças. Na promoção da
socialização algumas brincadeiras como toque o colega, tinha a música como recurso para dar
um ritmo legal para a brincadeira, consistia nas crianças ficarem uma de frente para a outra e
a professora dava as orientações da parte do corpo do colega que deveria ser tocado, algumas
ficavam meio sem jeito de tocar o colega, mas com o desenvolvimento da brincadeira elas se
soltaram e depois foi só alegria.
Para o desenvolvimento da coordenação motora, da lateralidade e da atenção, algumas
brincadeiras foram propostas como: amarelinha, coelhinho sai da toca, jogo dos bambolês,
batata quente, adivinhe se puder onde as crianças deveriam adivinhar quem era o colega ou
objeto à sua frente com os olhos vendados, brincadeira de fazer bolhas de sabão.
A professora Cintia afirmou na sua fala que o brincar livre elas usam bastante. No
primeiro dia que cheguei à sala as crianças foram brincar livremente no parque de areia com
os colegas de outras salas. A alegria e o entusiasmo deles era evidente através dos jogos e
brincadeiras livres. Assim como os alunos da outra sala observada, eles também criaram e
recriaram coisas, objetos e comidas através da areia. Alguns ficaram a maioria do tempo no
escorregador e no balanço, outros preferiram inventar ou expor suas emoções através de
castelinhos de areia, bolos de chocolate, bolo de abacaxi, pizza, torta, sucos, pães e outras
guloseimas. A menina que mais fazia guloseimas, a professora me disse que a mãe era
cozinheira de mão cheia e agora trabalhava num hospital como cozinheira. Percebi que ela
estava fazendo exatamente a função da mãe, pois a tinha como exemplo.
Em outro momento a professora deixou-os livre para escolherem os brinquedos que
queriam para brincar em sala. Neste momento todas as crianças fizeram o jogo do faz-deconta. Notei que a maioria das meninas preferiram as bonecas para brincar de mamãe, outra
parte das meninas e alguns meninos brincavam de cabeleireiros e os outros meninos
brincavam de carrinhos. Quando perguntei às meninas que estavam com as bonecas o que elas
estavam fazendo disseram que estavam brincando de mamãe e filhinha. Os meninos disseram
que estavam brincando de caminhão e as outras meninas estavam mexendo nos cabelos das
professoras disseram que estavam brincando de cabeleireiro, fazendo penteados, pintando as
unhas, oferecendo suco em alguns potinhos. Nesse jogo realmente percebi que elas estavam
expressando tudo aquilo que tinham percebido outras pessoas fazerem.
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Essa representação infantil é denominada por diversos estudiosos do comportamento
infantil como: jogo simbólico, jogo de faz-de-conta, jogo de papéis, jogo dramático, não
importa qual denominação dada, o importante é que todas essas denominações referem-se ao
fato que a criança representa simbolicamente uma situação, algo ou alguém característico do
seu cotidiano.

O jogo simbólico implica representação de um objeto por outro, a atribuição de
novos significados a vários objetos, a sugestão de temas, como: “vamos dizer que
isso é um cavalinho?” (apontando para um pedaço de madeira) ou a adoção de
papéis, como “sou o pai”, “sou o médico”, “sou a mãe” (KISHIMOTO, 1997, p. 59).

E ainda Chateau (1987, p. 36) acrescenta:

É por isso que nos jogos de imitação tão frequentes entre três e sete anos, as cenas
imitadas são quase unicamente as da vida adulta. Brinca-se de mãe e filha, de
professora, de vendedora. Imita-se um ou outro adulto da cidade ou do bairro, tomase cuidado de repetir suas frases costumeiras, de copiar seus gestos e até seus tiques.
O mundo do jogo torna-se uma cópia insipida – e aliás mais ou menos inexata – do
mundo do adulto. Assistimos nesse caso uma derivação de tendências, como dizem
os psicanalistas; a criança realiza, pela imitação, o que ela queria ser na realidade.
Mas não se trata tanto de desejos ocultos, mas de tendência muito forte que impele a
criança em direção ao adulto em geral, e mais especificamente em direção àqueles
adultos com quem tem contato diário (aquela tendência que a faz dizer: “quando eu
for grande...” “quando eu for casada...” grifo do autor).

A representação simbólica é um ato espontâneo e necessário da infância. Chateau
(1987, p. 14) diz que “a infância serve para brincar e para imitar”. Na brincadeira de
cabeleireiro dentro da sala de aula, percebi que as crianças ficavam cada vez mais
entusiasmadas em representar o papel de um adulto cabeleireiro. Percebi claramente a
inocência de uma criança brincando quando perguntei: "quanto ficou para arrumar meu
cabelo?”, a criança respondeu: “vinte centavos”.
Para Brougère (2001, p. 21), “o universo feminino parece ficar junto da família e do
cotidiano, enquanto o do menino, que começa, sem dúvida, com a miniatura do automóvel
traduz a vocação para a descoberta dos espaços longínquos, escapando do peso do cotidiano”
ainda assim Chateau (1987) diz que porque a criança não pode ainda trabalhar como adulto
ela primeiramente vai imitar suas atividades, isso explica porque a maioria das meninas
brincam de mamãe e filhinha e a maioria dos meninos brincam de fazer carros, aviões, motos
e outros objetos mais concretos. Claro que isso não segue uma regra, pois, na brincadeira de
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mamãe e filhinha tinham os papais que cuidavam dos filhinhos e na brincadeira de carros
havia meninas que também construíram carros, motos e aviões.
Perguntei às professoras: Como é a interação dos alunos enquanto estão
jogando/brincando? Você percebe que há interação?

Ah, sim criança sempre interage bem, umas com as outras assim, tem aquelas crianças que
tem mais senso de liderança, tem aquelas que querem liderar mais a turma, tem aquelas que
são mais quietinhas que não se socializam tanto, tem aquelas que não tem muita paciência
para esperar a vez, acaba empurrando o colega, cortando fila, enfim mais assim, no mais
eles interagem muito bem. (Professora Katia)

Há sim, eles interagem bastante sim, sempre tem um ou outro que não quer participar, fica de
lado, ai você não tem como obrigar puxar ele e fazer ele vir na marra brincar, mas ele vai
observando daí na outra aula ele vai e participa, ainda mais agora que acabamos de voltar
da greve é começo do ano sempre tem um ou outro que se nega que não quer, mas a maioria
eles gostam de brincar, eles interagem, eles participam, gostam bastante. (Professora Cintia)
As crianças geralmente interagem muito bem, melhor que os adultos. Percebi pelas
brincadeiras no parque onde todos os dias após o intervalo, duas salas saiam para brincar no
parque de areia. Algumas preferiam brincar sozinhas com objetos mais separadamente das
outras crianças, porém a maioria brincava em grupos com os objetos e brinquedos que tinham
disponíveis.

O círculo humano e o ambiente formado pelos objetos contribuem para a
socialização da criança e isso através de múltiplas interações, dentre as quais
algumas tomam a forma de brincadeira ou, pelo menos de um comportamento
reconhecido como tal pelos adultos. Esse comportamento pode ser identificado
como brincadeira na medida em que não se origina de nenhuma obrigação senão
daquela que é livremente consentida, não parecendo buscar nenhum resultado além
do prazer que a atividade proporciona (BROUGÈRE, 2001, p. 61).

Em vários momentos de observação percebi que as crianças sentem a necessidade de ter
outra criança brincando consigo. Elas chegavam para outras crianças e diziam: “você quer
brincar comigo?” ou “vamos brincar comigo?” nota-se nessas falas das crianças a necessidade
que algumas têm de ter outra criança brincando com ela. Horn (2004, p. 17) afirma que “a
confrontação com os companheiros lhe permite constatar que é uma entre outras crianças e
que, ao mesmo tempo, é igual e diferente delas”. O grupo social em que elas estão inseridas é
necessário para aprendizagem da criança e para o desenvolvimento da sua própria
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personalidade, inclusive para perceber o outro como ser de valor, que tem características
próprias e que precisa ser respeitado.
Na fala de Brougère (2001) fica claro o autor afirmando que o ambiente formado pelos
objetos contribui para a socialização e a interação da criança. Horn (2004) acrescenta à tese
do autor a afirmação que desde a mais tenra idade a criança necessita do outro para ter suas
ações completadas.

Partindo do entendimento de que as crianças também aprendem na interação com
seus pares, é fundamental o planejamento de um espaço que dê conta dessa
premissa, permitindo que, ao conviver com grupos diversos, a criança assuma
diferentes papéis e aprenda a se conhecer melhor [...] ao interagirem com o meio e
com outros parceiros, aprendem pela própria interação e imitação (HORN, 2004, p.
18)

A interação com as outras crianças e com o próprio espaço escolar depende muito da
forma como está organizado esse espaço e os brinquedos disponíveis pela escola. No espaço
escolar observado notei que era muito restrito o espaço às brincadeiras das crianças. O
corredor que separava uma sala da outra, era o espaço que as professoras tinham brincarem
com as crianças, enquanto outras turmas se revezavam para brincarem no parque de areia. A
escola dispõe de alguns brinquedos de boa qualidade, como bolas, bambolês, blocos lógicos e
uma casinha de bolinhas. Enquanto estava fazendo as observações a diretora da escola
adquiriu mais bolas e bambolês para complementar o quadro de brinquedos das salas de aulas.
Sabemos que, a instituição de educação infantil deve ter um acervo muito bom de brinquedos
inclusive um amplo espaço para a realização das brincadeiras, porém a escola depende de
verbas não próprias já que essas instituições são públicas e depende do governo e das
prefeituras para repasses de verbas que serão utilizadas pelas escolas.
No parque de areia também não há brinquedos apropriados, os objetos disponíveis para
a brincadeira eram copos plásticos e pratinhos de plásticos e uma panela enorme que muitas
vezes causava disputa para ocupá-la, havia também seis balanços e um escorregador para
aproximadamente 40 crianças usarem, isso causava muitas vezes desavenças entre as crianças
para usarem os objetos e brinquedos disponíveis.
Partindo desses pressupostos fiz a seguinte pergunta às professoras: Na sua opinião é
relevante o professor intervir no momento que os alunos estão jogando? Por quê?

É sempre importante eu acho, porque nessa idade principalmente se eles estão jogando ou
brincando sozinho, lógico que quando você faz um jogo ou uma brincadeira dirigido você
esta intervindo toda hora, quando eles estão brincando assim ou jogando por conta é sempre
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interessante o professor estar observando pra estar intervindo porque nessa idade a criança
não tem muita noção de limites, não tem noção de esperar a vez do colega, não tem esse
negócio que você percebeu de ir pro final da fila, sempre quer cortar a fila, a vez, então eu
acho que é sempre interessante o professor tá intervindo pra mostrar que não tá certo que
aquela não é a vez dele, pra estar dando esses limites que essas crianças dessa idade muitas
vezes ainda não tem. (Professora Katia)
Tem momentos que sim, tem momentos que não, eu acho muito importante a participação do
professor no brincar sim, porquê o professor pode direcionar a brincadeira também, tipo eles
estão brincando só daquilo, o professor pode vir com uma idéia, ah vamos brincar assim,
vamos fazer desse jeito, mas não que o professor deve ficar o tempo inteiro ali direcionando.
Eles quando estão sozinhos brincando, eles mesmos desenvolvem a criatividade, eles
inventam as regras no que eles estão brincando, mas eu acho sim o professor deve ter o
momento dele intervir, não é ficar o tempo todo só olhando, o professor pode ensinar outras
formas de brincar, pode dar idéia sim. (Professora Cintia)

Nas brincadeiras livres notei sempre o olhar atento das professoras às realizações das
crianças. Na fala das professoras percebo que elas consideram fundamental o professor
intervir em algumas situações somente para dar direcionamento ao brincar da criança, pois,
algumas vezes, a criança quer o brinquedo do outro emprestado e este não quer emprestar, o
professor então pede à criança para emprestar um pouco o brinquedo para o coleguinha e ele
empresta e depois até acaba esquecendo-se do brinquedo que está com o colega.
Em outro momento percebi a importância que tem o professor intervir na brincadeira
das crianças; no momento que elas estavam brincando no escorregador, elas escorregavam e
depois voltavam para a fila e algumas crianças tomavam a frente das outras crianças
impossibilitando-as de escorregar na sua vez, dessa forma eu intervi na brincadeira para
colocar ordem na fila das crianças. A presença do professor é fundamental para pôr regras nas
brincadeiras das crianças. Almeida (1987, p. 66) afirma que “a criança ama a regra” na
verdade a regra é necessária para o bem estar social de toda a humanidade. O que seria do
mundo sem regras, sem leis para nos pôr limites e nos orientar em nossas ações?
O papel que o educador desempenha na educação infantil, vai muito mais além do
cuidar e ofertar direcionamento às ações das crianças.

O professor vivencia a unicidade do significado de jogo e de material pedagógico,
na elaboração da atividade de ensino, ao considerar nos planos afetivos e cognitivos,
os objetivos, a capacidade do aluno, os elementos culturais e os instrumentos
(materiais e psicológicos) capazes de colocar o pensamento da criança em ação. Isto
significa que o importante é ter uma atividade orientadora de aprendizagem [...]. o
professor é, por isso, importante como sujeito que organiza a ação pedagógica,
intervindo de forma contingente na atividade auto-estruturante do aluno
(KISHIMOTO, 1997, p. 80, grifo do autor).
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Para que o professor possa intervir no momento certo, oferecendo direcionamento, faz
se necessário que ele tenha total conhecimento e domínio sobre a turma e o assunto a ser
tratado. Kishimoto (1997) ainda diz que é necessário o professor se atualizar constantemente,
ou seja, inovar em seus conceitos e saberes para atender a uma turma que renova e inova cada
dia.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer da pesquisa pude notar que as crianças brincam muito, pois os professores
sabem da importância do brincar na educação infantil e proporcionam momentos de
aprendizagem através dos jogos e brincadeiras dentro e fora da sala de aula, enquanto brincam
elas aprendem, criam e recriam em contato com diversos objetos e com elas mesmas.
Para a criança, o brincar é essencial para o seu pleno desenvolvimento, pois essa é uma
fase onde as crianças têm de desenvolver seus aspectos físicos, social, intelectual e motor e
conforme uma das professoras afirmou os jogos e brincadeiras, desenvolvem também a
lateralidade o equilíbrio, a atenção e a percepção.
Observei que todas as brincadeiras que as professoras propunham para as crianças, eles
realizavam com muito e alegria. Constatei que uma das funções mais importantes da
brincadeira é a de proporcionar às crianças condições de inventar, reinventar e ser o que elas
desejam, principalmente na brincadeira do faz-de-conta essa função é bem notável. Nesse
sentido ressaltamos que a infância é o período onde as crianças mais devem brincar porque
elas sentem a necessidade se expressarem das mais diversas formas, diferentemente dos
adultos que usam do jogo e da brincadeira como um simples passatempo.
Na

educação

infantil

o

professor

desempenha

um

papel

fundamental

no

desenvolvimento da aprendizagem da criança. O professor deve ter a consciência que seu
papel é organizar situação de aprendizagens para seus alunos, intervir junto à eles, interagir na
participação das brincadeiras, utilizando para tanto um conjunto de ações a serem executadas
com métodos adequados à idade de cada criança.
Kishimoto (1997, p. 85) afirma que:

Por tratar-se de ação educativa, ao professor cabe organizá-la de forma que se torne
atividade que estimule auto estruturação do aluno. Desta maneira é que a atividade
possibilitará tanto a formação do aluno como a do professor que, atento aos “erros”
e “acertos” dos alunos, poderá buscar o aprimoramento do seu trabalho pedagógico”
(grifo do autor).

Fazendo uma análise do processo educacional, nota-se que os tanto professores quanto
coordenadores sabem como o jogo e a brincadeira é uma necessidade da criança em idade pré
escolar, porém é um desafio constante e diário que os educadores tem, que é trabalhar de
forma diversificada e inovadora diante de algumas situações restritas como o espaço limitado
para as brincadeiras, a falta de estrutura e de brinquedos para as crianças.
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Sabemos que essas e outras limitações existem na maior parte da rede infantil e são
desafios constantes que toda a direção da escola deve saber contornar para proporcionar
aprendizado significativo para as crianças, utilizando-se para tanto da criatividade e dos
materiais disponíveis.
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista aplicado às professoras

1)

Há quanto tempo atua na educação Infantil?

2)

Você considera importante trabalhar com jogos e brincadeiras? Comente

3)

Você utiliza jogos e brincadeiras nas aulas? Quais jogos e brincadeiras você mais

utiliza?

4)

Como é a interação dos alunos enquanto estão jogando/brincando? Você percebe que há

interação?

5) Na sua opinião é relevante o professor intervir no momento que os alunos estão jogando?
Porque?

