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RESUMO 

AZEVEDO, Janete Izabel Alves Coutinho de. A CRIANÇA E O BRINCAR: UM ESTUDO 
SOBRE AS CONCEPÇÕES DAS EDUCADORAS INFANTIS. Blumenau, 2006. Dissertação 
(Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação, FURB. 

Esta dissertação, vinculada à linha de pesquisa Processos e Métodos Pedagógico-didáticos, 
objetivou analisar as concepções das educadoras infantis, de crianças de zero a quatro anos, sobre 
o brincar. A Educação Infantil está vivendo, neste início do século XXI, um momento de 
aprofundamento e de expansão. Refizemos o percurso da construção da concepção de infância e 
de como esta se tornou uma categoria social, investigando a relação entre o brincar e a criança. 
Privilegiamos teóricos que se orientam segundo a perspectiva histórico-cultural, especificamente 
Vygotsky (1998), Leontiev (1998a), Elkonin (1998), além de outros nacionais como Maluf 
(2003), Santos (2002) e Almeida (2003), que têm promovido estudos mais recentes sobre o tema. 
O brincar é a atividade mais significativa para a criança pequena, à medida que é o fator que mais 
colabora para o desenvolvimento psíquico na infância. Considerando que a criança ingressa cada 
vez mais cedo e permanece por mais tempo de seu dia em uma instituição de Educação Infantil, 
analisamos como acontecem suas atividades de um Núcleo de Educação Infantil (creche) de uma 
cidade do Médio Vale do Itajaí. Verificamos a diferença dos brincares na instituição para 
estabelecermos as relações entre eles e resgatar a importância de seu acontecer. Para tanto, por 
meio de um estudo de caso com abordagem qualitativa, entrevistamos dez educadoras que atuam 
na educação infantil com crianças de zero a quatro anos e observamos a prática pedagógica das 
mesmas. A pesquisa permitiu constatar que, como geralmente não dominam um embasamento 
teórico suficiente e preciso que esclareça alguns pontos equivocados em relação a atividade 
infantil de brincar, as educadoras não a desenvolvem de forma plena, como uma atividade 
prioritária, pelo fato de não terem conhecimento acadêmico específico para essa faixa etária. As 
necessidades e o desenvolvimento das crianças podem ser objeto de discussão e reflexão nos 
Núcleos de Educação Infantil e orientar a construção de seus projetos pedagógicos, de modo que 
todos os educadores envolvidos (educadoras, funcionários, pais e coordenação) participem do 
processo. Esse exercício de trabalho em conjunto é ainda relativamente novo no ambiente 
escolarizado brasileiro. É necessário redefinir coletivamente a metodologia a ser adotada. No 
entanto, para isso é preciso vontade política e ações efetivas no âmbito das políticas públicas.  

PALAVRAS-CHAVE: Brincar. Educação Infantil. Desenvolvimento Infantil. Infância.  

 

 



 

ABSTRACT 

AZEVEDO, Janete Izabel Alves Coutinho de. THE CHILD AND PLAYING: A STUDY ON 
THE CONCEPTIONS OF THE INFANTILE EDUCATORS. Blumenau, 2006. Dissertation 
(Mestrado in Education). Program of pós-Graduação, FURB. 
 
This dissertation, linked to the line of research Processes and Pedagogic-didactic Methods, it 
aimed at to analyze the infantile educators' conceptions, of zero children to four years, on 
playing. The Infantile Education is living, in this beginning of the century XXI, a moment of 
aprofundamento and of expansion. We redid the course of the construction of the conception of 
childhood and of as this if it turned a social category, investigating the relationship among 
playing and the child. We privileged theoretical that are guided second the historical-cultural 
perspective, specifically Vygotsky (1998), Leontiev (1998a), Elkonin (1998), besides other 
national ones like Maluf (2003), Santos (2002) and Almeida (2003), that have been promoting 
more recent studies on the theme. Playing is the most significant activity for the small child, as it 
is the factor that more it collaborates for the psychic development in the childhood. Considering 
that the child enters more and more early and you/he/she stays for more time of his/her day in an 
institution of Education Infantile, we analyzed how their activities happen in a Nucleus of 
Infantile (day care) Education of the city of Timbó, SC, Brazil. We verified the difference of 
those you play in the institution for us to establish the relationships among them and to rescue the 
importance of yours to happen. For so much, through a case study with qualitative approach, we 
interviewed ten educators that act in the infantile education with zero children to four years and 
we observed the pedagogic practice of the same ones. The research allowed to verify that, I eat 
don't usually dominate an enough and necessary theoretical embasamento that it explains some 
mistaken points in relation to infantile activity of playing, the educators don't develop her/it in a 
full way, as a priority activity, for the fact of they have not specific academic knowledge for that 
age group. The needs and the children's development can be discussion object and reflection in 
the Nuclei of Infantile Education and to guide the construction of their pedagogic projects, so that 
all the involved (educators, employees, parents and coordination) educators participate in the 
process. That work exercise together is still relatively new in the atmosphere educated Brazilian. 
It is necessary redefinir collectively the methodology to be adopted. However, for that it is 
necessary political will and effective actions in the extent of the public politics.  
 
WORD-KEY: To play, Infantile education, Infantile development, infancy. 

 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

NEI – Núcleo de Educação Infantil 

ONG – Organização Não-Governamental 

RCNEI – Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

 

 

Quadro 1 – Termos usados pelas educadoras para definir o brincar ........................................ 70 

Quadro 2 – Atividades desenvolvidas pelas educadoras com as crianças ................................ 75 

Quadro 3 – Atividades de que as crianças mais gostam, mais pedem, aprendem melhor no 
NEI, segundo as educadoras .................................................................................. 

 

86 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 13 

2. REFERENCIAL TEÓRICO .......................................................................................... 19 

2.1. RETROSPECTIVA HISTÓRICA DA CRECHE ................................................. 19 

2.2. HOJE A CRECHE É OUTRA... MAS NEM TANTO ......................................... 21 

2.3. QUAL A FUNÇÃO DA CRECHE HOJE NO BRASIL ...................................... 22 

2.4. CONCEITO DE CRIANÇA E DE INFÂNCIA  .................................................. 29 

2.5. A CRIANÇA E A EDUCAÇÃO INFANTIL ....................................................... 32 

2.6. COMO ERA PERCEBIDO O BRINCAR? .......................................................... 40 

2.7. E AGORA, COMO PENSAMOS O BRINCAR? ................................................ 42 

2.8. BRINCAR: UMA NECESSIDADE PARA A CRIANÇA PEQUENA ............... 48 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  ................................................................. 52 

4. O BRINCAR E A CRIANÇA NA CRECHE ................................................................ 61 

4.1. CONCEPÇÃO DAS EDUCADORAS SOBRE CRIANÇA, INFÂNCIA, 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL E APRENDIZAGEM ................................. 

 

62 

4.2. CONCEPÇÕES SOBRE O PRINCIPAL OBJETIVO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL ............................................................................................................. 

 
66 

4.3. O QUE É BRINCAR? ........................................................................................... 67 

4.4. A ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E DO ESPAÇO NO NEI ............................... 74 

4.5. O BRINCAR NO NEI ........................................................................................... 76 

4.6. ATIVIDADES LIVRES: O BRINCAR ................................................................ 88 

5. CONSIDERAÇÕES (para o momento) FINAIS .......................................................... 99 

 REFERÊNCIAS  ................................................................................................................. 105 

 REFERÊNCIAS CONSULTADAS .................................................................................. 112 

APÊNDICES ........................................................................................................................ 114 

APÊNDICE 1: ROTEIRO PARA ENTREVISTAR EDUCADORAS ................................. 115 

APÊNDICE 2: ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS 
EDUCADORAS COM AS CRIANÇAS .............................................................................. 

 

117 

APÊNDICE 3: ROTEIRO PARA AS OBSERVAÇÕES DO BRINCAR ............................ 118 

APÊNDICE 4: TEMÁTICAS ELABORADAS PARA A ANÁLISE DAS 
ENTREVISTAS E OBSERVAÇÕES DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS 
CRIANÇAS PELAS EDUCADORAS ................................................................................. 

 
 

119 
 



 

 12 

UU UU
 

                                                 V
 Todas as imagens são de TONUCCI (2006) 



 

 13 

1. INTRODUÇÃO 

 

Falar de creche ou da educação infantil é muito mais do que tratar de uma 

instituição, de suas qualidades e defeitos, da sua necessidade social ou sua importância 

educacional. É falar da criança. De um ser humano, pequenino, mas exuberante de vida; 

dependente, mas capaz de polarizar atenções ao redor de si; todo aberto para o outro, 

mas que só se desvela se, no outro, houver paixão. É tocar no mistério da pessoa 

humana enquanto vida em busca de plenitude, de felicidade, de encontro. E é, também, 

falar um pouco de nós mesmos, pois, quando nos colocamos diante da criança, como 

pais ou educadores, estamos nos interrogando sobre a nossa própria trajetória a partir da 

criança que fomos.  

A afinidade da brincadeira infantil com a natureza da própria criança tem 

reconhecimento histórico. Por isso, vem sendo tema de inúmeras pesquisas e estudos ao 

longo dos anos. Destacamos que, em todas as concepções teóricas sobre o 

desenvolvimento e educação da criança e na literatura em geral, a brincadeira aparece 

como um importante recurso no desenvolvimento de qualquer criança. O brincar é a 

forma de a criança conhecer e elaborar suas experiências. É por meio dele que ela 

aprende e se relaciona. Na brincadeira, ela descobre, revela e desenvolve sua 

compreensão, suas necessidades e seus desejos. Independente do local onde vive, dos 

recursos disponíveis, do grupo social e da cultura da qual faça parte, todas as crianças 

brincam.  

A educação infantil está vivendo, neste início do século XXI, um momento 

de aprofundamento e de expansão. Surgem novas pesquisas sobre esta temática, as 

quais contribuem para uma maior e mais adequada compreensão da criança e da 

infância.  

Em se tratando de Educação Infantil, nela ingressamos no ano de 1985, 

como professora pré-escolar. Nossa trajetória pela educação Infantil foi difícil, pois 

nada conhecíamos do assunto. Já atuando como professora, concluímos o ensino médio 

(Magistério). Trabalhar na educação infantil foi nos cativando. Aquele ser indefeso foi 

nos revelando coisas das quais nunca havíamos conhecido antes. Porém, sentíamos uma 
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fragilidade ao lidarmos com essas crianças, além de que nosso conhecimento sobre 

infância era restrito aos estágios de desenvolvimento de Piaget (1983). Ingressamos na 

faculdade de Pedagogia em 1989 em busca de aportes para nosso trabalho com crianças. 

Mas nossa habilitação era Orientação Educacional, o que nos causou mais angústias, 

pois ainda sentíamos que faltava embasamento teórico para poder atuar como 

Professora de Educação Infantil. Partimos em busca deste embasamento, realizando 

inúmeros cursos de capacitação, todos relacionados à infância.  

No ano de 1995, passamos a coordenar um Núcleo de Educação Infantil 

(NEI) que atende crianças de zero a quatro anos. Com a função de coordenar um NEI, 

nos questionamos sobre os fazeres e saberes dessa instituição, que atende crianças tão 

pequenas. E foi por causa desses questionamentos que buscamos conhecer mais sobre o 

desenvolvimento infantil e sobre as práticas que norteiam o educar dentro de uma 

instituição denominada “creche1” .  

Muitas foram as angústias e as frustrações. Frustrações por não podermos 

contribuir com a prática pedagógica das então auxiliares de recreadoras. Essas 

recreadoras não possuíam formação específica, pois lhes era exigido apenas o ensino 

fundamental, o que dificultava auxiliá-las nos seus fazeres pedagógicos. Angústias, pois 

sentimos o quão rico era este novo terreno que, aos poucos, aprendemos a conhecer. 

Partimos, então, para nossa primeira especialização – Psicopedagogia 

(2000), situação em que trocamos experiências com outras pessoas ligadas à educação 

infantil e, desse modo, aprimoramos nossos conhecimentos no que se refere à educação. 

Mas, mesmo antes de concluirmos essa especialização, sentimos uma lacuna em nossa 

trajetória e buscamos uma segunda especialização mais específica para a infância – 

Psicologia da Infância (2001). E foi nessa especialização que muitas de nossas angústias 

foram sanadas.   

Construímos uma longa história dentro da educação infantil. E foi vendo as 

educadoras buscarem um aperfeiçoamento (ensino médio – magistério) ou ensino 

superior (normal superior – educação infantil), que nos sentimos na obrigação de 

também buscar algo que as auxiliasse nos seus fazeres pedagógicos.  

                                                 
1 Creche – Estabelecimento que se destina a dar assistência diurna à criança de tenra idade. 
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Assim, ingressamos no Mestrado em Educação para compreendermos mais 

este universo da educação infantil. Por meio de leituras de textos referentes à educação 

e de questionamentos relacionados à infância e especificamente sobre o brincar, 

buscamos compreender qual a importância que se dava para o brincar nas instituições de 

educação infantil que atendem crianças de zero a quatro anos de idade.  

Porém, foi na disciplina Seminário de Dissertação II que nos deparamos com 

nosso real problema de pesquisa. Constatamos, por meio de um mapeamento sobre 

Educação Infantil – creche, que o trabalho com a Educação Infantil, tem sido 

diferenciado ao longo da história, que é determinado pelas mudanças sociais e 

econômicas. Da creche vista como um mal necessário, onde as mães pudessem deixar 

seus filhos enquanto estivessem engajadas no mercado de trabalho, até hoje, já existiram 

diversas propostas para esta instituição. Uma delas foi a defendida pelos médicos 

puericultores que, em um determinado momento, pressionados pelas altas taxas de 

mortalidade infantil, a idealizaram como um local onde as crianças pudessem ter boa 

alimentação, higiene e cuidados físicos. 

Embora as propostas admitam, em muitos casos, a existência de 

especificidades no trabalho realizado com crianças de zero a seis anos, a maioria acaba 

sucumbindo a uma visão redutora da educação infantil que vê, por exemplo, a faixa 

etária de zero a três anos como um espaço de assistência e de compensação de 

carências, e a faixa de quatro a seis anos meramente como preparação para o ensino 

fundamental. 

Com as mudanças sociais decorrentes dos ajustes no modo de produção 

capitalista, a instituição de educação infantil foi se tornando mais e mais uma alternativa 

para muitas pessoas que necessitavam desse tipo de atendimento para enfrentar o 

mercado de trabalho. A creche foi se consolidando, então, como uma nova exigência 

social. Não apenas ampliou-se a procura por parte dos trabalhadores da zona urbana, 

como também foi se constituindo uma nova área de estudos, alvo do interesse de 

teóricos e pesquisadores que passaram a analisar alternativas de atendimento, formação 

profissional, políticas, recursos e outras questões pertinentes à educação de crianças de 

zero a seis anos. 
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Não obstante o crescimento do interesse por essa modalidade de trabalho, 

cabe ressaltar que a faixa etária de quatro a seis anos, mais próxima do ensino 

fundamental, acaba concentrando o maior interesse dos pesquisadores. A faixa etária de 

zero a quatro anos ainda é carente, tanto no aspecto de qualidade de equipamentos para 

o atendimento, como no aspecto da existência de literatura especializada, de pesquisas 

na área e de formação profissional. Foi deste ponto que se partiu para a realização de 

um mapeamento sobre a produção cientifica relacionada à educação de crianças de zero 

a quatro anos. 

Dentre as áreas identificadas como carentes de pesquisas, incluem-se 

diversas indagações relativas à educação de crianças de zero a quatro anos, na qual 

enormes lacunas de conhecimento foram percebidas, principalmente quanto à formação 

profissional. Quem é esse profissional que trabalha com essa faixa etária e que tipo de 

trabalho vem sendo realizado nas creches? Ao fazermos um mapeamento dos trabalhos 

científicos produzidos sobre essa faixa etária, verificamos que não há um currículo 

específico para se trabalhar em instituições denominadas de creches. Não encontramos 

suporte teórico para essa faixa etária, a não ser em teóricos como Vygotsky (1998), 

Leontiev (1998a) e Elkonin (1998), que colocam o brincar como principal atividade 

pedagógica para essa faixa etária. 

A nossa trajetória na Educação Infantil, as transformações ocorridas neste 

nível de educação e o contato com a prática pedagógica utilizada nas instituições de 

Educação Infantil, levaram-nos a traçar o nosso problema de pesquisa que assim ficou 

definido: Quais as concepções das educadoras de creches sobre o brincar? Que 

tratamento as educadoras infantis estão dando à brincadeira no cotidiano das instituições 

de educação infantil, em especial das crianças de zero a quatro anos?  

Delineamos, também, o objetivo geral, bem como os objetivos específicos 

que pretendemos alcançar com essa pesquisa. Nosso objetivo geral foi assim definido: 

Investigar as concepções das educadoras infantis de crianças de zero a quatro anos, de 

uma instituição de Educação Infantil de uma cidade do Médio Vale do Itajaí, Santa 

Catarina, sobre o brincar. Já os objetivos específicos foram: 

ü  Analisar as concepções das educadoras infantis, de crianças de zero a 

quatro anos, sobre o brincar. 
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ü  Verificar a presença – ou não – do brincar como instrumento 

pedagógico para crianças de zero a quatro anos da Educação Infantil. 

ü  Analisar as atividades desenvolvidas pelas educadoras infantis com 

as crianças de zero a quatro anos de uma instituição de Educação 

Infantil de uma cidade do Médio Vale do Itajaí, Santa Catarina.   

Tendo o problema de pesquisa traçado e os objetivos delineados, 

estruturamos esta dissertação em cinco capítulos. 

No Capítulo I – INTRODUÇÃO – apresentamos a justificativa, objetivos e 

organização da pesquisa. 

 No Capítulo II – REFERENCIAL TEÓRICO – apresentamos a origem da 

instituição creche, sua função hoje no Brasil, conceito de criança e de infância, a criança 

e a educação infantil e o brincar: uma necessidade para a criança pequena. 

No Capítulo III – METODOLOGIA – apresentamos a metodologia utilizada 

para a realização deste trabalho, incluindo a caracterização das instituições pesquisadas, 

bem como os sujeitos da pesquisa, ou seja, cada passo utilizado para concretização da 

mesma. 

No Capítulo IV – O BRINCAR E A CRIANÇA NA CRECHE – 

apresentamos o desenvolvimento da análise dos dados coletados com os participantes da 

pesquisa. 

Após o Capítulo IV, trazemos as CONSIDERAÇÕES FINAIS e, na 

seqüência, trazemos as REFERÊNCIAS e os APÊNDICES desta pesquisa. 

Apresentamos, a seguir, uma breve retrospectiva histórica da creche, dela 

extraindo as questões atuais que vêm sendo ou precisam ser enfrentadas. Na análise 

dessa trajetória, procuramos inserir a discussão sobre as linhas de força que fazem a 

creche hoje. Dentre as questões presentes no discurso sobre a creche no Brasil, 

escolhemos aquelas que nos parecem mais decisivas na busca da qualidade da 

instituição.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. RETROSPECTIVA HISTÓRICA DE CRECHE 

 

As referências históricas de creche são unânimes em afirmar que ela foi 

criada para cuidar das crianças pequenas, cujas mães saíam para o trabalho. Está, 

portanto, historicamente vinculada ao trabalho extradomiciliar da mulher. Sua origem, 

na sociedade ocidental, está no trinômio mulher/trabalho/criança. Até hoje, a conexão 

desses três elementos determina grande parte da demanda, da organização 

administrativa e dos serviços da creche. A Revolução Industrial, no século XVIII, na 

Europa, deu partida ao emprego da mão-de-obra feminina, provocando uma substancial 

alteração na forma de cuidar e educar as crianças. Como os homens e as mulheres 

também trabalhavam nas incipientes indústrias têxteis, as crianças ficavam em casa, 

sem alguém que cuidasse delas. 

A consolidação e a expansão da creche como instituição de cuidados à 

criança estão associadas, também, à transformação da família, de extensa para nuclear. 

Na extensa, muitas pessoas podiam ocupar-se dos cuidados com a criança pequena: avó, 

tia, primos, irmãos maiores. Na nuclear, ao sair para o trabalho, os pais têm que deixar 

seu filho, recém-nascido ou ainda bebê, sozinho. A mortalidade infantil elevada, 

desnutrição generalizada e acidentes domésticos passaram a chamar a atenção e 

despertar sentimentos de piedade e solidariedade de religiosos, empresários e 

educadores. Foi por esse lado, ou seja, como problema, que a criança começou a ser 

vista pela sociedade. E com um sentimento filantrópico, caritativo, assistencial, é que 

começou a ser atendida fora da família. 

Os primeiros nomes dessa instituição são reveladores do seu propósito: 

garderie, na França; asili, na Itália; écoles gardiennes, na Bélgica. Até hoje, guardería 

é a expressão usada em vários países latino-americanos para referir-se à instituição que 

atende às crianças menores de 03 anos. “Guarda da criança”  também foi a expressão 

que traduziu a intenção nos primórdios dessa instituição no Brasil. A Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), de 1943, determinou que as empresas com mais de 30 
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mulheres trabalhadoras deviam ter um lugar para a guarda das crianças no período da 

amamentação. 

Esses fatores históricos, sociais e econômicos determinaram as principais 

características do modelo tradicional de creche. Enquanto as famílias abastadas 

pagavam uma babá, as pobres se viam na contingência de deixar os filhos sozinhos ou 

colocá-los numa instituição que deles cuidasse. Para os filhos das mulheres 

trabalhadoras, a creche tinha que ser gratuita ou cobrar pouco; ou para cuidar da criança 

enquanto a mãe estava trabalhando fora de casa, tinha que zelar pela saúde, ensinar 

hábitos de higiene e alimentar a criança. A educação permanecia assunto da família. 

Essa origem determinou a associação creche/criança pobre e o caráter assistencialista da 

creche. 

A mesma circunstância de origem na Europa e no Brasil determinou a 

semelhança entre a creche européia e a brasileira, sendo que, aqui, se agregou outro 

fator: o atendimento das crianças abandonadas, órfãs e filhas de mães solteiras2. Durante 

bastante tempo, orfanato e creche eram quase sinônimos. O modelo filantrópico 

predominou até fins da segunda década do século XX (CAMPOS, 1980). As 

preocupações médicas com as crianças atendidas pelo sistema filantrópico, motivadas 

pelas altas taxas de mortalidade, já estavam presentes na década de 1970 do século XIX, 

aliando pediatria e filantropia, mas foi na década de 1930 do século XX que se ampliou 

a atuação dos profissionais da saúde, com propostas higienistas, revezando-se no 

discurso ou mesclando atuação médica, sanitarista, assistencialista e moral. A partir de 

1940, começaram a serem formuladas políticas de Estado para a infância3. 

A superação desse modelo histórico pode ser feito por duas vias: a) pela 

mudança de enfoque: da mãe operária para a criança pessoa em desenvolvimento e b) 

pela universalização do atendimento. Centrando a atenção na criança sujeito de 

educação, elide-se a “culpabilização”  da mãe que não pode cuidar e educar seu filho 

porque tem que trabalhar. Se existe uma instituição social especializada em educação e 

cuidado de crianças, que atende não apenas àquelas cujas mães não têm tempo para 

                                                 
2 A “Roda dos Expostos”  das Santas Casas de Misericórdia, as “Casas da Roda”  ou a “Casa dos Expostos”  recolhiam crianças que 
os pais não queriam, filhos de mães solteiras, de “mulheres de má conduta” , abandonadas. Famílias que viviam em extrema pobreza 
e de escravos também usavam desse expediente na esperança de que seus filhos, adotados por alguma família com posses, 
recebessem boa educação. Essas casas encaminhavam as crianças para adoção ou atendimento em instituições caritativas (ver 
Donzelot, 1980, p. 27-33, para a descrição dessa Roda). 
3 Criação do Departamento Nacional da Criança, pelo Decreto Lei nº 2.024, de 1940; do Serviço de Assistência ao Menor (SAM), 
em 1941 (Decreto Lei nº 3.799); e da Legião Brasileira de Assistência (LBA), em 1942. 
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encarregar-se disso, mas a todas que desejarem, é evidente que não recai sobre a mulher 

qualquer imputação de descaso. Sendo um lugar de atendimento integral para todas as 

crianças, e não apenas às provenientes das famílias pobres, define-se o tipo e o conteúdo 

dos serviços a partir da criança como pessoa em desenvolvimento e não a partir de 

categorias de pobreza, carência, abandono. 

Ao dirigir o enfoque principal de seus serviços para a criança como sujeito 

de educação e, em vista disso, desenvolver um trabalho pedagógico de qualidade, com 

profissionais que buscam o melhor para a criança, a creche passa a ser uma instituição 

que acrescenta, que enriquece o que a mulher (o pai, a família inteira) pode fazer pela 

criança. 

 

 

2.2. HOJE A CRECHE É OUTRA... MAS NEM TANTO! 

 

A característica assistencialista e filantrópica, remanescente ainda em grande 

número de creches, já foi substituída, em muitos países, pela concepção de lugar de 

educação integral da criança de 0 a 3 anos. No Brasil, também é assim. Temos creches 

que apenas cuidam da criança. Mas há outras com objetivos educacionais explícitos, 

com propostas pedagógicas fundamentadas nas ciências pertinentes, com profissionais 

qualificados que seguem critérios de qualidade e que fazem a avaliação de desempenho. 

Várias organizações não governamentais (ONGs)4 trabalham pela melhoria da creche, 

prestando assessoria nos aspectos administrativos e pedagógicos, oferecendo cursos 

para dirigentes, para educadores, para atendentes.  

Vários países da Europa e da Ásia vêm mudando a legislação e trabalhando 

para a introdução do componente educação nas creches, mantendo-as no âmbito da 

assistência social ou passando-as ao da educação. No Brasil, ocorre processo 

semelhante, começado há dezoito anos, com a Constituição Federal de 1988. A creche é 

                                                 
4 Para citar algumas: Associação Movimento de Educação Popular Integral Paulo Englert (Ameppe), de Belo Horizonte; Associação 
Brasileira de Educação Infantil (Asbrei, ex-Associação Brasileira de Creches – Asbrac), do Rio de Janeiro; fundação Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq) pelos Direitos da Criança; Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar 
(Omep), Comitê Nacional Brasileiro e Federações Estaduais. 
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explicitamente mencionada no capítulo sobre a educação (art. 208), o qual se diz, 

textualmente: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 

[...] atendimento em creches e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade [...]” . O 

passo seguinte foi dado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

que fixou um prazo de três anos a contar de sua publicação, para que as creches se 

integrassem ao sistema de ensino (art. 89). 

Com o princípio constitucional do direito à educação desde o nascimento e a 

concepção da educação infantil como primeira etapa da educação básica (LDB, art. 29), 

estamos no caminho da construção da nova creche, não mais distinta das instituições da 

área educacional, nem diferente em objetivos, conteúdos e procedimentos na atenção à 

criança. 

 

 

2.3. QUAL A FUNÇÃO DA CRECHE HOJE NO BRASIL? 

 

Há dois ângulos a observar nessa questão: o primeiro se refere à 

especificidade da educação da criança de 0 a 3 anos e o segundo, ao desempenho que se 

espera da creche no conjunto da educação infantil. 

Quanto ao primeiro, parece consenso, hoje, que a educação da criança de 0 a 

6 anos deve ser um todo único, integrado, sem ruptura de conteúdos e métodos, apenas 

com adequação às diferentes idades. A noção de períodos, etapas ou fases, que os 

pesquisadores têm introduzido para caracterizar o desenvolvimento da criança, ajuda a 

compreender as rupturas num processo único e contínuo, mas não inspira, 

necessariamente, a formulação de conteúdos e métodos para cada período, etapa ou fase 

do desenvolvimento. Piaget (1983) propôs a seguinte divisão: período sensório-motor, 

pré-operacional das operações concretas e das operações abstratas. Vygotsky (1998) 

classifica os estágios em: pensamento por complexo, pensamento pré-conceitual e 

pensamento por conceito. Elkonin (1972) refere-se a uma classificação mais recente – 

estágio da atividade prática, das imagens e estágio discursivo-verbal – e diz que o mais 
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importante não é a nomenclatura que se usa, mas a marca de passagens, a indicação de 

rupturas e quebras abruptas num processo contínuo de desenvolvimento.  

O terceiro aniversário da criança parece ser um marco de passagem, uma 

ruptura e a inauguração de algo novo. Isso poderia justificar uma subdivisão do período 

que antecede a escolarização formal. Mas, sob o ponto de vista pedagógico, um 

processo educacional contínuo, com adequação de linguagem, proposição de atividades, 

estruturação de horários, etc. poderia dar conta das necessidades da criança sem divisão 

em instituições distintas, como a creche e a pré-escola. Considerando, no entanto, os 

fatores históricos que determinam a existência dos dois modelos, com nítidas diferenças 

quanto aos objetivos, métodos e pessoal encarregado, mas indistintos quanto à idade das 

crianças que freqüentam um e outro, a proposta de divisão do período etário em 0 – 3, 

anos para a creche, e 4 – 6, para a pré-escola, mantendo para ambas a mesma função – 

cuidado e educação –, parece uma evolução considerável. 

A solução encontrada pela LDB de marcar, para a creche, a faixa etária de 0 

a 3 anos e, para a pré-escola, a de 4 a 6, mantendo, para ambas, funções idênticas de 

cuidado e educação, é a melhor possível para superar a vetusta dicotomia entre cuidado 

na creche e educação na pré-escola. Se cada uma ficasse com uma função, ambas seriam 

incompletas e satisfariam apenas parcialmente às necessidades das crianças. 

Tanto a creche quanto a pré-escola têm um objetivo social, um objetivo 

educacional e um objetivo político. O primeiro está associado à questão da mulher 

enquanto participante da vida social, econômica, cultural e política. Inserir-se nela e 

atender às exigências do trabalho requer tempo que, para muitas mulheres, também está 

sendo posto na atenção a seus filhos pequenos. Muitas podem não precisar dessa 

instituição, mas outras precisam para poder exercer um emprego, ganhar um salário, 

estar presente no mundo do trabalho. Sem renunciar à função de mãe, cuidadora e 

educadora de seus filhos, ela precisa contar com uma instituição social que lhe dê 

suporte no cumprimento da função materna. Hoje, a questão está mais bem colocada, 

explicitando, também, o papel do pai – como direito e dever – no cuidado e na educação 

de seus filhos pequenos. 

Mas a creche não pára aí. Centrada na criança como sujeito de educação e 

tendo como referência o potencial dos primeiros anos de vida, a creche organiza-se para 
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apoiar o desenvolvimento, promover a aprendizagem, mediar o processo de construção 

de conhecimentos e habilidades por parte da criança, procurando ajudá-la a ir o mais 

longe possível nesse processo. Por isso, até as mães que não trabalham fora de casa e 

têm condições de se dedicar aos filhos e aquelas que têm como pagar uma babá 

instruída, podem colocar seus filhos numa instituição de educação infantil com grande 

vantagem para eles. A creche cumpre um objetivo educacional proeminente. 

O terceiro objetivo é político: a educação infantil inicia a formação do 

cidadão. A criança é um cidadão desde que nasce e, formalmente, desde que tem um 

registro de nascimento. Robert Fulghum conseguiu formular com precisão esse caráter 

político da educação infantil quando escreveu: “Tudo o que eu preciso mesmo saber 

sobre como viver, o que fazer, e como ser, aprendi no jardim de infância. A sabedoria 

[...] estava no tanque de areia do pátio da escolinha do maternal ...”  (FULGHUM, 1991, 

p. 12). Ali estavam as regras de auto-afirmação e de respeito ao outro; o direito de falar 

e de ouvir, de esperar sua vez e de colaborar, de encontrar satisfação no que se faz, o 

princípio da responsabilidade e da solidariedade. 

A partir da primeira metade do século XX, as brincadeiras passaram a ser 

também objeto de estudo entre os teóricos que dedicaram suas pesquisas às 

representações mentais. Como as contribuições teóricas de autores como Vygotsky 

(1998), Leontiev (1998a) e Elkonin (1998) que mostram a importância e o valor das 

brincadeiras no desenvolvimento infantil e na aquisição de conhecimentos. As pesquisas 

desses cientistas influenciaram diretamente o campo educacional e, até hoje, suas 

consideráveis contribuições fazem parte das atividades curriculares das instituições de 

Educação Infantil. 

Para Vygotsky (1998) e Leontiev (1998b), o brinquedo tem intrínseca 

relação com o desenvolvimento infantil. Embora os autores não o considerem como o 

único aspecto predominante na infância, é o brinquedo que proporciona o maior avanço 

na capacidade cognitiva da criança. É por meio dele que a criança se apropria do mundo 

real, domina conhecimentos, se relaciona e se integra culturalmente.  

Ao brincar e criar uma situação imaginária, a criança pode assumir diferentes 

papéis: ela pode se tornar um adulto, outra criança, um animal, ou um herói televisivo; 

pode mudar o seu comportamento e agir; se comportar como se fosse mais velha do que 
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realmente é, pois ao representar o papel da “mãe”, ela irá seguir as regras de 

comportamento maternal, porque agora ela pode ser a “mãe”, e procura agir como uma 

mãe age. É no brinquedo que a criança consegue ir além do seu comportamento 

habitual, atuando num nível superior ao que ela realmente se encontra. 

No entender de Vygotsky (1998), é no brinquedo que a criança aprende a 

agir numa esfera cognitiva que depende de motivações internas. Para uma criança muito 

pequena, os objetos têm força motivadora, determinando o curso de sua ação; já na 

situação de brinquedo, os objetos perdem essa força motivadora e a criança, quando vê 

o objeto, consegue agir de forma diferente em relação ao que vê, pois ocorre uma 

diferenciação entre os campos do significado e da visão, e o pensamento, que antes era 

determinado pelos objetos do exterior, passa a ser determinado pelas idéias. A criança 

pode, por exemplo, utilizar um palito de madeira como uma seringa, folhas de árvore 

como dinheiro, enfim, ela pode utilizar diversos materiais que venham a representar 

uma outra realidade. 

Como ressalta Vygotsky (1998, p. 109-110), “ [...] é no brinquedo que a 

criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de numa esfera visual externa, 

dependendo das motivações e tendências internas, e não dos incentivos fornecidos pelos 

objetos externos” .  

Ao observarmos uma criança exercendo algum tipo de atividade, é fácil 

perceber que o brincar de faz-de-conta é constante em suas ações e atitudes. Como essa 

atividade surge na criança? 

De acordo com Leontiev (1998a, 1998b), o brinquedo surge na criança no 

momento em que ela sente a necessidade de agir não apenas com os objetos que fazem 

parte de seu ambiente físico e que são acessíveis a ela, mas com objetos a que ela ainda 

não tem acesso, e que são objetos pertencentes ao mundo dos adultos. Para superar essa 

necessidade, a criança brinca e, durante a atividade lúdica, ela vai compreendendo, à sua 

maneira, o que faz parte desse mundo, esforçando-se para agir como um adulto, por 

exemplo, dirigir um carro, andar a cavalo, preparar uma comida ou atender um paciente. 

A contradição existente entre a necessidade de a criança agir com os objetos 

do mundo adulto e a impossibilidade de operar de acordo com tais ações, é solucionada 

pela criança por meio de suas brincadeiras. É na atividade e, sobretudo, no brinquedo, 
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que a criança supera os limites da manipulação dos objetos que a cercam e se insere 

num mundo mais amplo. 

Para Leontiev (1998b), o brinquedo é a atividade principal da criança, aquela 

em conexão com a qual ocorrem as mais significativas mudanças no desenvolvimento 

psíquico do sujeito e na qual se desenvolvem os processos psicológicos que preparam o 

caminho da transição em direção a um novo e mais elevado nível de desenvolvimento. 

É, portanto, na Educação Infantil que o brinquedo torna-se a atividade principal na 

criança, a qual se caracteriza como uma atividade cujo motivo reside no próprio 

processo e não, no resultado da ação. 

A atividade da criança não a conduz a um resultado de modo que satisfaça 

suas reais necessidades. O motivo que a conduz a determinada ação é, na verdade, o 

conteúdo do processo real da atividade. Como um exemplo disso, citamos uma criança 

construindo com pequenos blocos de madeira. O alvo da brincadeira não consiste em 

chegar a um resultado final como montar uma pequena cidade com todos os detalhes 

que a caracterizam como tal, e sim no próprio conteúdo da ação, no “ fazer”  da 

atividade. 

A evolução da brincadeira, conforme Vygotsky (1998) e Leontiev (1998b), 

vai desde uma situação imaginária com regras ocultas, para um jogo com regras às 

claras, contendo uma situação imaginária oculta. Toda situação imaginária criada pela 

criança pequena possui regras de comportamento implícitas, evoluindo para o jogo com 

regras explícitas e uma situação imaginária implícita. O interesse da criança pelo jogo 

com regras inicia-se por volta dos seus quatro, cinco anos, e desenvolve-se durante os 

anos seguintes. 

Numa situação de brinquedo, a imaginação da criança é, segundo Vygotsky 

(1998), uma atividade especificamente humana e consciente, que surge da ação. Em 

suas ações, a criança representa situações as quais já foram, de alguma forma, 

vivenciada por ela em seu meio sociocultural, ou seja, a sua representação no brinquedo 

está muito mais próxima de uma lembrança de algo que já tenha acontecido do que da 

pura imaginação. Do mesmo modo, Leontiev (1998b) reitera que a ação numa situação 

de brinquedo não provém da situação imaginária, e sim, da discrepância existente entre 
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a operação e a ação: “ [...] não é a imaginação que determina a ação, mas são as 

condições da ação que tornam necessária imaginação e dão origem a ela”  (p.127). 

Para Leontiev (1998b) as condições da ação numa situação de brinquedo 

podem sofrer alterações, contando que o conteúdo e a seqüência da ação correspondam 

obrigatoriamente à situação real. Como um exemplo disso, podemos destacar uma 

criança brincando de “vendedor” . Nesse caso, o produto que se destina à venda pode ser 

substituído, mas a seqüência de ações que implica no ato de vender não pode ser 

modificada. 

O prazer também pode ser reconhecido como um elemento presente na 

maioria dos brinquedos. Entretanto, para Vygotsky (1998), o brinquedo não pode ser 

definido somente pelo prazer que a atividade lúdica dá à criança, pois a criança pode ter 

mais prazer em outras atividades e porque, algumas vezes, o brinquedo envolve 

desprazer. Vygotsky (1998) afirma, também, que uma brincadeira que interessa a uma 

criança de três anos pode não despertar nenhum interesse a uma criança de seis anos ou 

mais; isso ocorre porque a brincadeira não é uma atividade estática: ela evolui e se 

modifica à medida que a criança cresce. 

Outro aspecto importante a ser examinado na brincadeira infantil e sua 

função no desenvolvimento da criança é o conceito de zona de desenvolvimento 

proximal. Vygotsky (1986, p.112) afirma que o brinquedo cria, na criança, uma zona de 

desenvolvimento proximal, que é por ele definida como: 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob 
a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes. 

Para Vygotsky (1998), o nível de desenvolvimento real refere-se a tudo 

aquilo que a criança já tem consolidado em seu desenvolvimento e que ela é capaz de 

realizar sozinha sem a interferência de um adulto ou de uma criança mais experiente. Já 

a zona de desenvolvimento proximal refere-se aos processos mentais que estão em 

construção na criança ou que ainda não amadureceram. A zona de desenvolvimento 

proximal é, pois, um domínio psicológico em constantes transformações; aquilo que a 

criança é capaz de fazer com a ajuda de alguém hoje, ela conseguirá fazer sozinha 

amanhã. É nesse sentido que a brincadeira pode ser considerada um excelente recurso a 
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ser usado quando a criança chega na creche, por ser parte essencial de sua natureza, 

podendo favorecer tanto aqueles processos que estão em formação, como outros que 

serão completados. 

Visto dessa forma, não há dúvidas do quanto o brinquedo influencia o 

desenvolvimento da criança. Ainda que não seja, conforme Vygotsky (1998), o aspecto 

predominante na infância, é por meio dele que a criança obtém as suas maiores 

aquisições. 

A brincadeira de faz-de-conta também foi tema de valiosos estudos do autor 

russo Elkonin (1998). Para esse autor, a base do jogo de faz-de-conta, também 

denominado por ele de jogo de papéis ou jogo protagonizado, é de natureza e origem 

social, tornando-se um meio pelo qual a criança assimila e recria a experiência 

sociocultural dos adultos. Para ele, os temas dos jogos das crianças são extremamente 

variados e é o reflexo das condições concretas vivenciadas pelas crianças. 

Os estudos sobre o jogo, desenvolvidos por Elkonin (1998), tiveram como 

base as formulações teóricas de Vygotsky. Assim, para Elkonin (1998), o jogo é uma 

forma peculiar de atividade infantil, apresentando importante contribuição quando tem 

como objeto o adulto, suas atividades e o sistema de relações com as outras pessoas, 

conforme descritas em algumas de suas pesquisas: 

[...] deu-se a conhecer às crianças (duas vezes) o trabalho de uma oficina de 
costura, as obras de uma casa, o trabalho de uma fábrica de jogos de salão e o 
funcionamento dos correios. Em todos esses casos, as crianças só começavam 
a brincar depois de saber o que as pessoas faziam, como trabalhavam e que 
relações se estabeleciam entre elas no processo de produção (ELKONIN, 
1998, p. 34). 

Portanto, para Elkonin (1998), o jogo protagonizado está vinculado às 

relações pessoais e não simplesmente à percepção direta dos objetos.  

Para uma melhor compreensão do conteúdo contemplado nesta pesquisa, 

abordaremos, a seguir, por meio de um breve resgate histórico, o processo de construção 

dos conceitos de criança e de infância.  

 

 



 

 29 

2.4. CONCEITO DE CRIANÇA E DE INFÂNCIA 

 

Ao longo da história ocidental, foi se construindo uma forma de conceber a 

criança e, por conseguinte, a infância. A criança começa a ser pensada formal e 

cientificamente na história quando nasce o sentimento de infância, o que faz, portanto, a 

concepção de infância estar diretamente relacionada à criança. É importante salientar 

que reconhecer a criança na história significa considerá-la como sujeito histórico. 

O direito à infância é o direito da criança deixar-se estar e ficar livremente 

durante o período de espera e de preparação para o trabalho. Para tanto, é necessária a 

construção de espaços e tempos infantis, os quais são determinados segundo a 

concepção que se tem de criança. 

O livro História Social da Criança e da Família, de Ariès (1981), mostra 

como, no século XV, os artistas multiplicaram as representações de crianças brincando 

com o cavalo de pau, o cata-vento, o pássaro preso por um cordão e, mais raramente, as 

bonecas. Alguns desses brinquedos nasceram do espírito de emulação das crianças, que 

as leva verem e imitar atitudes dos adultos. O autor ainda ilustra como a criança passa a 

ser valorizada, na iconografia leiga, em dois momentos: na vida cotidiana misturada 

com os adultos e no gosto dos pintores em expressar a graça das graças5. Ariès (1981) 

também se refere à tela holandesa de Vinckelbaons6, que elucida o novo sentimento de 

infância. 

[...] um tocador de realejo toca para uma platéia de crianças, e a cena é 
representada como um instantâneo, no momento em que os meninos correm 
ao som do instrumento. Um dos meninos é muito pequeno e não consegue 
acompanhar os outros. Seu pai então o segura no colo e corre atrás do bando 
para que seu filho não perca nada da festa. (ARIÈS, 1981, p.102) 

A criança é representada, antes do século XVII, sempre com os adultos. O 

autor acrescenta: “ [...] os adultos de todas as condições sociais gostavam de brincar com 

as crianças pequenas. Esse hábito era sem dúvida, antigo, mas num determinado 

momento passou a ser notado a ponto de provocar irritação.”  (ARIÈS, 1981, p.138) 

                                                 
5 A espontaneidade da criança em todos os seus atos. 
6 Vinckelbaons (1576 – 1629), reproduzido em Berndt, nW  942. 
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A concepção moral da infância, que insistia na sua fraqueza, ao mesmo 

tempo reagia contra a indiferença dos adultos pela infância, contra um sentimento por 

parte destes, terno e egoísta, que tornava a criança um brinquedo, não merecedora de 

atenção por parte do homem racional. A associação da fraqueza à inocência da criança 

justificava a necessidade de educação. Ariès (1981, p.155) mostra que: 

A cerimônia da primeira comunhão tornou-se a manifestação mais visível do 
sentimento de infância entre o século XVII e o fim do século XIX: ela 
celebrava ao mesmo tempo dois aspectos contraditórios, a inocência da 
infância e sua apreciação racional dos mistérios sagrados. 

Nas famílias nobres, o termo infância tendia sempre a designar a primeira 

idade. Entretanto, em cada época, se privilegiavam uma idade e um particular da vida: a 

juventude é a idade do século XVII; a infância é privilegiada no século XIX; a 

adolescência, no século XX. Registram-se dois sentimentos de infância: o primeiro 

destaca-se como o sentimento de paparicação e surgiu nos séculos XVI e XVII. Com o 

nascimento do sentimento de infância, a criança foi separada do adulto e foram criados 

espaços especiais para ela. O sentimento de infância fez com que as crianças passassem 

a receber mais atenção dos adultos, o que passou a incomodar algumas pessoas, 

principalmente os educadores. Nesse contexto, surgiu um outro sentimento em relação à 

infância, marcado pelo interesse psicológico e pela preocupação moral: “ [...] é o início 

de um sentimento sério e autêntico da infância. Não convinha ao adulto se acomodar à 

leviandade da infância.”  (ARIÈS, 1981, p.163) 

Nos discursos higienistas, os médicos e psicólogos fizeram das crianças 

seres dependentes do amor materno. A família infantilizou a criança com essa 

dependência, e a mulher, refém dessa situação, acabou por depositar sua vida nos filhos. 

Os novos papéis que a família, a mulher e a criança assumiram ao longo da história 

foram transformados em verdades irrefutáveis, como Charlot (1980, p.110) destaca: 

“ [...] o adulto não considera como social essa autoridade que exerce sobre a criança. A 

criança deve submeter-se ao adulto, que é naturalmente superior a ela. O adulto 

transforma assim, a dependência social da criança em dependência natural” . 

A criança não foi sempre amada e paparicada pelos adultos, pelos pais e, 

especialmente, pela mãe. Inclusive, a idéia de que as mães amam os filhos 

instintivamente foi bastante debatida nas últimas décadas do século XX. Badinter 

(1980) foi pioneira ao defender a tese de que o amor materno foi construído 
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historicamente, assim como Ariès (1981) também foi inovador em suas pesquisas 

acerca do sentimento de infância e de família. As idéias propostas e defendidas por 

esses autores tornaram-se pontos referenciais para muitos trabalhos que tratam da 

Educação Infantil, como os de Osteto (1992), Pires (1994), Abramowicz (1997), Merlo 

e Mirandela (1998) e Postman (1999). 

Em relação à construção do amor materno, Badinter (1980) defende a idéia 

de sua historicidade. O amor ao filho depende dos valores sociais, culturais e 

econômicos de uma dada sociedade. O amor materno é um, dentre tantos sentimentos, 

que não é inerente a todas as pessoas e à sociedade. Pode existir ou não. Pode aparecer e 

desaparecer. Pode ser intenso ou passageiro. A autora afirma que foi necessário um 

longo período para que o sentimento positivo de infância ainda se arraigasse nas 

mentalidades, mencionando que, no período compreendido entre os séculos XVII e 

XIX, iniciou-se um processo de valorização da infância, embora ainda persistissem 

discursos que retratavam a criança como um estorvo: os pais queriam libertar-se da 

criança e aplicavam-lhe severos castigos. 

Como conclusão desse tópico, é possível afirmar que a infância é um direito 

da criança, conquistado e construído ao longo da história da humanidade. O direito à 

infância pode ser manifestado de uma forma falsa, isto é, pensamos que estamos dando 

atenção à criança, enquanto, na realidade, a estamos idiotizando ou excluindo-a. 

O sentimento de infância foi uma conquista histórica dos homens, pois 

possibilitou ocupar-se com a criança, atentar-se para ela, em situações em que não era 

respeitada a sua condição de criança. Como exemplo, apontamos o período inicial do 

processo de industrialização, quando a participação da mão-de-obra infantil fez-se 

necessária7. 

Considerando que a criança pequena passa grande parte do dia e de sua 

infância em creches, faz-se necessário promover um inventário acerca das 

características e do funcionamento desses estabelecimentos. 

 

 

                                                 
7 Em relação a esse período, ver Leal (1990). 
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2.5. A CRIANÇA E A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A história da criança, da infância, do brincar e da família é parte da história 

da pedagogia e da educação. A criança foi, ao longo do tempo, se afastando do âmbito 

familiar, e a sua escolarização passou a determinar o tempo da infância e a cumprir o 

papel de garantir a sua disciplina física, moral e intelectual. 

Entre o final do século XIX e o início do século XX, a crença no progresso e 

na ciência demandaram novas instituições sociais, como as instituições de educação 

popular. Com o desenvolvimento científico e tecnológico, consolidou-se a valorização 

da infância e privilegiaram-se as instituições como a escola primária, o jardim de 

infância, as creches, as escolas profissionalizantes e a educação de jovens e adultos. 

Entretanto, essas escolas, por terem objetivos específicos para as classes populares, 

tornaram-se alvo de preconceitos. As instituições assumiram um caráter autoritário, e o 

pobre começou a ser visto como uma ameaça social a ser controlada; comparou-se 

assim, a pobreza à infância abandonada. 

Nesse período, final do século XIX e o início do século XX, foram criadas 

novas leis e instituições sociais na área da saúde pública, do direito da família, das 

relações de trabalho e da educação. Foram iniciativas que expressaram uma concepção 

assistencial – mesmo que denominadas assistência científica – e caracterizadas por se 

sustentarem na fé, no progresso e na ciência da época. 

A distribuição social foi efetuada sob o controle dos detentores da verdade, 

não sendo vista como um direito do trabalhador, mas como um mérito dos que se 

mostraram servis, aceitando a pobreza como algo certo, sem possibilidade de mudança. 

Não sem sentido, travaram-se polêmicas questões, como a intervenção do Estado, a 

assistência pública, a liberdade de caridade e a assistência privada. Quando as famílias 

foram consideradas pobres e tidas como incapazes, assistentes sociais entravam em ação 

e auxiliavam a educar os filhos desses núcleos familiares menos aquinhoados. Assim, 

ficou lançada a questão acerca da separação entre os conceitos cuidar e educar. 

Com a expansão das creches, na década de 1970, veio à tona o caráter 

assistencialista da Educação Infantil, a qual foi configurada segundo uma proposta 
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educacional específica para o setor pobre da população. É a educação voltada para a 

escolarização. Kuhlmann (1998) considera as funções de educar e proteger como 

incumbências das instituições de atendimento infantil. 

As instituições educacionais, especialmente aquelas para a pequena infância, 
se apresentam à sociedade e às famílias de qualquer classe social, como 
responsáveis pelas crianças no período em que as atendem. Qualquer mãe 
que procure uma creche ou pré-escola para educar o seu filho, também irá 
buscar se assegurar de que lá ele estará guardado e protegido. 
(KUHLMANN, 1998, p.207) 

Segundo Kuhlmann (1998), uma das razões para a criação da instituição de 

Educação Infantil é a possibilidade de aquisição dos conhecimentos científicos, que as 

famílias mais pobres não conseguem garantir ao filho no espaço doméstico; por isso, 

buscam, por intermédio das escolas, suprir essa necessidade de instrução da criança. 

As concepções das educadoras acerca das crianças são muito importantes, 

pois fluem na relação entre educadora e criança. Muitas educadoras de Educação 

Infantil vêem as crianças como: 

[...] flor desabrochando, plantinha, pedra bruta a ser lapidada, etc. Essas 
visões analógicas, fechadas, a-históricas, que desconsideram o contexto 
social da escola, são utilizadas para explicar e justificar a realidade. (...) No 
outro extremo do aspecto das representações sociais sobre criança, Vygotsky 
a apresenta como um ser social, construtor da história e da cultura e, por elas, 
construído. Nesta perspectiva, não existe uma essência humana a priori 
porque o sujeito se constrói na interação com o mundo e com os demais 
indivíduos. Esta visão de criança encontra-se ausente dos discursos dos 
professores. (BECKER, 1999, p.73-74) 

É necessário entender como as concepções de infância foram construídas, 

qual delas é a hegemônica e a quais necessidades respondem porque as idéias influem 

nos caminhos a serem traçados.  

O período da infância é muito rico, pois é nele que a realidade, o mundo se 

torna elemento percebido: “a influência pré-escolar é o período da vida em que o mundo 

da realidade humana que cerca a criança abre-se cada vez mais para ela.”  (LEONTIEV, 

1998b, p.59) 

Dessa forma, não é o futuro da criança e sim, o seu presente, o seu agora, o 

objetivo de sua educação: 

[...] entendemos que enquanto sujeito social e histórico que é, a criança não 
pode ser jamais confundida, identificada ou reduzida a uma etapa de 
desenvolvimento; ela não pode ser percebida apenas como um sujeito em 
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crescimento, em processo, que irá se tornar alguém um dia [...]. Ela é alguém 
hoje, em sua casa, na rua, no trabalho, no clube, na igreja, na creche, na pré-
escola ou na escola, construindo-se a partir das relações que estabelece em 
cada uma dessas instancias e em todas elas. Geradas por homens e mulheres 
que pertencem a classes sociais, têm e produzem cultura, vincula-se a uma 
dada religião, possuem laços étnicos e perspectivas diversas segundo seu 
sexo: as crianças já nascem com uma história (SOUZA e KRAMER, 1991, 
p.70) 

Reforçando a idéia de que a concepção de infância se relaciona com as 

necessidades históricas, Mukhina (1995) afirma: 

A infância, da forma como nós a conhecemos, só surgiu quando o trabalho 
dos adultos se tornou não exeqüível para a criança, passando a requerer 
grande formação prévia. Dessa maneira, a infância foi estabelecida pela 
humanidade como período de preparação para a vida, para uma atividade 
adulta, durante o qual a criança adquire os conhecimentos, os hábitos, as 
qualidades psíquicas e as propriedades individuais necessárias. A cada etapa 
cabe um papel próprio nessa formação (p.59). 

Para a educação da criança pequena, foram construídos vários tipos de 

organizações e de instituições. Como é sabido, a instituição de Educação Infantil surgiu 

no fim do século XVIII, quase simultaneamente ao processo de industrialização, 

principalmente para atender as crianças que tinham pai e mãe que trabalhavam, fosse no 

campo, nas manufaturas ou nas primeiras indústrias. 

Augusto (1979) noz diz que: 

Historicamente, a primeira creche conhecida foi fundada na França, na aldeia 
de Ban de La Roche, na região dos Vosges, em 1770, e sua motivação 
resultou da necessidade de se dar assistência aos lactentes de famílias que 
trabalham no campo durante longa jornada de trabalho. (AUGUSTO, 1979, 
p.04) 

A finalidade desse tipo de instituição era basicamente a de guardar, cuidar 

das crianças enquanto seus pais trabalhavam. No mesmo ano de 1770:  

[...] surge na Holanda a primeira escola para menores de seis anos com o 
nome de Spielschule (escolas de jogos). Mais tarde, Frederico Oberlin 
fundava, em 1799, na Alsácia, pequeno povoado da França, uma escola para 
as crianças que freqüentavam sua paróquia, em nível pré-escolar 
(VILARINHO, 1987, p.16). 

 Assim, podemos concluir que a educação infantil nasceu sob a égide do 

trabalho, ou seja, surgiu para atender imperiosidades do regime de trabalho que então se 

instalava. Decorreu, dessa maneira, do processo de industrialização e em função da 

entrada, principalmente, da mão-de-obra feminina no mercado de trabalho, o qual 

necessitava de muitos braços e não, da força física. 
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Com o desenvolvimento da industrialização e da urbanização, a criança 

começou a freqüentar um espaço fora do domínio doméstico, deixando parte do 

convívio familiar e aumentando o seu convívio social. Como conseqüência, tornou-se 

possível à criança a aquisição de novos e diversos conhecimentos por intermédio da 

instituição de Educação Infantil. 

Nas creches, “ [...] a preocupação educativa nunca esteve ausente. 

Contrariamente ao mito sustentado ulteriormente, não foi preciso esperar o nome de 

escola maternal (1881) para isso [...]”  (BROUGÉRE, 1998a, p.104). Essa informação 

fortalece a idéia do quanto o cuidar e o educar não são ações dissociadas e como 

depende de como se concebe, em cada contexto histórico, o cuidar e o educar. O autor 

complementa: “A primeira infância começa a existir socialmente através da necessidade 

de não só cuidar dela, mas, sobretudo de educá-la”  (op. cit., p.106). Dessa forma, educar 

pressupõe o cuidar e vice-versa, pois juntamente à importância de criar um espaço para 

a educação, também existe a preocupação com o cuidado e a segurança da criança. 

Paulatinamente, a instituição de Educação Infantil tomou novos rumos, até 

ser respaldada por um discurso de defesa da sua função educativa e pedagógica. Neste 

sentido, foi grande a contribuição de Froebel (1782 -1852), por ter criado os materiais, 

denominados dons, usados nos Kindergarten, os jardins de infância: 

[...] uma pedagogia infantil que se materializou, pela primeira vez, em 
objetos cujas funções são simbólicas. Apesar de estreitamente associados a 
conceitos filosóficos, os dons permitiriam às crianças vivenciar um processo 
de auto-instrução e de desenvolvimento autônomo. (WAJSKOP, 1996, p.93) 

A Educação Infantil representava uma ampliação e uma antecipação da 

escolaridade e exercia como extensão, o papel e a função da família. A instituição de 

Educação Infantil passou a contribuir na formação cultural, nos valores, nas normas, na 

ética e na socialização dos conhecimentos socialmente acumulados. Essa instituição, por 

meio dos educadores, organiza e disciplina as emoções e as atitudes das crianças de 

acordo com as normas e regras exigidas e impostas pela sociedade. 

Na busca de identidades, as instituições de Educação Infantil propõem 

situações pedagógicas para as famílias, em benefício das crianças. Dessa forma, as 

instituições particulares de Educação Infantil difundem a idéia de que ambientes 

estimuladores são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e emocional: “ [...]. 

Para as crianças pobres, propostas pedagógicas baseadas nas idéias de carência e 
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deficiência; para as ricas, idéias de desenvolvimento da criatividade, independência, 

raciocínio lógico” . (BECKER, 1998, p.46) 

Qual é a função das instituições de educação infantil? Elas têm sido 

importantes e necessárias para a sociedade, para a família, para as crianças, para os 

educadores e para as instituições formativas, à medida que atendem as imperiosidades 

de uma sociedade em desenvolvimento industrial e tecnológico, tais como: a) o trabalho 

dos pais (entenda-se pai e mãe); b) o prolongamento da escolarização; c) o fato de a 

sociedade estar criando, de forma dinâmica e incessante, cada vez mais novas profissões 

e serviços, novos espaços e, ao mesmo tempo, existir maior tempo livre do trabalho, em 

que figura o desemprego em determinadas áreas. 

No entanto, ainda existem dúvidas acerca da melhor forma de se organizar o 

tempo e o espaço da criança de zero a seis anos em uma instituição. Há instituições de 

Educação Infantil que atendem crianças dessa faixa etária em tempo integral, meio 

período e intermediário, cumprindo ações próprias de creche e de pré-escola. 

Não somente a família, mas também a sociedade civil e o Estado são 

responsáveis por dar formação, educação e oferecer espaços de lazer para as crianças 8. 

São muitos os fatores que levam outras instituições da sociedade a assumir esse papel, 

como o fato de os pais estarem cada vez mais distantes do lar, o número reduzido de 

filhos e a falta de segurança nas ruas e praças. 

A Educação Infantil, na sua primeira fase, pretendia ser compensatória. 

Segundo Leal (1990, p.61), havia “ [...] a preocupação de suprir carências, deficiências 

culturais, lingüísticas e afetivas das crianças provenientes das classes populares” . No 

entanto, esse tipo de educação infantil não difere da que pretende ter função pedagógica, 

conquanto a proposta desta seja aparentemente muito diferente. 

Leal (1990) continua: “Função pedagógica é a pré-escola garantir à criança o 

desenvolvimento de novas formas de se expressar, de compreender e de reconhecer o 

mundo, sua realidade” (op. cit., p.80). A função pedagógica está presa à cultura escolar 

e às normas didáticas e é possível perceber que, na função compensatória, também 

estava embutida uma preocupação educacional pedagógica. 

                                                 
8 O Serviço Social do Comércio – SESC, o Serviço Social da Indústria – SESI, e as Prefeituras desenvolvem projetos para crianças 
pequenas. 
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O número de instituições de educação infantil está crescendo, 

consideravelmente, a cada dia. É necessário estimular outras formas e opções para a 

criança, como, por exemplo, com atividades de cultura e lazer não somente em espaços 

escolares, mas também nas casas, nas ruas, durante o período contrário ao da creche. 

A prática na creche, como está atualmente organizada, não se diferencia 

estruturalmente da prática das antigas amas, que cuidavam das crianças enquanto estas 

estavam distanciadas de suas famílias, em espaços específicos para elas. A creche é, 

similarmente, uma opção de espaço onde se pode deixar a criança e onde ela recebe 

educação. 

A educação infantil pode não ser necessariamente escolar, pois ela pode 

valorizar o brincar, pode ser criativa e comprometida com uma educação formativa sem 

imitar a escola. 

Em 1994, o Ministério da Educação centralizou suas discussões na área da 

educação Infantil durante a elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos, que 

previa, entre outras medidas, a universalização do atendimento de crianças de zero a 

seis anos. Com base nos desdobramentos desse plano decenal e na responsabilidade 

outorgada à administração municipal, foi lançada, no mesmo ano, a Política Nacional de 

Educação Infantil. Becker (1999) afirma: “Nesse documento explicita-se também sua 

concepção de criança como um ser humano completo, não apenas um vir-a-ser e, como 

todo ser humano, um sujeito social e histórico”  (BECKER, 1999, p. 04) 

No Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI), 

também se firma esse compromisso: “ [...] o respeito à dignidade e aos diretos das 

crianças, consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, 

étnicas, religiosas etc. [...]”  (BRASIL, 1998, p.13). 

Assim, a Educação Infantil, que engloba as creches e as pré-escolas, passou 

a fazer parte do sistema educacional brasileiro. A partir disso, houve uma superação, 

pelo menos no nível legal, do caráter assistencialista até então predominante nos 

serviços voltados à criança de zero a seis anos. A Constituição de 1988 havia também 

determinado, para o sistema educacional, a obrigação de atender à especificidade da 

demanda infantil. 
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Em 1996, com a promulgação da LDBN nº 9394/96, a Educação Infantil, 

especialmente as creches, passaram a ser de responsabilidade das Secretarias 

Municipais de Educação, fato que trouxe uma mudança significativa de propostas, tendo 

em vista que a Educação Infantil passou a fazer parte do Ministério da Educação e não 

mais da alçada do Ministério da Promoção Social. 

A Educação Infantil possui objetivo próprio e é um direito da criança 

pequena: 

[...] a educação infantil se propõe a oferecer à criança a possibilidade de 
exprimir seu próprio modo de ser, possibilitar-lhe a construção de 
significados com os quais possa interpretar a realidade, oferecer-lhe espaço 
para o desenvolvimento da identidade e da autonomia, permitir-lhe, através 
de interações afetivas, construir e desenvolver suas relações sociais e seus 
esquemas cognitivos (BECKER, 1999, p.63). 

Cabe ao Estado, na esfera do poder público municipal, a responsabilidade de 

garantir à criança o acesso a creches e a pré-escolas. A nova lei determina ser também 

incumbência do Município elaborar as suas propostas pedagógicas para a Educação 

Infantil fundamentando-se no RCNEI/MEC (Brasil, 1998), que apresenta a natureza das 

atividades próprias à Educação Infantil. 

O RCNEI foi proposto como um material de consulta dos educadores de 

Educação Infantil no Brasil e apresenta dois grandes eixos: Formação Pessoal e Social e 

Conhecimento de Mundo. O primeiro eixo prioriza os processos de construção da 

Identidade e da Autonomia; o segundo, a construção de diferentes linguagens e o 

relacionamento com objetos de conhecimento (Movimento, Música, Artes Visuais, 

Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Natureza e Sociedade). No RCNEI, está 

incorporado o discurso oficial do Estado no que tange ao seu propósito e à sua 

fundamentação pedagógica para a Educação Infantil. Esse material traz, ainda, reflexões 

relativas a creches e pré-escolas no Brasil, contribui para fundamentar concepções de 

criança, de educação, do profissional e orienta o trabalho educacional infantil. O 

documento enfoca a especificidade do atendimento às crianças, como a divisão dos 

serviços a serem oferecidos em diferentes faixas-etárias: creche para crianças de zero a 

três anos e pré-escola para as de quatro a seis anos. 

No RCNEI, há a concepção de criança como sujeito de direitos, o que 

implica ter a garantia plena dos direitos e estar inserido numa sociedade de relações: na 



 

 39 

família, na tecnologia, na organização do tempo. Ao conceber a criança como um 

sujeito de direitos, o Estado compromete-se, de certa forma, a garantir as condições para 

que a criança seja, um dia, um indivíduo capaz de resolver os problemas da sociedade a 

que pertence desde sempre. 

As instituições de Educação Infantil têm muita responsabilidade na 

construção da infância, pois a criança passa grande parte de seu tempo nelas. 

Consideramos que as crianças, por motivos já referidos, estão permanecendo, no 

mínimo, quatro horas diárias na creche e ingressando cada vez mais cedo nela. 

A partir desses pressupostos, é possível tecer algumas considerações. Para a 

criança ser sujeito de direitos, as instituições de Educação Infantil poderiam 

proporcionar formação para a sua participação e a sua inserção na sociedade. Os 

desafios enfrentados e vividos pelas crianças ajudam a desenvolver o pensar, o saber e o 

conhecer, contribuindo, enfim, para a sua formação. 

As crianças têm direito à segurança e aos cuidados, como uma alimentação 

saudável, um asseio cuidadoso, entre outras atenções que lhe proporcionam bem-estar e 

boa saúde. Faz parte da Educação Infantil, também, ajudar a criança a se conhecer, se 

valorizar e, como conseqüência, a perceber a importância de se cuidar, cultivando-lhe a 

auto-estima. Fica patente, então, que, em uma instituição de Educação Infantil, o 

educador necessita planejar, observar, rever e refletir sua prática em função dos muitos 

aspectos que têm de ser levados em conta. 

Na história da educação infantil, é possível perceber que a mesma operou 

com conteúdos escolares. Entretanto, nos dias atuais, a qualidade da Educação Infantil 

reside em trabalhar os conteúdos sociais. Dessa forma, o brincar, a sistematização dos 

conceitos, os valores, a liberdade de expressão, o aguçamento da sua curiosidade, o 

relacionamento com pessoas, o prazer nas atividades e nas experiências vividas, as 

atividades mais pontuais – como a escolha de um livro ou os passeios –, dentre tantas 

outras propostas saudáveis para as crianças, possibilitam a aprendizagem, o 

conhecimento e, mesmo, os estímulos para a vida. Podemos dizer que é essa gama de 

possibilidades que contribuem para a formação da criança, o que começa a ser chamada 

de busca da qualidade na Educação infantil. 
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Atualmente, as novas formas de ocupação do tempo e do espaço requerem 

educação e preparo, inclusive social e de convivência, por parte dos indivíduos e dos 

governantes, responsáveis por proporcionar os meios para desenvolver as atividades 

pós-indústrias, que acentuam a criatividade. O brincar, e não mais a disciplina 

embrionariamente fabril, seria o princípio da Educação Infantil. 

Na infância, segundo Vygotsky (1991), o brincar é a atividade própria para a 

formação da criança. O direito à infância se confunde com o direito de brincar. Se a 

criança deve brincar, mas não brinca, diz-se que ela não teve infância. 

Portanto, faz-se necessário refletir acerca do brincar e da sua importância no 

desenvolvimento da criança pequena. A seguir, apresentamos uma pesquisa 

bibliográfica realizada com autores da teoria histórico-cultural. Essa teoria constitui o 

embasamento teórico desta pesquisa, pois é a que melhor responde e fundamenta a tese 

de essencialidade do brincar para a criança pequena.  

 

                    

2.6. COMO ERA PERCEBIDO O BRINCAR?  

 

Na Antigüidade, as crianças participavam das mesmas brincadeiras dos 

adultos. Toda a comunidade participava das festas e brincadeiras, com a finalidade de 

estreitar os laços afetivos. Essas brincadeiras, jogos e divertimentos eram vistos sob 

dois prismas. Uma parte da sociedade aceitava esse tipo de atitude, percebendo-a como 

meio de crescimento social; outra parte recriminava, pois associava aos prazeres 

carnais, ao vício e ao azar.  

Os humanistas do Renascimento perceberam as possibilidades educativas 

dos jogos e passaram a utilizá-los. As brincadeiras e os jogos passaram a ser 

consideradas como uma forma de preservar a moralidade dos “miniadultos” , sendo 

proibidos os jogos considerados “maus”  e aconselhados aqueles considerados “bons”  

(WAJSKOP, 1995, p. 63).  
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Houve uma preocupação com a moral, a saúde e o bem comum e passaram a 

ser elaboradas propostas baseadas no jogo especializado, de acordo com a idade e o 

desenvolvimento da criança. Foi com a ruptura do pensamento romântico que a 

brincadeira deixou de ser vista apenas como um ato lúdico, passando a ser valorizada no 

espaço educativo.  

Segundo Wajskop (1995), pesquisadores como Comenius, Rousseau e 

Pestalozzi, contribuíram para a valorização da infância. Baseados numa concepção 

idealista e protetora da criança, propuseram uma educação dos sentidos, utilizando 

brinquedos e centrada na recreação. Iniciou-se, assim, a elaboração de métodos próprios 

para a educação infantil. Com essas idéias é que a educação das crianças pequenas 

passou a ser vista como características particulares, não mais como a educação dos 

“adultos em miniatura” .  

Os pedagogos Friedrich Fröebel, Maria Montessori e Ovide Décroly 

realizaram pesquisas a respeito da criança. Fröbel iniciou a educação institucional. 

Montessori elaborou materiais adequados à exploração sensorial pelas crianças e 

específicos ao alcance de cada objetivo educacional. Décroly preocupava-se com o 

domínio de conteúdos pela criança, mas via a possibilidade de encadeá-los em rede, 

organizados ao redor de centros de interesse em vez de serem voltados para as 

disciplinas tradicionais. Estes pesquisadores iniciaram a educação sensorial, utilizando-

se de jogos e materiais didáticos. Wajskop (1999, p. 21) afirma que:  

[...] foram os primeiros pedagogos da educação pré-escolar a romper com a 
educação verbal e tradicionalista de sua época. Propuseram uma educação 
sensorial, baseada na utilização de jogos e materiais didáticos, que deveria 
traduzir por si a crença em uma educação natural dos instintos infantis. 

Segundo Kishimoto, citado por Santos (1999), Fröebel foi o primeiro 

educador que justificou o uso do brincar no processo educativo, sendo que tinha uma 

visão pedagógica do ato de brincar. Para Fröebel, o brincar, pelo ato de brincar, 

desenvolve o aspecto físico, moral e cognitivo, dentre outros, mas o estudioso defende, 

também, a necessidade da orientação do adulto para que esse desenvolvimento ocorra.  

Conseqüentemente, as escolas que adotam as teorias froebelianas permitem 

o brincar com atividades orientadas e também livres. Os brinquedos são vistos como 

suporte para a ação do brincar, proporcionando a aquisição de habilidades e 

conhecimentos.  
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No século XIX, durante a guerra civil americana, apareceu, nas creches da 

época, o brincar supervisionado. Nesse período, apenas esse brincar era considerado 

educativo. Segundo Kishimoto, citado por Santos (1999, p. 30), no Brasil, os jardins de 

infância froebelianos penetraram nas instituições particulares, como inovação 

pedagógica, destinadas à elite da época, como forma de mostrar a modernidade da 

escola, que oferecia um curso semelhante ao divulgado no então modelar sistema 

educacional americano.  

O movimento da Escola Nova deu continuidade à concepção de criança 

lúdica, já implantada por Fröbel. Wajskop (1995) nos diz que Dewey, discípulo da 

Escola Nova, concebia a brincadeira como uma ação livre e espontânea. A brincadeira 

era vista como a expressão dos sentimentos, necessidades e interesses da criança.  

As idéias da Escola Nova ganharam força no Brasil na década de 1920. Os 

jogos ganharam força e eram utilizados como meio de ensino.  

 

 

2.7. E AGORA, COMO PENSAMOS O BRINCAR?  

 

A partir das décadas de 1960 e 1970, as psicologias do desenvolvimento e da 

psicanálise contribuíram para que a infância fosse vista como o período principal do 

desenvolvimento humano, enfatizando o papel da brincadeira na educação infantil.  

Hoje, vista dentro de uma visão sócio-histórica, a criança está 

constantemente se modificando por estar imersa na sociedade, interagindo com os 

adultos. Esse desenvolvimento ocorre por meio da interação e da experiência social. 

Desta forma, rompe-se com as idéias relacionadas às teses biológicas e etnológicas que 

idealizam a criança e suas possibilidades educacionais.  

A criança, quando ingressa na educação infantil, começa a interagir com os 

ambientes, que nem sempre é condizente com aquele de que ela faz parte. Está inserida 

num ambiente diferente, com ritmos diferentes, com objetos, ações e relações ainda 



 

 43 

desconhecidos. Essa diversidade e heterogeneidade são elementos primordiais para o 

enriquecimento das crianças.  

Machado, citado por Oliveira (2000, p. 27), nos diz que: “ [...] a criança é um 

ser social, o que significa dizer que seu desenvolvimento se dá entre outros seres 

humanos, em um espaço e tempo determinados” .  

Por meio da interação social, a criança se utilizará de instrumentos 

mediadores, a fim de transformar-se. Os problemas que lhe são apresentados, desde o 

nascimento, fazem com que busque soluções imediatas.  

A diferença entre o ser humano e os outros mamíferos é o desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores, que o homem faz desde bebê. O desenvolvimento 

dessas funções se dá por meio das atividades desenvolvidas, utilizando-se de 

instrumentos e signos, que farão o papel de mediadores.  

Partindo da visão sociointeracionista, o homem é um ser geneticamente 

social. Desta forma, o crescimento intelectual ocorre a partir da apropriação de 

conhecimentos culturais, conseqüentemente, dos processos de ensino e aprendizagem. 

Nessa visão sociointeracionista, a aprendizagem, o ensino e o desenvolvimento são 

vistos como etapas distintas, mas relacionadas entre si, onde cada um depende da 

superação do outro, onde a aprendizagem desencadeia o desenvolvimento que 

desencadeia a aprendizagem.  

Não basta estar em grupo para que ocorra a aprendizagem, o ensino ou o 

desenvolvimento. É necessário que ocorra interação entre os membros do grupo. 

Vygotsky (1989) afirma que a aquisição do conhecimento se dá por intermédio da zona 

de desenvolvimento proximal.  

O sociointeracionista não concorda com a visão da criança comparada a “um 

adulto em miniatura” , pois a forma de pensamento da criança é diferente da do adulto. 

A criança não tem adquiridos os conceitos, estes são adquiridos a partir da interação 

com o meio, e com as pessoas desse meio. Os conceitos são resultados de movimentos 

intra e interpsicológicos.  
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A aquisição desses conceitos permite que as experiências vividas pela 

criança sejam diferentes de meras experiências imediatas e que permaneçam e sejam 

utilizadas na constituição e desenvolvimento dos seres humanos. 

Para isso, Machado, citado por Oliveira (2000, p. 37) esclarece que “A 

elaboração de conceitos pela criança irá depender da diversidade, não só quantitativa, 

mas, especialmente, qualitativa, das experiências interacionais que vivenciará nos 

espaços institucionais nos quais se encontrar” .  

A função do adulto perante a criança não é apenas cuidar e proteger, mas, 

principalmente a de torná-la gradativamente independente, com valores, crenças, 

hábitos, etc. Para que isso possa ser concretizado, se faz necessário que se possibilitem 

situações lúdicas. Machado, citado por Oliveira (2000, p. 41) afirma ser necessário que:  

[...] o fato de o jogo se manifestar sempre em uma situação de interação; do 
envolvimento dos parceiros se dar, necessariamente, por iniciativa dos 
mesmos; da orientação para o prazer, nas atividades realizadas; do esforço 
necessário, em contrapartida, para superar os desafios surgidos; da presença 
da regra, mesmo quando expressa como simples repetição de movimentos; do 
descompromisso com os objetivos aparentes do jogo; do caráter inédito e 
imprevisível de seu desenrolar; da associação imaginação/realismo nas 
atitudes e ações.  

O adulto interfere nas atividades lúdicas para impedir situações de perigo, de 

risco. Age, também, para garantir a continuidade da brincadeira, fornecendo um 

conhecimento que as crianças ainda não atingiram. Dessa maneira, a brincadeira é uma 

atividade por meio da qual as crianças assimilam e recriam as experiências dos adultos.  

Numa visão sócio-histórica, defendida por Vygotsky, a brincadeira é uma 

atividade específica da infância que permite à criança recriar a realidade utilizando 

sistemas simbólicos. Essa é uma atividade social, com contexto cultural e social.  

Por meio da brincadeira, a criança pode experimentar novas situações e lhe é 

garantida a possibilidade de uma educação criadora, voluntária e consciente.  Wajskop 

(1999, p. 32) afirma que “Do ponto de vista do desenvolvimento da criança, a 

brincadeira traz vantagens sociais, cognitivas e afetivas” .  

O brinquedo proporciona mudanças no que se refere às necessidades e à 

consciência da criança. A criança, com o brinquedo, pode colocar hipóteses, desafios, 

além de construir relações, com regras e limites impostos pelos adultos. A brincadeira 
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faz com que a criança construa a sua realidade e perceba a possibilidade de mudança da 

sociedade da qual ela faz parte, existindo uma compreensão do mundo e das atitudes 

humanas.  

Para Vygotsky, citado por Wajskop (1999, p. 35):  

[...] a brincadeira cria para as crianças uma ‘zona de desenvolvimento 
proximal’  que não é outra coisa senão a distância entre o nível atual de 
desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver 
independentemente um problema, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da resolução de um problema sob a orientação de um 
adulto ou com a colaboração de um companheiro mais capaz.  

No processo da educação infantil, o papel do educador é primordial, pois é 

aquele que cria espaços, oferece os materiais e participa das brincadeiras, ou seja, 

medeia a construção do conhecimento.  

O educador é mediador e, fazendo parte da brincadeira, terá oportunidade de 

transmitir valores e a cultura da sociedade. O educador estará possibilitando a 

aprendizagem da maneira mais criativa e social possível. O brinquedo, visto como 

objeto, suporte da brincadeira, permite à criança criar, imaginar e representar a realidade 

e as experiências por ela adquiridas.  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998), que serve como guia para as creches e escolas de educação infantil, apresentando 

objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os profissionais que atuam diretamente 

com crianças de zero a seis anos, contempla a importância do brincar para a construção 

do conhecimento, nos dizendo que:  

Nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já possuíam 
anteriormente em conceitos gerais com os quais brincam. Por exemplo, para 
assumir um determinado papel numa brincadeira, a criança deve conhecer 
alguma de suas características. Seus conhecimentos provêm da imitação de 
alguém ou de algo conhecido, de uma experiência vivida na família ou em 
outros ambientes, do relato de um colega ou de um adulto, de cenas assistidas 
na televisão, no cinema ou narradas em livros etc. A fonte de seus 
conhecimentos é múltipla, mas estes se encontram, ainda, fragmentados. É no 
ato de brincar que a criança estabelece os diferentes vínculos entre as 
características do papel assumido, suas competências e as relações que 
possuem com outros papéis, tomando consciência disto e generalizando para 
outras situações (p. 27).  

Jogos, com regras determinadas, não permitem que a criança se expresse e 

repense; requerem apenas a repetição de atitudes condicionadas. Segundo Kishimoto, 
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citado por Santos (1999, p. 24) “ [...] um dos objetivos do brinquedo é dar à criança um 

substituto dos objetos reais, para que possa manipulá-los” .  

Desta forma, o brinquedo é visto como a representação das experiências, da 

realidade de que a criança faz parte. Além disso, o brinquedo também pode ser visto 

como fruto da imaginação. É por meio dele que a criança pode representar o mundo 

imaginário que ela criou.  

Essa questão imaginária pode variar de acordo com a idade. Aos três anos a 

imaginação é carregada de animismo; dos cinco aos seis anos a criança inclui, nesse 

processo imaginativo, elementos da realidade e, na fase adulta, passa a utilizar 

elementos culturais.  

Independente de cultura, raça, credo ou classe social, toda criança brinca. 

Todos os seus atos estão ligados à brincadeira. As diferenças da brincadeira de criança 

referem-se aos conteúdos e materiais utilizados, pois serão escolhidos de acordo com a 

referência sociocultural da criança.  

As brincadeiras que são oferecidas à criança devem estar de acordo com o 

nível de desenvolvimento em que ela se encontra. Existem brincadeiras que devem ser 

estimuladas e outras que exigem um desenvolvimento diferente. Desta forma, podemos 

perceber a importância de o educador conhecer a teoria de Vygotsky.  

Lins (1999) diz que:  

Partimos da hipótese de que pela brincadeira a criança realiza atividades 
essenciais para o seu desenvolvimento e que por meio deste brincar ela 
alcança as formas superiores mentais ao mesmo tempo em que se torna 
participante efetiva de seu meio sócio-cultural. (p.41) 

Vygotsky, citado por Lins (1999), classifica o brincar em algumas fases: no 

decorrer da primeira fase, a criança começa a se distanciar do seu primeiro meio social, 

que é representado pela mãe, e começa a falar, andar e se mover em volta. Nessa fase, o 

ambiente a alcança por meio do adulto. Esse período estende-se até os sete anos.  

A segunda fase é caracterizada pela imitação. A criança copia os modelos 

dos adultos. A terceira fase é marcada pelas convenções que surgem de regras e ações 

associadas a estas regras. Para o desenvolvimento da criança, esse é um grande avanço. 

Essa fase exige um grau maior de socialização, para que surjam novas soluções. A 
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brincadeira é insubstituível, desde a primeira fase, para a aquisição de habilidades e 

hábitos sociais. 

A criança cria uma situação imaginária no brinquedo. Desta forma, o 

brinquedo proporciona a criação por parte da criança, e também é fruto da sua 

imaginação. Uma das características principais do brinquedo é a motivação que ele 

proporciona para a criação do mundo imaginário vital para o desenvolvimento global do 

ser humano. É a partir do brinquedo que a criança aprende a agir. 

Vygostsky (1989) afirma que:  

É enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança... É 
no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de 
numa esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências 
internas, e não dos incentivos fornecidos pelos objetos externos (p. 109).  

Durante muito tempo, a criança foi um agente passivo, e o educador um 

transmissor de conteúdos. O alto índice de fracasso e evasão na educação fez com que 

fosse reavaliada essa realidade e comprovado que deveria ser revertido esse quadro. 

Não seria mais a criança que deveria adaptar-se à creche, mas a creche que deveria se 

adaptar à realidade da qual essa criança faz parte, às características e cultura que ela traz 

para a creche.  

Hoje, aprendemos que a construção do conhecimento deve partir sempre da 

criança. Dessa forma, a criança passou a ser um desafio ao educador e ao contexto 

escolar, de um modo geral.  

Antunes, citado por Santos (2000, p. 37), nos diz que “Seu interesse passou a 

ser a força que comanda o processo da aprendizagem, suas experiências e descobertas, o 

motor de seu progresso, e o educador, um gerador de situações estimuladoras e 

eficazes” .  

É nesse contexto que o jogo ganha espaço, como a ferramenta ideal de 

aprendizagem. À medida que propõe estímulo ao interesse da criança, desenvolve níveis 

diferentes de sua experiência pessoal e social, ajuda-a a construir suas novas 

descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade e simboliza um instrumento 

pedagógico que leva ao educador a condição de condutor, estimulador e avaliador da 

aprendizagem. 
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2.8. BRINCAR: UMA NECESSIDADE PARA A CRIANÇA PEQUENA 

 

O brincar é a atividade essencial para a criança pequena: “Através do jogo 

dramático, a criança satisfaz sua principal necessidade social de convivência com o 

adulto[...]”  (MUKHINA, 1995, p. 115). Segundo Vygotsky (1996), a atividade principal 

é aquela que colabora para o desenvolvimento psíquico da criança, especialmente das 

funções psíquicas superiores – o pensamento conceitual, a memória lógica, a atenção 

voluntária, etc. 

Para Elkonin (1986, p.417), “O que ocorre no jogo, assim nos parece, é que 

se desenvolvem mecanismos mais gerais de atividade intelectual” . O determinante, na 

evolução do psíquico do homem, não é a maturação, mas sim, a atividade laboral do 

homem com a ajuda de instrumentos. Estes são 

[...] os estímulos-meios (instrumentos psicológicos) como a língua, as 
diferentes formas de numeração e cálculo, os mecanismos minemotécnicos, 
os simbolismos algébricos, as obras de arte, a escrita, os esquemas, os 
diagramas, os mapas, os desenhos, todo e qualquer tipo de signos 
convencionais (LEONTIEV , 1998a, p.450). 

Esses instrumentos permeiam a criança artificial da humanidade e são 

elementos da cultura, ou seja, com marcado componente histórico-cultural. Estes 

instrumentos, que estavam dirigidos para fora, depois se dirigem para o homem, 

convertendo-se em um meio diretor dos processos psíquicos no plano individual, 

internamente (LEONTIEV apud VYGOTSKY, 1998, p. 451). 

A atividade principal, para Leontiev (1998b, 65), “é a atividade cujo 

desenvolvimento governa as mudanças mais importantes nos processos psíquicos e nos 

traços psicológicos da personalidade da criança, em um certo estágio se seu 

desenvolvimento” . Essa atividade possui três características: 

1 – Ela é a atividade cuja forma surge outros tipos de atividade. Por exemplo: 
a instrução se desenvolve em primeiro lugar na infância pré-escolar, no 
brinquedo, isto é a atividade principal deste estágio de desenvolvimento. A 
criança começa a aprender de brincadeira. 

2 – A atividade principal é aquela na qual processos psíquicos tomam forma 
ou são reorganizados. Os processos infantis da imaginação ativa, por 
exemplo, são moldados no brinquedo e os processos de pensamento abstrato, 
nos estudos. 
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3 – A atividade principal é a atividade da qual dependem, de forma íntima, as 
principais mudanças psicológicas na personalidade infantil. É precisamente 
no brinquedo que a criança, no período pré-escolar, por exemplo, assimila as 
funções sociais das pessoas e os padrões apropriados de comportamento 
(op.cit., p. 64-65) 

Para compreender melhor a atividade principal, faz-se necessário rever em 

Leontiev (1998a e 1998b) os conceitos de atividade humana e ação humana. Para o 

autor, é preciso diferenciar a atividade humana da ação humana (LEONTIEV, 1998b, 

p.68). A atividade se dá na relação do homem com o mundo quando se satisfaz uma 

necessidade especial (de conhecer, de entender, de compreender). Pode ser considerada 

diferente da ação conforme o motivo que estimula o sujeito a executá-la: “A atividade 

humana constitui-se de um conjunto de ações, e a necessidade objetiva ou o motivo pelo 

qual o indivíduo age não coincide com o fim ou resultado imediato de cada uma das 

ações constitutivas da atividade” (BASSO, 1994, p.24). 

O motivo com a intenção de um resultado objetivo é denominado motivo 

compreendido. Quando, no decorrer do processo, o sujeito descobre uma motivação 

pessoal e não prevista, essa é denominada motivo eficaz. Esse tipo de motivação resulta 

em uma ação mais significativa do que o próprio motivo que a induziu. Essas questões 

acerca de ação, atividade e motivos são expostos por Leontiev (1998b) que mostra a 

importância do motivo apenas compreendido e do motivo eficaz para o 

desenvolvimento do psíquico e da consciência, tendo em vista que ambos levam o 

indivíduo a realizar as suas atividades com interesse. O autor mostra como se dão a 

criação e o surgimento de novos motivos para novas atividades, fundamentando, assim, 

o como e o porquê a brincadeira é considerada a principal atividade para a criança: 

[...] ‘motivos apenas compreendidos’  tornam-se motivos eficazes em certas 
condições, e é assim que os novos motivos surgem e, por conseguinte, novos 
tipos de atividade.[...] é uma questão de o resultado da ação ser mais 
significativo, em certas condições, que o motivo que realmente a induziu 
(LEONTIEV, 1998b, p.70-71). 

A brincadeira é a atividade na qual o motivo está em seu próprio processo, 

ou seja, o motivo é descoberto, inventado e redescoberto durante seu desenvolvimento. 

É a base de percepção que a criança tem do mundo. 

É importante compreender como se origina e se modifica a atividade 

principal em um determinado momento da vida da criança. Leontiev (op. cit.) cita o 

exemplo da criança que faz uma tarefa por obrigação. Nesse caso, o motivo seria apenas 
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compreendido. Porém, ao desenvolver eficaz: a criança passou a ter uma motivação que 

ela própria descobriu. 

A criança pequena tem acesso ao mundo ambiental próximo, ao seu entorno, 

aos objetos que ela pode operar e segue operando. Entretanto, a criança também tem 

acesso aos objetos que os adultos utilizam e, apesar de esses objetos lhe estarem 

disponíveis e presentes, ela ainda não é capaz de operar. 

Durante o esforço da criança em se relacionar com os objetos próprios dos 

adultos que estão ao seu alcance, ela também se esforça para agir como um adulto: quer 

comandar e guiar os objetos, não se satisfaz em simplesmente contemplá-los. Como ela 

é capaz, pois ainda não domina as exigências para as ações, resolve esse impasse por 

meio de uma única atividade: a atividade lúdica, seja a brincadeira ou o jogo. O jogo 

não é uma atividade produtiva, pois seu valor objetivo não reside no resultado e sim, na 

ação do processo. Em decorrência dessa característica, o jogo se torna a principal 

atividade para a criança (LEONTIEV, 1998a, p. 119-122). 

A criança pequena, nas suas atividades, não se preocupa com o resultado que 

pode advir, mas sim com o processo. E é no processo em si que a criança se enriquece e 

lhe desperta o interesse em realizar. Fica patente, portanto, a importância de serem 

desenvolvidas atividades que visam ao processo. Dantas (1998) faz também referência 

ao valor do processo, reconhecendo que ele é mais profícuo para a criança quando 

comparado ao produtor: “ [...] não é rara a experiência de, ao fabricar, com elas 

(crianças), o material para realização de um jogo, vê-las mais interessadas na produção 

do que na sua utilização posterior”  (DANTAS, 1998, p.113). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos da pesquisa 

de campo, os instrumentos de coleta de dados, a caracterização da instituição escolhida 

e de seus educadores. 

Para a nossa pesquisa de campo, optamos por uma instituição de Educação 

Infantil da rede municipal de ensino da uma cidade do Médio Vale do Itajaí do Estado 

de Santa Catarina, com população de, aproximadamente, 35 mil habitantes.  O 

município conta com 09 Núcleos de Educação Infantil9 que apresentam, em seu quadro 

de profissionais, 98 educadoras infantis. Além das creches, a rede de Educação Infantil 

conta com 13 Unidades Pré-escolares municipais e duas unidades particulares de 

Educação Infantil. 

A referida instituição foi escolhida por receber crianças de vários pontos da 

cidade. Essa abrangência implica maior amplitude para a pesquisa, pois estão 

representados diversos grupos sociais e situações socioeconômicas. 

Os sujeitos de nossa pesquisa foram 10 educadoras da instituição escolhida, 

às quais aplicamos uma entrevista e de cuja prática fizemos observação. Cinco dessas 

educadoras atuam no Maternal I, com 25 crianças de dois a três anos, e as demais no 

Maternal II, com 35 crianças de três a quatro anos.  

As idades das dez educadoras entrevistadas10 – Flávia, Roberta, Cleusa, 

Sonia, Helena, Paula, Rafaela, Carol, Gabriela e Marina –  variam de 25 a 48 anos, 

sendo que: cinco estão entre 23 e 30 anos e cinco entre 31 e 48 anos. Inicialmente as 

educadoras estavam assim distribuídas: Maternal I matutino: Elayne e Rafaela; 

vespertino: Eunice e Carol e a educadora Ivana como intermediária dos dois turnos; 

Maternal II matutino: Paula e Bertha; vespertino: Maria e Luci e a educadora Marisa 

como intermediária dos dois turnos. 

                                                 
9 Instituição que atende crianças de 0 a 4 anos. Doravante usaremos a nomenclatura “creche”  para uma maior compreensão do leitor. 
10 Combinou-se que a identidade das pessoas entrevistadas e observadas seria mantida em sigilo. Portanto, todos os nomes são 
fictícios: das educadoras, dos funcionários e das crianças. 
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No decorrer da pesquisa, alterou-se o quadro de educadoras, tendo em vista 

que algumas eram educadoras contratadas em caráter temporário e não puderam mais 

retornar para essa unidade de ensino. O quadro de educadoras completou-se com a 

efetivação de educadoras que passaram em um concurso público. Dessa forma, o quadro 

dessa instituição alterou-se significativamente.  

Diante da alteração mencionada, a coordenadora usou um critério bastante 

significativo para a distribuição das educadoras nas turmas, permitindo que, pelo 

menos, uma educadora do ano anterior permanecesse com a mesma turma de crianças 

neste ano, ou seja, no mínimo uma educadora que trabalhava com a turma do Maternal 

I, no ano anterior, permaneceu com a mesma turma, porém no Maternal II deste ano. 

Esta distribuição de turmas e o ingresso de novas educadoras fizeram com 

que retomássemos as entrevistas com as novas educadoras, pois estas constituíram 

nossos sujeitos de pesquisa. Desta forma as turmas ficaram assim constituídas: Maternal 

I matutino: Roberta e Flávia; vespertino: Cleusa e Sonia, e a educadora Helena como 

intermediária dos dois turnos; Maternal II matutino: Paula e Rafaela; vespertino: 

Gabriela e Carol, e a educadora Marina como intermediária dos dois turnos. 

No que diz respeito à formação do corpo docente, a maioria das educadoras 

cursaram e formaram-se no Magistério (curso normal, nível de ensino médio). Das dez 

educadoras, cinco graduaram-se no nível de ensino superior (Pedagogia), sendo que 

duas delas concluíram pós-graduação em educação infantil. As demais estão cursando 

pedagogia (nível de ensino superior), sendo que apenas uma educadora não continuou 

os estudos, parando no nível de ensino médio (magistério). 

O tempo de experiência em educação das educadoras  pesquisadas variou de 

cinco a trinta anos, sendo que a maioria tem experiência superior de sete anos. Quanto 

ao tempo de trabalho na educação infantil, variou de três a treze anos, com sete das 

educadoras tendo menos de cinco anos. Todas as educadoras, segundo a coordenadora 

da instituição, possui um exemplar do RCNEI para lerem no momento em que quiserem 

e assim se inteirarem de determinado assunto para poderem discuti-lo. 

A pesquisa, caracterizada como um estudo de caso de abordagem qualitativa, 

teve como instrumentos de coleta de dados a entrevista e a observação. 
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Os procedimentos de um Estudo de Caso não são rotinizados, e as 

habilidades dos pesquisadores devem ser maiores. Isto porque se faz necessário 

controlar vieses potenciais que surgem em grande intensidade ao longo de todo o 

processo de construção de estudo.  

O trabalho de um estudo de caso (MARTINS, 2006) é precedido pela 

exposição do problema de pesquisa – questões orientadoras – que compõem a teoria 

preliminar que será analisada a partir dos achados da pesquisa; de uma plataforma 

teórica; de um detalhado planejamento de toda a investigação, destacando-se a 

construção de um protocolo do caso, contando descrição de instrumentos de coleta de 

dados e evidências, estratégias de coleta e análise dos dados, possíveis triangulações de 

dados, prováveis encadeamentos de evidências e avaliações da teoria previamente 

admitida, com a finalidade de se construir uma teoria para explicação do objeto de 

estudo: o caso. 

O estudo de caso é uma análise profunda de um sujeito considerado 
individualmente. Às vezes pode-se estudar um grupo reduzido de sujeitos 
considerado globalmente. Em todo o caso observam-se as características de 
uma unidade individual, como por exemplo um sujeito, uma classe, uma 
escola, uma comunidade, etc. O objetivo consiste em estudar profundamente 
e analisar intensivamente os fenômenos que constituem o ciclo vital da 
unidade, em vista a estabelecer generalizações sobre a população à qual 
pertence. (BISQUERA, 1989, p.47). 

Os dados coletados são qualitativos, havendo a exploração de uma situação 

que se quer avaliar, visando à coleta de informações no campo pesquisado. Há, também, 

o predomínio da análise descritiva e interpretativa dos dados coletados com o grupo 

pesquisado no que tange à caracterização da instituição e das educadoras. Barros (1990) 

nos diz que “A interpretação está ligada à análise; [...] seria a capacidade de se voltar à 

síntese sobre os dados, entendendo-os em relação a um todo maior” . Optamos pelos 

dados qualitativos por estes serem “os estudos nos quais os dados são apresentados de 

forma verbal ou oral em forma de discurso”  (BARROS, 1990, p.88). 

Para a coleta de dados, optamos pela entrevista, pois esta “é uma técnica que 

permite o relacionamento entre entrevistado e entrevistador”  (BARROS, 1990, p.81). 

As entrevistas feitas com 10 professoras, ocorreram no horário em que as educadoras 

estavam no seu intervalo de almoço, visto que todas trabalham oito horas ininterruptas 

no NEI. Foram gravadas e transcritas posteriormente. 
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Devemos salientar que a entrevista (BARROS, 1990), enquanto técnica de 

coleta de dados, não é tão simples quanto parece ao pesquisador iniciante. Na relação 

entrevistado e entrevistador, problemas e situações difíceis, no processo investigatório, 

podem surgir. Encontramos comumente erros de condução de entrevistas, produzidos 

pela situação psicológica da entrevista. A interação entre os elementos que participam 

da entrevista pode trazer efeitos no quadro da pesquisa. 

Para que essa situação não acontecesse e para não perdermos o foco de nossa 

pesquisa (APÊNDICE 1), elaboramos um roteiro de perguntas. Porém, classificamos 

nossa entrevista de entrevista não-estruturada, pois, como afirma Barros, 1990, 

o pesquisar, através do estabelecimento de uma conversa amigável com o 
entrevistado, busca levantar dados que possam ser utilizados em análise 
quantitativa e qualitativa, selecionando-se os aspectos mais relevantes de um 
problema de pesquisa (BARROS, 1990, p.81). 

A documentação constitui uma ferramenta indispensável para que nós, 

pesquisadores, possamos confirmar algo que nos é considerado relevante. A 

documentação não é considerada aqui como uma coleta de dados realizada de maneira 

distante, objetiva e descompromissada. Pelo contrário, para podermos examinar e 

refletir, fez-se necessário observar o que víamos e ouvíamos e elaborar registros 

significativos das nossas observações. Seguimos, então, o que afirma Malagussi (1998) 

quando noz diz que o entrevistador deve: 

[...]deixar para trás o modo isolado e reservado de trabalhar, o qual não deixa 
sinais. Em lugar disso, devem descobrir formas de se comunicar e 
documentar as experiências evolutivas [...]. Devem preparar um fluxo 
constante de informação de boa qualidade dirigida [...] mas apreciada [...]. 
(MALAGUZI, 1998, p.69).  

Já a observação é uma das técnicas de coleta de dados imprescindível em 

toda pesquisa científica. Observar “significa aplicar atentamente os sentidos e um objeto 

para dele adquirir um conhecimento claro e preciso”  (BARROS, 1990, p. 76). Da 

observação do cotidiano, formulamos problemas que merecem estudo. A observação 

constitui-se, portanto, a base das investigações científicas. 

A observação é uma técnica que sempre auxilia muito o pesquisador em suas 

pesquisas, como nos afirma Barros (1990): 
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A observação pode ser flexível e utilizada dentro de qualquer metodologia de 
pesquisa, tanto de abordagens quantitativas como qualitativas. Porém, o bom 
observador é aquele que, ao decidir-se pela observação, deverá preparar o seu 
desenvolvimento, o seu emprego e formas de registro. (...) A maior vantagem 
do uso da observação em pesquisa está relacionada à possibilidade de se obter 
a informação na ocorrência espontânea do fato. (BARROS, 1990, p. 77)  

Nas entrevistas e nas observações, foi possível perceber várias formas de se 

ver a criança, bem como verificar a concepção de brincar subjacente a esses diferentes 

pontos de vista.  

De fevereiro a junho de 2006 aprofundamos nosso trabalho de observação, e 

a atenção concentrou-se em duas turmas, Maternal I (25 crianças de dois a três anos) e 

Maternal II (35 crianças de três a quatro anos) em cada período, durante o mínimo de 

três dias em cada turma. O intuito das observações era perceber o brincar nas atividades 

desenvolvidas, o tipo de materiais utilizados, a rotina, as interações entre as crianças. 

Continuamos as observações após uma leitura compreensiva mais 

aprofundada do referencial teórico da pesquisa. Esse maior embasamento nos 

possibilitou elaborar as principais questões que nortearam as observações junto às 

educadoras (APÊNDICE 4). A leitura de Ludke e André (1986) acerca da observação 

nos auxiliou muito as retomadas dessa fase, pois as observações passaram a ocorrer de 

uma forma mais sistemática.  

É importante lembrar que, no decorrer da pesquisa, houve mudança no 

quadro de educadoras do NEI e, por conseguinte, novas entrevistas fizeram-se 

necessárias. 

Ficou decidido que a observação ocorreria durante três dias, no mínimo, em 

cada turma, o que significou dedicar seis dias para cada turma. Ao todo, o trabalho de 

observação perfez 96 horas, distribuídas em 12 dias, nos diferentes turnos e turmas.  

Combinamos com as professoras que a observação começaria logo no início 

do período de atividades, ou seja, às 7 horas e 30 minutos e às 13 horas e 30 minutos, 

mesmo porque, nessa primeira meia hora, quando as crianças chegavam, e era 

organizada a sala para as atividades, era possível observar, também, a chegada das 

crianças. 
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Na elaboração de uma agenda para as observações, notamos que haveria 

semanas interrompidas por feriados e festas. Mesmo assim, combinamos com as 

educadoras que seriam feitas as observações também nessas semanas com feriados, pois 

não era necessário que se dedicasse uma semana inteira para todas as turmas; mesmo 

em semanas interrompidas, seriam observadas quatro turmas, sendo duas de cada 

período. 

O primeiro dia de observação foi bastante dispersivo. Conversamos com as 

educadoras e lhes entregamos as fitas gravadas que continham as entrevistas cedidas por 

elas no ano anterior e mostramos às mesmas as falas que seriam utilizadas.  

Ao observarmos uma atividade de rotina no parque, notamos que a turma de 

dois anos estava com a turma de três e quatro anos (Maternal I e Maternal II, 

respectivamente). Esse foi um momento mágico, em que pudemos observar as 

diferentes faixas etárias interagindo entre si. Às crianças agrada ir ao parque, e as 

educadoras acreditam que usufruir esse espaço é fundamental. Em nossas observações, 

pudemos constatar o quanto a criança se solta e faz sua imaginação crescer. Ela cria 

brincadeiras do seu cotidiano e navega neste brincar sem a preocupação de ter um 

horário a ser cumprido. 

Enquanto as educadoras cuidavam das crianças, interagiam com elas e 

também com as outras educadoras. A partir desse primeiro dia, as observações seguiram 

as rotinas diárias, atentando-se para as falas e os fatos que, posteriormente seriam 

reproduzidos. Em alguns momentos, refletimos acerca do observado e realizávamos 

descrições da sala, das atividades lúdicas, da instituição e do modo de proceder das 

educadoras.  

As observações realizadas na creche foram anotadas durante todo o período 

transcorrido, constituindo o Diário de Campo desta pesquisa. No diário de campo 

podemos registrar as percepções, as angústias, os questionamentos e as informações que 

não são obtidas pela utilização de outras técnicas. 

O diário de campo é pessoal e intransferível. Sobre ele o pesquisador se 
debruça no intuito de construir detalhes que no seu somatório vai congregar 
os diferentes momentos da pesquisa. Demanda um uso sistemático que se 
estende desde o primeiro momento da ida ao campo até a fase final da 
investigação. Quanto mais rico for em anotações esse diário, maior será o 
auxílio que oferecerá à descrição e a analise do objeto estudado. (CRUZ, 
1994, p.63). 
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Após o término do trabalho de observação, ao final de março de 2006, 

retomamos nosso referencial teórico, que orientou a elaboração das temáticas para as 

análises das entrevistas e das observações realizadas nos quatro meses de coleta de 

dados (APÊNDICE 5) na instituição-alvo desta pesquisa.   

Como já mencionado, o Núcleo de Educação Infantil (NEI), objeto deste 

estudo, foi uma creche11, que possui uma área grande com árvores e espaço livre, além 

de dois parques infantis com brinquedos de ferro – um ao sol e outro à sombra das 

árvores –, caixas de areia, onde ficam alguns brinquedos do parque. 

Na mesma quadra da instituição, há um parque público e duas quadras de 

esportes que as educadoras utilizam para desenvolver atividades lúdicas com as 

crianças. Além disso, há, também, um amplo espaço verde com desníveis de solo onde 

as crianças brincam.  

Trabalham no NEI com as crianças de dois a quatro anos, distribuídas em 

quatro turmas, dez educadoras e cinco merendeiras, que se revezam durante os períodos 

e fazem, além da merenda, a limpeza. 

O número de crianças permitido por turma varia de acordo com a idade: 

vinte e cinco para a turma do Maternal I (crianças que completam dois anos até trinta de 

junho) e quarenta e cinco para a turma do Maternal II (crianças que completam três anos 

até trinta de junho). Há duas educadoras para cada turma, em cada período, mais uma 

educadora intermediária em cada turma, sendo que todas possuem formação para o 

magistério. Se houver mais crianças do que vagas, esses excedentes comporão uma lista 

de espera. A fonte pagadora de todas as pessoas que trabalham na instituição é a 

Prefeitura Municipal, e as características da clientela são bem diversificadas quanto a 

quesitos como nível socioeconômico e localização da moradia. 

As salas das turmas são semelhantes entre si, com exceção da uma turma, 

que é o Berçário I (bebês até 14 meses). As salas são grandes, iluminados e arejados. 

Em geral, nas salas há espelhos grandes e caixas de brinquedos diversos. 

                                                 
11Instituição de assistência social que abriga, durante o dia, crianças cujas mães são de baixa renda ou trabalham fora do lar. 
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É muito comum, nas salas, serem afixados, nas paredes, enfeites 

confeccionados de EVA12, como palhaços, animais, “ trenzinhos” , coqueiros, além de 

cartazes confeccionados pelas crianças. Os pisos das salas são térmicos. Apesar de 

haver amplas janelas, as salas são iluminadas com luz artificial (lâmpadas de luz fria). 

A proposta político-pedagógica dessa unidade tem como base o Referencial 

Curricular para a Educação Infantil e apresenta, segundo a coordenação e as educadoras, 

uma proposta educacional consistente e arrojada: a formação do cidadão para o mundo. 

Essa proposta está baseada em atividades ligadas à vida cotidiana das crianças 

atendidas, possibilitando o desenvolvimento das múltiplas inteligências. 

Segundo a coordenação e as educadoras  da instituição em que realizamos a 

pesquisa, o desenvolvimento do pensar, a afetividade e os valores essenciais para a 

formação do ser humano constituem a filosofia de trabalho educacional da creche. Esses 

fundamentos agregados norteiam a linha didático-pedagógica da instituição pesquisada. 

Todo o processo de discussão e elaboração do planejamento pedagógico acontece 

mensalmente por meio de projetos temáticos escolhidos por todas as educadoras, em 

consenso, nas reuniões mensais. Variam o tema e o tempo de execução dos projetos nas 

diferentes turmas, uma vez que são planejados segundo as faixas etárias. As educadoras 

de turmas de mesma idade organizam e fazem um trabalho semelhante. 

Quanto às concepções sobre o brincar das educadoras participantes desta 

pesquisa, no próximo capítulo, apresentamos a análise dessas concepções que, implícita 

ou explicitamente se desvelam em suas falas e atitudes.  

 

 

 

 

 

                                                 
12 Material emborrachado para recortes e trabalhos manuais. 
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4. O BRINCAR E A CRIANÇA NA CRECHE 

 

Neste capítulo, as concepções das educadoras do NEI acerca do brincar são 

analisadas segundo o referencial teórico apresentado. O conceito de brincar que orienta 

esta análise fundamenta-se na perspectiva histórico-cultural elaborada por Vygotsky 

(1998), Leontiev (1998a) e Elkonin (1998). 

Nas entrevistas realizadas com as educadoras, várias questões referiram-se 

direta ou indiretamente ao brincar. Obtivemos respostas variadas e complementares, as 

quais possibilitaram dividir a temática nos seguintes tópicos: a) os termos utilizados 

para brincar; b) a organização do tempo e do espaço das brincadeiras; c) os tipos de 

brinquedos e de objetos; d) o brincar como recurso didático ou como um fim em si 

mesmo. Para esta análise, também foram consideradas relevantes as observações 

realizadas pela pesquisadora e os seus registros. 

Como anteriormente comentado e discutido no capítulo que trata dos 

referenciais teóricos que embasam esta pesquisa, o brincar mostra-se como a atividade 

principal para a criança de dois a quatro anos, configurando-se na atividade que a 

criança pode desempenhar com propriedade. Devido ao seu estágio de desenvolvimento 

e ao seu desejo de executar as ações dos adultos, as brincadeiras e os jogos – 

especialmente os protagonizados ou dramatizados – são as oportunidades que a criança 

tem de viver as relações sociais e de desenvolver seu psíquico. Por meio dessas 

experiências e vivências, formam-se as estruturas mentais superiores do ser humano 

(VYGOTSKY, 1989).  

A criança pequena toma paulatinamente consciência do mundo ao seu redor 

e sente necessidade de dele participar. Como ainda não tem condições plenas para essa 

interação, reproduz as atividades do mundo adulto nas suas brincadeiras, empregando os 

objetos disponíveis, os quais sofrem alterações de acordo com a necessidade da 

brincadeira. A criança brinca sem saber como será o desenvolvimento e o término 

dessas suas atividades lúdicas, pois é o processo do jogo que lhe importa e que a 

impulsiona (VYGOTSKY, 1989).  
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Antes de tratarmos especificamente dos conceitos, das práticas do brincar e 

de suas implicações, é relevante apresentarmos um item mais genérico, que aponta a 

concepção das educadoras do NEI acerca de criança, de infância, de desenvolvimento 

infantil e de aprendizagem, pois são informações que auxiliam na compreensão das 

concepções que essas educadoras têm, especificamente, do brincar. 

 

 

4.1. CONCEPÇÃO DAS EDUCADORAS SOBRE CRIANÇA, INFÂNCIA, 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL E APRENDIZAGEM 

 

A concepção de infância no Ocidente, como discutido no primeiro capítulo, 

foi sendo construída historicamente, e a sua definição, ainda hoje, sofre a influência de 

sua gênese. Podemos observar isso nas falas das educadoras, fragmentos que denotam 

essas diferentes concepções.  

A professora Cleusa, por exemplo, vê a criança da seguinte forma: 

“ Comparo a criança como uma rosa. Você tem aquele botão de rosa lindo, 
você vai cultivando, colocando adubo, pondo água, é isso que a gente faz. 
Chega um dia em que a criança abre aquele botão e vira uma rosa. Às vezes, 
você quer que aquela rosa abra em dezembro, mas às vezes ela abre em 
novembro, às vezes ela abre em janeiro, às vezes ela abre em fevereiro” .  

A educadora Cleusa, ao comparar a criança a uma rosa reflete possuir uma 

concepção romântica, pois define a criança com muita imaginação, deixando de lado as 

reais concepções de ser criança. Becker (1999) nos diz que a criança é como uma “[...] 

flor desabrochando, plantinha, pedra bruta a ser lapidada”, confirmando a concepção da 

educadora Cleusa. Continua Becker (1999) afirmando que, “ [...] no outro extremo do 

aspecto das representações sociais sobre a criança, Vygotsky a apresenta como um ser 

social, construtor da história e da cultura e, por elas, construído” . 

Já a professora Graziela vê a criança como um investimento para o futuro, 

um indivíduo em desenvolvimento, que precisa viver e vencer as etapas que surgem: 

“ Vejo adultos que não têm a agilidade, a destreza; as pessoas hoje parecem 
todas travadas. Não sabem dançar, não aprenderam a se soltar (...). É isso 
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que eu não quero para as crianças. Do jeito que as coisas estão indo, elas 
vão implodir, antes de chegarem à fase adulta. Então, é fazer as coisas 
levemente, brincando, para não pularem etapas na vida (...). Eu acho 
necessário a criança aprender a pegar na tesoura, se não ela nunca vai 
aprender a cortar, se a criança não fizer primeiro uma punção, depois uma 
perfuração, para depois fazer recortes em linhas retas, para depois ela poder 
usar uma tesoura... Se não for fazendo o exercício de brincar, cantando de 
fazer o peixinho nadando, ela não vai conseguir fazer uma letra, vai ser 
difícil. Sei que não vão precisar escrever agora, mas é importante. Eu acho 
que faz parte do equilíbrio da própria pessoa.”   

Consideramos, no que se refere à concepção da educadora Gabriela, que se 

trata de uma concepção psicológica desenvolvimentalista, que procura definir as 

estruturas da inteligência e sua dinâmica ao longo do desenvolvimento, trazendo 

avanços significativos ao procurar descrever o processo cognitivo e relacioná-lo aos 

diferentes estágios de desenvolvimento (VYGOTSKY, 1991). 

A fala da educadora Gabriela indica uma forma um tanto determinada de 

concepção de criança e de desenvolvimento infantil, pois, ao se referir aos exercícios 

para as crianças como a condição única para seu desenvolvimento, deixa pouco espaço 

para que a aprendizagem ocorra de outras formas, relegando as outras possibilidades a 

um segundo plano. 

 Outras educadoras se referem à maturação biológica das crianças de forma 

bastante organicista:  

“ A criança tem de passar por determinadas fases: o desenvolvimento tem a 
fase oral, o dedo na boca, naquela criança que vem pela primeira vez. Fica 
com a mãe, ela chora muito, quer a mãe” . (Sonia) 

“ O desenvolvimento infantil é assim: adquirir uma certa maturidade com o 
tempo” . (Flávia) 

Fica patente que as educadoras Sonia e Flávia creditam essencialmente à 

maturação biológica o desenvolvimento. Vygotsky (1996) afirma que não é a maturação 

que indica o desenvolvimento, mas sim é a prática com os instrumentos psicológicos 

que leva à aprendizagem e, como conseqüência, ao desenvolvimento. Quanto à 

iniciativa de acelerar, de almejar adiantar o desenvolvimento e a aprendizagem da 

criança, considera-se essa uma prática desvantajosa, posição que Mukhina (1995) 

corrobora ao afirmar que, em cada momento de aprendizagem, o que se pode fazer é 

enriquecer o dia-a-dia das crianças com experiências e motivações. 
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As visões expressas pelas educadoras mostram-se insuficientes para definir a 

criança e a infância, pois segundo alguns autores, como Mrech (1998), a criança é maior 

do que as etapas do desenvolvimento, constituindo-se em um indivíduo com 

características próprias. Para Leontiev (1998b, p.59), a infância é o momento em que o 

mundo da realidade humana se abre para a criança, demonstrando, assim, ser a infância 

um período em que ocorre a tomada de consciência do mundo. 

A criança já é alguém hoje, com direitos a serem respeitados e expressões a 

serem ouvidas, como afirmam Kramer e Souza (1991, p.70). Ela é um sujeito com 

direitos, que pertence a grupos sociais dos quais culturalmente sofre influências e nos 

quais interfere com sua presença. 

Há, também, educadoras que misturam teorias de desenvolvimento e de 

aprendizagem, sem distingui-las adequadamente, como  mostram, por exemplo, 

respectivamente, as falas das educadoras Marina e Rafaela:  

“ A aprendizagem no final acaba englobando tudo, você acaba fazendo um 
todo, de tudo aquilo que você passa para eles, eu acho que as coisas ficam 
interligadas. Não tem aprendizagem sem desenvolvimento e nem 
desenvolvimento sem aprendizagem. Caminha junto, eu acho” . 

“ Eu penso que o desenvolvimento e a aprendizagem caminham juntos; ela 
tem uma fase que vai se desenvolvendo e que ela tem que estar 
amadurecendo para adquirir certa aprendizagem; se ela não está prontinha 
para adquirir esta aprendizagem, acho que dificulta um pouco. Desde 
bebezinho ela vai desenvolvendo e aprendendo; não sei falar, às vezes uma 
atividade que eu estou dando, quando vejo, um aprende mais devagarinho, 
porque é um ritmo mais demoradinho” .  

Para Vygotsky (1991) e seus colaboradores, o desenvolvimento é 

impulsionado pela linguagem e é o próprio processo de aprender que gera e promove o 

desenvolvimento das estrutras mentais superiores. Já a aprendizagem é definida como o 

processo de apreensão pelo indivíduo do conteúdo da experiência humana de forma 

interativa com seu meio. Essa interação acontece tanto com outros seres humanos, como 

com o ambiente. No caso de crianças pequenas, por exemplo, com adultos e com 

crianças mais experientes e com o ambiente que a cerca. 

Conforme revelam as falas apresentadas, as educadoras colocam as 

possibilidades de interação coletiva, mas de forma pouco clara, o que denota certa 

insegurança em relação ao embasamento teórico das atividades propostas pelas 

educadoras às crianças. As educadoras não sabem explicar de forma clara uma teoria 
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que as orienta, mas têm uma intuição e se aproximam de várias teorias, mesmo que de 

forma satisfatória. Como exemplo, temos a Educadora Carol que faz um raciocínio de 

integração dos conceitos e considera as teorias de desenvolvimento e de aprendizagem: 

“ Desenvolvimento infantil vai pegar toda a coordenação, equilíbrio, os 
sentidos, não só da parte física, da parte mental também. Porque no 
desenvolvimento de uma criança que está em uma brincadeira, ela tem que 
parar para pensar o que vai fazer, ela tem que ter atenção, raciocínio, saber 
o que vai fazer naquela hora. Quando brinca, em grupo, ela tem que esperar 
o que a  outra vai fazer.”  

Nos depoimentos das educadoras, são freqüentes as visões paternalistas em 

relação às crianças: 

“ Você tem que dar para ela tudo para crescer, desde escovar os dentes. 
Devo orientá-la a ser amiga, a não agredir, eu tenho que passar para ela 
muito afeto porque chega carente” . (Gabriela) 

Outra educadora, entretanto, se expressa de forma mais clara, destacando os 

potenciais e as características de toda e qualquer criança. Mesmo assim, ela permanece 

numa posição bastante influenciada pela concepção inatista, segundo a qual a criança é 

a própria responsável pelo seu desenvolvimento e pela sua aprendizagem, pois ela já 

nasce com seu potencial: 

“ É, você tirar de dentro das crianças todos os potenciais que ela tem, porque 
qualidade todo mundo tem, cada um é cada um, que ela se coloque no mundo 
como alguém mesmo, que vai se socializando como uma pessoa (...) o 
objetivo dela é conseguir se comunicar, se desenvolver: a atividade, a 
criatividade, o que é pedido dentro do nosso planejamento” . (Sonia) 

A Educadora Marina reforça as idéias da educação centrada no educador, 

deixando pouco espaço para uma autonomia das crianças. 

“ Desenvolvimento, eu acho que é você ver, a cada dia que passa a criança 
crescer, se desenvolver e aprender alguma coisa que você está passando 
para ela.”   

Em outro extremo, a Educadora Roberta usa jargões para definir 

desenvolvimento e aprendizagem, não conseguindo explicar nem um nem outro com 

propriedade: 

“ É o aprendizado, é o crescimento, é o mental, o afetivo.”  

A Educadora Cleusa, com sua concepção de criança como sendo um 

indivíduo em formação para um futuro determinado, destaca a preocupação do NEI em 

preparar as crianças para a escola, para a vida e a questão da maturidade e prontidão: 
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“ O principal objetivo é a preparação da criança para que ela vá para o 
prezinho. Eu acho que a criança tem que estar pronta. (...) então, você faz 
tudo para estar dando aquela prontidão para a criança. Existe um fator 
muito sério, que se chama maturidade. (...) O que nos preocupa muito, não é 
a criança saber ler, escrever, é estar pronta para a vida.”  

 

4.2 CONCEPÇÕES SOBRE O PRINCIPAL OBJETIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Em relação ao principal objetivo da educação infantil, percebe-se um 

escolacentrismo em alguns discursos: 

“ A gente luta pra que as crianças saiam satisfeitas do Núcleo. Ela tem que 
sentir que a educação infantil não é uma coisa que martiriza, mas um 
ambiente agradável, que a creche não vai massificar. O objetivo é que ela 
venha para recrear, se divertir, brincar e aprender.”  (Cleusa) 

A ênfase que as educadoras dão ao brincar como meio para atingirem 

objetivos e metas escolares tem relação com sua concepção de criança e de infância. 

Somente ao fim da entrevista, a Educadora Cleusa disse que a função da educação 

infantil não é só preparar a criança para o ensino fundamental, mas também oferecer um 

espaço de vida em que ela possa se divertir e brincar, ou seja, segundo a professora, à 

educação infantil cabe desenvolver um programa para o hoje e não, para o amanhã. 

A Educadora Rafaela, ao falar acerca de conteúdos da educação infantil, 

mencionou os objetivos da educação infantil e destacou as brincadeiras como 

mecanismos para aprendizagens escolares e socialização: 

“ O objetivo é que a criança, na sua vivencia de brincadeiras, vá aprendendo 
a se socializar. Não ter aquela preocupação de, com seis anos, a criança 
estar alfabetizada. Há uma certa preocupação de mandar a criança pronta 
para a primeira série. Mas o certo seria tratar esta criança dentro do que ela 
pode. Se socializar no núcleo, amiguinho com o amiguinho, respeito. Esses 
temas transversais que a gente trabalha. Trabalhar com elas também para a 
preparação da cidadania. Através dos brinquedos que a gente vai fazendo 
com eles, dança, teatrinho, dramatização, historinhas que eles mesmos 
contam ou a gente conta. Para ver se a criança vai se soltando, se 
entrosando, para chegar na escola mais segura. Partir para aquela 
aprendizagem mais séria, dentro de cada componente curricular.”  

A fala da educadora Rafaela, ao mencionar a socialização como um dos 

objetivos da educação infantil, bem como das brincadeiras, já foram questionadas por 

Charlot (1980, p.112), quando expõe que a socialização da criança ocorre desde o seu 
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nascimento em sociedade. A Educadora Rafaela parece valorizar as atividades 

formadoras na educação infantil, mesmo que acabe por afirmar que as aprendizagens da 

primeira série são mais sérias. 

Entretanto, persiste certa ambigüidade na fala das educadoras quanto ao 

objetivo da educação infantil: 

“ O meu primeiro objetivo é a criança, ela em primeiro lugar. Temos que ver 
a criança como um todo. (...) O que eu espero conquistar é que elas saiam 
daqui aprendendo a ler e a escrever, é o meu objetivo” . (Helena) 

“ Me preocupo com a qualidade e não com a quantidade. Tem mãe que 
cobra, tem quem não; tem mãe que fala para a gente: meu filho não está 
onde eu esperava, mas já dissemos que lugar de alfabetizar é na escola, 
deixem as crianças brincarem, viverem um pouco.” ( Helena) 

Os discursos da Educadora Helena nos levam a aventar que as educadoras 

reconhecem a importância do brincar na educação infantil, mas acabam priorizando as 

atividades escolares. 

As educadoras foram unânimes acerca das formas de avaliação com o 

objetivo de verificar as concepções de desenvolvimento e aprendizagem nesse nível de 

ensino. Novamente citaram as etapas, as seqüências evolutivas da aprendizagem, como 

se realmente essas acontecessem seqüencialmente, como em um processo mecânico de 

superação. 

Os depoimentos das educadoras acerca de suas concepções de criança, 

infância, desenvolvimento infantil e aprendizagem evidenciam e ensejam a necessidade 

de se analisarem suas posições, especificamente em relação ao brincar. Mostra-se 

necessário, assim, prosseguir à verificação das definições das educadoras desta 

instituição diante do tema BRINCAR e como as mesmas se posicionam. 

 

 

4.3. O QUE É BRINCAR? 
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Quando as educadoras foram argüidas acerca do que é brincar, as respostas 

mostraram-se variadas, como demonstram algumas das falas da educadora Flávia: 

“ Brincar é um lazer, um divertimento, é liberdade de expressar. Os jogos 
servem para botar regras, para as crianças se socializarem, porque estão em 
grupo, brincando, havendo cooperação. É o desenvolvimento integral das 
crianças. O brincar é tudo. A criança é espontânea nos movimentos.”   

Essa mesma educadora manifestou a importância do brincar: 

“ O brincar é muito importante, faz parte da educação, da formação da 
criança, porque é também desenvolvimento físico, social, intelectual. Ela vai 
aprender brincando, tudo se aprende na vida, tudo serve de lição.”  

A concepção da educadora Flávia, baseada na própria experiência e intuição, 

apresenta pontos em comum com os teóricos que fundamentam esta pesquisa no que 

tange à definição da função do brincar. Segundo Vygotsky (1991), o brincar é a 

atividade principal para a formação da criança.  

Para compreender melhor a atividade principal, faz-se necessário rever em 

Leontiev (1998a e 1998b) os conceitos de atividade humana e ação humana. Para o 

autor, é preciso diferenciar a atividade humana da ação humana (LEONTIEV, 1998b, 

p.68). 

As educadoras têm idéias a respeito do brincar, mas demonstram 

incoerências e inseguranças, como ficou evidenciado na falada educadora Flávia. O seu 

discurso contém elementos de contradição, tendo em vista que ela também vê a 

educação infantil como ambiente escolar, como afirmou a educadora Flávia: 

“ A criança vem para uma creche, hoje não é mais para brincar, é uma 
escolinha.”   

A instituição é uma creche e, para essas educadoras, conforme seus 

discursos, está mais para uma instituição formal de educação infantil do que de alguma 

outra forma de educação. Essa concepção está vinculada às transformações por que a 

Educação Infantil vem sofrendo ao longo de sua história: em um momento, era 

considerada recreação; depois, passou a ser compensatória, com visão escolar. 

Atualmente, a Educação Infantil, mesmo fazendo parte da educação básica, segundo a 

LDB 9394/96, não precisa ter um caráter escolar, sendo a tendência, no tempo presente, 

conferir a ela uma feição escolarizada. 
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As educadoras Paula e Roberta apresentam as seguintes definições de 

brincar: 

“ O brincar é uma atividade que a criança faz com prazer, ela realiza de 
maneira espontânea.”  (Paula) 

“ O brincar livre é quando eles estão extravasando, brincando sem 
compromisso; estou analisando, avaliando e eles se socializando, ou 
brigando? Agora, o dirigido é quando estou brincando junto com eles e com 
regras. O brincar livre não tem regras.”  (Roberta) 

As idéias das educadoras Paula e Roberta contrapõem-se à teoria de 

Vygotsky (1991, p.118), pois como foi visto, na brincadeira, há uma liberdade aparente. 

Nas brincadeiras, a ação é subordinada aos significados dos objetos, e a criança age de 

acordo com eles. Há, também, brincadeira com regras conhecidas e defendidas pelas 

próprias crianças. A expressão brincar livre ou é pleonasmo ou não tem sentido porque, 

ao brincar, a criança está livre para determinar suas próprias ações, mas também é 

sempre regrada, intrinsecamente, pois a liberdade é aparente. 

Assim, não há sentido em se falar em brincar livre, se isso quiser dizer um 

brincar livre de significados intrínsecos e de certa regra de condutas referentes às 

relações sociais e ações representadas. Provavelmente, as educadoras, ao se referirem ao 

brincar livre, acabaram por secundarizar essas atividades, conferindo-lhes mais uma 

função de recreio ou descontração após outras atividades, estas, sim, consideradas 

importantes. 

As manifestações das educadoras acerca do brincar fornecem algumas pistas 

que permitem situar – ou não – as concepções das educadoras nas teorias discutidas 

nesta pesquisa, para assim descobrir espaços possíveis de trabalho que contribuam para 

a formação continuada.  

A partir das entrevistas, pôde-se afirmar que, para as educadoras, o brincar é 

entendido como prazer, atividade espontânea, lazer, divertimento, liberdade de 

expressão, mas também como exercício de regras, de socialização, de cooperação, de 

desenvolvimento integral das crianças. As educadoras demonstraram, ainda, considerar 

que o brincar está relacionado com o aprender e que essa relação do brincar com a 

aprendizagem na educação infantil se refere a dois tipos: à aquisição de conteúdos das 

próprias brincadeiras e também de conteúdos chamados curriculares. 
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Para compreender melhor a concepção – ou as concepções – das educadoras 

em relação ao brincar, recorremos aos seus depoimentos e elaboramos uma lista com os 

termos empregados por elas em suas explicações e definições. A delimitação dos termos 

equivalentes ao brincar baseou-se na pesquisa de Wajskop (1996, p.182) que se refere 

às concepções de brincar entre as profissionais de educação infantil.  

Elaboramos um quadro a partir dos dados coletados nas entrevistas, que 

apontam: palavras utilizadas para definir brincar e as expressões usadas como 

sinônimos. 

Quadro 1: Termos usados pelas educadoras para definir  o br incar  

Termos usados para o br incar  Palavras ou expressões usadas como sinônimos 
Recreação  Lazer, divertimento, extravasar e liberar energia, relaxamento, 

distração, prazer, se soltar, desinibir, soltar emoções. 
Socialização e Desenvolvimento Interação, regras, competição, associação, integração, 

cooperação, aceitação, envolvimento, entrosamento, conviver, 
dividir, viver em sociedade. 
Satisfazer necessidades, crescer, não pular etapas. 

Criatividade  Imaginação, imitar, expressar, faz-de-conta, fantasia, 
descobrir, criar, realização, representar, dramatizar. 

Natureza infantil Natural, instintivo, espontâneo, infância, necessidade do 
homem e da vida, tudo é importante. 

Conforme mostra o Quadro 1, categorizamos as concepções da atividade de 

brincar em quatro aspectos: recreação, criatividade, natureza infantil e desenvolvimento 

e socialização. Como recreação, os educadores perceberam o brincar como uma 

atividade prazerosa, divertida, em que a criança tem a possibilidade de expressar seus 

sentimentos e seus desejos.  

O brincar proporciona à criança pequena mexer com seu corpo e com a sua 

mente, podendo mostrar o que gostaria de ser e de representar, e é uma expressão de sua 

criatividade. Pelo brincar, a criança se desenvolve, constrói conceitos e valores e resolve 

problemas. É uma atividade natural da criança, sendo a primeira fase de aprendizagem. 

O brincar também foi classificado como elemento de socialização, pois, por meio dele, a 

criança aprende as regras e os limites, o que a ensina a viver em sociedade. 

As concepções das educadoras estão em conformidade com os estudos 

relacionados ao brincar, como os apresentados por Brown (1998) e Pires (1989), os 

quais enfatizaram os ganhos que o brincar traz para o desenvolvimento infantil. 
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As relações estabelecidas pelas educadoras entre o brincar e o 

desenvolvimento infantil puderam ser percebidas de várias maneiras. Para as 

educadoras, o brincar é inerente à infância, estando sempre presente no 

desenvolvimento infantil, além de construir valores e organizar conceitos frente à 

realidade da criança. O lúdico é um mecanismo de socialização da criança, inserindo-o 

no mundo, ensinando-o a respeitar o direito de outras crianças e conhecer os limites. A 

criança também aprende a ser autônoma, já que, pelo brincar, a criatividade e o 

raciocínio são estimulados. Isso possibilita alfabetizá-la, já que, pela brincadeira, ela 

aprende os numerais, as cores, as letras. 

Pires (1989) ressalta a importância do brincar para o desenvolvimento 

infantil, pois há a aquisição de habilidades, da socialização e do conhecimento de si e da 

realidade, por meio de interação e de brincadeiras. No entanto, observamos que, na 

entrevista com as educadoras, de maneira geral, não houve referência ao brincar como 

recurso didático usado para ensinar conteúdos. 

Foi no final do século XIX e no decorrer do século XX, que aconteceram, na 

Europa e nos Estados Unidos da América, mudanças significativas no campo 

educacional. As escolas laicas marcaram a ruptura do domínio da Igreja sobre a 

educação, reafirmando a hegemonia da burguesia liberal. Um grande movimento de 

renovação pedagógica, dominado movimento das escolas novas, também aconteceu 

nesse período. 

Podemos dizer que esse movimento foi resultante  de toda uma mudança que 

já estava ocorrendo no processo produtivo, conseqüentemente gerando mudança sociais 

que, por sua vez, exigiam a criação de um novo sistema de instrução. Nesse contexto, 

destacamos três teóricos da educação infantil que são fundamentais: Freinet, Piaget e 

Vygotsky. 

À primeira vista, poderíamos afirmar que Celestin Freinet (1896 – 1966) 

nada tem a ver com a educação infantil, que sua preocupação maior estava voltada para 

a renovação do ensino primário público. Entretanto, ao visitarmos suas obras, podemos 

constatar que suas preocupações podem ser direcionadas à educação das crianças 

pequenas. Freinet foi considerado um educador revolucionário. O cultivo na educação 

do aspecto social foi um dos grandes feitos desse educador francês. 



 

 72 

A complexidade e a extensão da obra de Jean Piaget (1896 – 1980) levou-

nos a optar por evidenciar aspectos que estão mais diretamente ligadas à educação, 

numa perspectiva de ensaio. Criador, como sabemos, de uma epistemologia, “a 

epistemologia genética” , sempre esteve preocupado em investigar como se dava a 

construção do conhecimento no campo social, afetivo, biofisiológico e cognitivo, mais 

especificamente, qual a sua gênese, seus instrumentos de apropriação e, em como se 

constituem, sendo as crianças o seu objeto de investigação, para a construção de seu 

conhecimento cientifico. 

Quanto à aplicabilidade de sua teoria no campo pedagógico, é fundamental 

reafirmar que esse não foi seu objetivo. Seu interesse voltava-se para o campo 

epistemológico. 

Poderíamos destacar, nas obras de Piaget, vários aspectos relevantes para a 

educação infantil, dentre eles, a construção do real, a construção das noções de tempo e 

espaço, a gênese das operações lógicas. Nosso objetivo foi o de chamar a atenção sobre 

a importância das contribuições por ele deixadas, e que hoje se fazem presentes em 

muitas propostas educativas, mas que, a nosso ver, precisam ser aprofundadas. 

A preocupação com o desenvolvimento cultural da humanidade, levou Lev 

Semenovich Vygotsky (1896 – 1934) a envolver-se com a infância, por meio de alguns 

estudos que lhe permitissem compreender o comportamento humano. Justificou que “a 

necessidade do estudo da criança reside no fato de ela estar no centro da pré-história do 

desenvolvimento cultural devido ao surgimento do uso de instrumentos da fala”  

(REGO,1995, p. 25). Para isso, dedicou-se ao estudo da pedologia – ciência da criança, 

voltada para o estudo do desenvolvimento humano, articulando os aspectos psicológicos 

antropológicos e biológicos. 

O caminho trilhado por Vygotsky baseou-se sempre nas contribuições de 

Marx, buscando sempre compreender o homem em processos constantes de interação 

social. Vale ressaltar que o interesse por questões educacionais, diferentemente de 

Piaget, sempre esteve presente em sua obra, sendo considerado por muitos como que 

responsável pela elaboração de uma teoria de educação, enquanto atividade sócio-

historicamente determinada. 
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Há que se destacar, também, para o entendimento de sua teoria, no que se 

refere à relação entre desenvolvimento e aprendizagem, a contribuição deixada a 

respeito da zona de desenvolvimento proximal. Para Vygotsky, desenvolvimento e 

aprendizagem são processos interativos, cabendo, porém, ao processo de aprendizagem, 

realizado em um contexto social específico, possibilitar o processo de desenvolvimento, 

pois “o aprendizado pressupõe uma natureza social específica e um processo através do 

qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que as cercam” (VYGOTSKY, 

1994, p.99). 

Dessa forma, tais concepções se misturam durante a formação e a 

experiência dessas educadoras, as quais são escolhidas e definidas de acordo com o 

enfrentamento das situações que surgem em seu dia-a-dia. As mudanças das políticas, 

das orientações pedagógicas, as tendências teóricas e os modismos sofridos e vividos ao 

longo do desenvolvimento profissional das educadoras acabaram por construir os seus 

conceitos de forma atrelada à sua prática.  

As falas das educadoras reforçam essa análise: 

“ Na educação infantil tudo é brincar, aprender brincando é leve.”  
(Gabriela) 

“ [ ...]  através das brincadeiras a criança aprende, através do teatro ela 
aprende.” (Helena) 

“ Na sala, faço tudo na forma de brinquedo, brincadeira, uma forma de eles 
aprenderem, brincando. As crianças se interessam mais pela brincadeira, e 
de repente elas estão aprendendo.”  (Flávia) 

Em relação à função do brincar na Educação Infantil, a Educadora Cleusa 

afirmou ser este diferenciado do brincar em casa, na praça e na rua: 

“ É diferente. O brincar na casa da criança não tem limite de tempo, e na 
creche ele tem limite. A responsabilidade do brincar em casa não tem 
finalidade de nada, ele não tem nenhum objetivo específico. E na creche ele 
tem, aqui existe um objetivo. O educador tem sempre que estar analisando 
como é que ela brinca. Não é um brincar desinteressado e nem 
descompromissado; o brincar da criança está sendo analisado, porque no 
brincar ela tem que compartilhar, tem que ser companheira; aí você vê o 
nível de agressividade, vê tudo. Em casa à mãe não está fazendo isso, em 
casa ele é livre.”  

Lima (1992, p.27) explica que a vida escolar possui normas que regulam as 

ações das pessoas e as interações entre elas, o que vem confirmar a fala da Educadora 

Cleusa. Um exemplo dessas normas que fazem rotina da creche é a organização para as 
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refeições. A Educadora Helena mostra uma atitude no horário das refeições das 

crianças:  

“ Na hora do almoço, eles formam direitinho na porta da sala, eles já 
sabem.”  

Em vista dessas circunstâncias, tornam-se necessários os seguintes 

questionamentos: As crianças estão tendo oportunidade de brincar, visto que elas 

ingressam cada vez mais cedo e permanecem por mais tempo nas instituições de 

educação infantil? Onde e quando brincam? Qual a forma adequada do brincar? Fomos 

em busca de respostas para essas perguntas e relatamos o que observamos no próximo 

item. 

 

 

4.4. A ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E DO ESPAÇO NO NEI 

 

Com o objetivo de localizar o tempo e o espaço do brincar, procuramos 

compreender como eram desenvolvidas as atividades do dia-a-dia na instituição onde 

realizamos esta pesquisa. 

Uma das perguntas feitas às educadoras foi acerca da rotina diária: “Como 

você divide o tempo das atividades?”. 

Obtivemos respostas acerca da rotina sem muita variação por parte das 

educadoras. Uma das educadoras disse que realizava uma ou duas atividades por dia, 

conforme o número de crianças e que, às vezes, as crianças e ela contavam histórias. 

Todas as educadoras disseram que parte do período é dividida entre sala e parque, o 

qual significa área livre, com pátio, tanque de areia e brinquedos de ferro. Todas as 

educadoras se referiram à divisão do período em dois: antes e após o intervalo para o 

café das mesmas. Porém, algumas delas, após o café, retornam para a sala para findar 

alguma atividade. 

Constatamos, por meio de observação, que, muitas vezes, as crianças 

retornavam para a sala e eram liberadas, uma a uma, quando terminavam a atividade. 
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Em muitas situações, permanecia uma ou duas crianças na sala fazendo o trabalho. 

Como a merenda era feita por escala, muitas das turmas iam comer e retornavam para a 

sala até chegar o horário do parque. Daí, então, as educadoras ficavam observando as 

crianças brincarem na areia, nos brinquedos, onde ocorria entrosamento, não só entre as 

crianças da mesma turma, mas também entre crianças de turmas diferentes. 

As crianças do Maternal II ficam pouco tempo em sala, não chegam a 

permanecer nesse espaço metade do período. Isto significa que, na sala, “não se brinca” , 

ou seja, é um lugar reservado para a criança realizar atividades produtivas, escolares ou 

de espera. O restante do tempo é preenchido pelos brinquedos do parque, quando 

raramente as educadoras brincam com eles ou coloca música para eles dançarem e 

cantarem. 

O Quadro 2 sistematiza as atividades desenvolvidas com as crianças na 

creche e auxilia na verificação do tempo de cada uma delas, possibilitando, assim, 

conhecer melhor qual é a concepção educativa hegemônica dessa instituição de 

Educação Infantil. 

Quadro 2: Atividades desenvolvidas pelas educadoras com as cr ianças 

Tipos de 
Atividades 

Descr ição Idade das 
cr ianças 

Espaço Tempo 

Brincadeiras, 
atividades 

livres e 
orientadas 

Na areia, no parque, jogos 
pedagógicos 

1 a 4 anos No pátio e na 
sala 

De 15 a 30 minutos 
cada 

Exercícios 
físicos. 

Correr, jogos com bola, dançar, 
rolar no chão 

2 a 4 anos No pátio, quadra 
de esportes e 

sala 

De 30 a 45 minutos 
cada 

Atividades fora 
da creche 

Visitas, passeios, excursão, 
pesquisas. 

2 a 4 anos Na rua, praça, 
museu, 

zoológico, 
instituições e 

parques 

De 2 a 4 horas cada. 

Atividades 
lúdicas, 

expressivas e 
artísticas 

Cantar, dançar, dramatizar, 
representar, conversar (hora da 

novidade), modelagem, 
desenho, pintura, música 

1 a 4 anos Na sala, pátio, 
quadra de 
esportes e 
refeitório 

De 20 a 40 minutos 
cada 

Atividades de 
higiene e de 
alimentação 

Escovar os dentes, lavar as 
mãos, merenda 

1 a 4 anos Refeitório e 
banheiro 

De 20 a 30 minutos 
cada 

Podemos observar que as atividades desenvolvidas com as crianças na 

creche revelam-se variadas e que abrangem, independentemente da idade, todas as 

crianças.  
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As educadoras dizem que as crianças gostam de papel, conforme expressa a 

educadora Helena: 

“ A primeira coisa que elas perguntam: ‘nós vamos fazer trabalhinho?’ ; não 
dão sossego, elas querem fazer alguma coisa, se não podem sair da sala, 
quando chove. O que você der... vamos cantar, tudo bem; sempre elas 
gostam.”  

Quanto às atividades no pátio, no parque e na areia, o tempo de permanência 

variou com as idades, sendo que as crianças menores permanecem por mais tempo, e as 

maiores, por menos tempo. 

“ [ ...]  no parque, mais ou menos uns quarenta e cinco minutos, por aí, 
normalmente, depende, às vezes a atividade termina rápido, assim não chega 
a uma hora e é sempre no fim do período” . (Flávia) 

No próximo tópico, analisaremos as formas de como está sendo 

desenvolvido o brincar na creche. 

 

 

4.5. O BRINCAR NO NEI 

 

Fizemos a seguinte indagação às educadoras: “Como você utiliza o brincar 

nas atividades?”. Surgiram respostas que se desdobraram em três itens: uso de 

brinquedos, tipos de brincadeiras e outras atividades. Outra pergunta feita ao corpo 

docente da creche foi: “Quais os objetivos do brincar na creche?”. Várias educadoras se 

referiram à relação do brincar com o aprender, como pode ser observado nas seguintes 

falas: 

“ Brincar é fundamental para a criança”  (Paula) 

“ (...) o objetivo é aprender, conviver. Por exemplo, falo assim: ‘Monica, 
você é a “ tia” , você está brincando de “ tia” ’ . Ela gosta, imita a “ tia” , é com 
aquele objetivo, para amadurecer a criança. Crescer, não só de pajear”  
(Rafaela) 

“ (...) é brincar de forma orientada, com limites e regras, saber como, para 
aprender”  (Helena) 

Muitas vezes, o brincar é relacionado com o socializar:  
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“ Principalmente a socialização”  (Gabriela). 

“ [ ...]  socializar é crescer”  (Roberta). 

As educadoras associam os conteúdos escolares, o brincar, à recreação 

orientada, com os desenhos e pinturas. Diz Muhkina (1995, p.54) “ [...] muitos dados 

permitem afirmar que a idade pré-escolar em geral é bem mais sensível em relação às 

formas de ensino que incidem sobre o desenvolvimento da percepção, da imaginação e 

do pensamento em imagens” . É possível que seja esta a razão ou um dos motivos para 

as educadoras mesclarem, de forma confusa, o brincar com o aprender e com a 

interação, às vezes afirmando que tudo é brincadeira num sentido muito genérico e 

indefinido, que deixa margem a equívocos e insegurança. 

As falas acerca do brincar como forma de aprender reforçam o objetivo de 

que a educação infantil investe na preparação para a escolarização. Porém, aparecem, 

também, contradições nos discursos, como, por exemplo, no da educadora Flávia, que 

aventa a idéia de que brincar é uma distração: 

“ [ ...]  a criança chega ao limite, está cansada, daí você dá uma distração”   

Observamos várias atividades desenvolvidas com as crianças e, dentre elas, 

destacamos uma em que as educadoras utilizavam o vídeo. O diferencial dessa atividade 

está na própria novidade do uso desse recurso e em seus desdobramentos em outras 

atividades: 

“ Helena disse que as crianças estavam na sala do maternal I vendo um vídeo 
que fora doação de um pai: “ Xuxa para baixinhos 2” . As duas turmas estão 
juntas. Quando cheguei, estava passando a música sobre o alfabeto, depois 
sobre cores, números e expressão corporal. No final, uma música de 
relaxamento. As crianças ficavam atentas e prestavam atenção. Quando 
iniciava alguma música nova, elas cantavam juntas. A educadora Roberta 
distribuiu para cada mesa um punhado de fichas de letras do alfabeto móvel. 
Então pediu que contassem a música do alfabeto e procurassem à letra 
correspondente. Em seguida, pediu que montassem os seus próprios nomes. 
Vão formando e gritando que já conseguiram.a educadora vai de mesa em 
mesa ver se está escrita certo. Vão acertando e todos ganham um gibi. No 
fim, cinco crianças precisam de ajuda dos amigos para formarem seus 
nomes”  (Diário de campo, 26/08). 

Percebemos como a ambigüidade entre o brincar e a aprendizagem ainda se 

evidencia: “quem acerta ao montar o nome, ganha um presente” , afirmou a educadora 

Roberta. Diante dessa afirmação, perguntamos: E quem brinca, não ganha nada? 
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Como já foi apontado, a creche faz parte da Educação Infantil, integrando o 

sistema da educação básica, desde a LDB 9394/96, o que faz com que algumas 

educadoras incorporem e reforcem a idéia de que a criança atendida na creche deva ter 

uma educação escolarizada: 

“ A creche tem sua responsabilidade também. Porque agora não é mais 
parque. Criança vem para a creche, mudou muito, é NEI. A Educação 
Infantil faz parte da educação de 0 a 6 anos. A criança vem para a creche 
para se entrosar com os amigos, com a educadora, formar o ambiente dela 
fora de casa, e é uma escolinha, hoje não é mais para brincar, é uma 
escolinha”  (Helena). 

Essa concepção expressa pela educadora Helena já existe antes da 

integração da educação infantil ao sistema da educação básica, homologada pela LDB. 

Ao citar essa mudança no aspecto legal, a educadora está justificando a sua prática. 

Concluímos que a interpretação da lei está gerando ou reforçando um equívoco, pois o 

fato de a educação infantil ter passado a ser considerada uma escola não quer dizer 

propriamente que seja um espaço onde não se possa brincar. 

Uma das respostas da educadora Gabriela focaliza a questão do 

direcionamento das atividades desenvolvidas, ou seja, se o seu escopo, na educação 

infantil, é pedagógico ou voltado para a brincadeira: 

“ Pode-se estar brincando como uma atividade lúdica sem pensar no 
pedagógico, sem um objetivo especifico: não há necessidade de criar mais 
coisas, mas sim mais passeios, teatro; a criança brincando está na etapa 
dela; não pode limitar esta etapa. Se não brincarem agora, que adultos 
serão?”   

Com base na sua afirmação e experiência, a educadora Gabriela diz que 

brincar faz parte de uma etapa da vida da criança, o que não é propriamente contrário à 

tese defendida nesta pesquisa. Entretanto, defendemos a concepção de que a criança, 

como um ser humano, é capaz de se relacionar e de aprender a conviver por meio do 

brincar. 

Os termos utilizados pelas educadoras do NEI relativos ao brincar estão 

carregados de sentido utilitarista, mostrando-se necessário compreender mais 

profundamente essa questão, atentando, inclusive, para a evolução da concepção de 

brincar ao longo do tempo. Destacamos a seguinte afirmação: “o sentimento moderno e 

ocidental de infância introduziu a criança na sociedade a partir de uma suposta natureza 
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infantil contida no brincar em oposição ao trabalho do mundo adulto”  (WAJSKOP, 

1996, p.85). 

Segundo Wajskop (1996), a concepção do brincar foi se alterando ao longo 

da história. De início, tratava-se de recreação, de relaxamento necessário para a 

recuperação dos esforços, concepção essa reiterada pela educadora Flávia, quando disse 

que a criança mostra o seu limite nas atividades. Ela recorre ao brincar quando as 

crianças estão cansadas. 

Posteriormente, o brincar foi entendido como uma atividade que as crianças 

fazem com interesse, devendo ser usado por uma boa causa. Também essa concepção 

funcional do brincar foi constatada entre as educadoras entrevistadas, como notamos, 

por exemplo, na fala da educadora Gabriela, ao afirmar que, quando as crianças fazem 

as atividades brincando, elas aprendem tudo. 

Finalmente, para que houvesse uma mudança profunda no discurso sobre o 

brincar, foi preciso nascer um novo olhar em relação às crianças, como se observa na 

afirmação: “com o Romantismo e sua nova concepção de criança, a brincadeira passou a 

ser concebida como uma atividade séria e pôde ser valorizada como espaço espontâneo 

e natural de sua educação” (WAJSKOP, 1996, p.87). 

É possível observar que as teorias educacionais que se desenvolveram a 

partir do Romantismo são as que mais influenciaram as concepções das educadoras de 

educação infantil. A autora Wajskop (1996) segue elaborando uma listagem de autores 

que contribuíram para as teorias educacionais, como Froebel (1740), Schille (1795), 

Apencer (1855), Gross (1898), Claparède (1930), Freud (1920), Klein (1950), Winicott 

(1975), Piaget (1930) e lembra, também, o movimento da Escola Nova, o qual não 

demonstrou um pensamento único. 

Em relação ao brincar, Wajskop acrescenta: “A brincadeira é valorizada 

como suporte educativo e como espaço de aprendizagem; [...] a brincadeira espontânea 

da criança conduz à organização do trabalho educativo com características de 

brincadeira”  (op. cit., p.102). Nas entrevistas com as educadoras, encontramos essa 

forma de conceber a brincadeira, quando elas afirmam que fazem tudo brincando e que 

as crianças aprendem qualquer coisa por meio da brincadeira. 
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A partir das teorias da Escola Nova, desenvolveu-se um pensamento 

pedagógico segundo o qual as crianças, fazendo suas atividades em liberdade e sendo 

estimuladas, aprenderiam mais. Depreendeu-se, dessa nova visão pedagógica, que tudo 

passaria a ser brincadeira. Percebemos, no entanto, que, em nome da brincadeira, são 

escondidas atividades com fins técnico-educativos e pedagógicos, à medida que a 

brincadeira passou a ser considerada meio de ensinar conteúdos escolares. 

A idéia da aprendizagem espontânea está muito presente em algumas falas 

das educadoras, como, por exemplo, na fala da educadora Gabriela: 

“ Eu acho que ela aprende sozinha, sem você dar nada para ela. Já está 
aprendendo só vendo, em tudo: na hora que estão brincando, quando está 
fazendo modelagem na areia... Estamos na areia e vemos uma frutinha, uma 
joaninha, ela vai observar se tem de outras cores”   

Contudo, apesar de a educadora afirmar que as crianças aprendem sozinhas, 

em outro momento, ela fala de situações em que chama a atenção das crianças para as 

suas observações nas atividades. Tudo isso demonstra que a heterogeneidade de 

concepções existente entre as educadoras também está presente em cada educadora, 

considerando-se que elas não têm uma concepção definida acerca da brincadeira. 

Não somente as educadoras, mas também o RCNEI de 1998 concebe as 

brincadeiras como atividades possíveis de serem utilizadas nos vários eixos curriculares 

da educação infantil – as brincadeiras que aparecem nos itens relativos ao movimento. 

Assim aparecem, também, as brincadeiras, como quando a educadora Marina disse que 

as crianças da educação infantil fazem recreação ou quando a educadora Sonia faz 

recreação e esta se constitui em brincadeiras. Com efeito, o RCNEI (1998), na parte de 

movimento, traz como sugestão várias atividades de jogos, de brincadeiras e de 

brinquedos. 

Cerisara (2002) faz uma crítica ao RCNEI por ter seus volumes organizados 

em torno de estruturas do ensino escolar: 

[...] no RCNEI na qual são explicitadas as idéias e práticas correntes 
relacionadas ao eixo e à criança e aos seguintes componentes curriculares: 
objetivos, conteúdos, orientações didáticas, orientações gerais para o 
professor e bibliografia. Esta forma de organização e o conteúdo trabalhado 
evidenciam uma subordinação ao que é pensado para o ensino fundamental. 
(CERISARA, 2002, p.340). 
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Foi possível observar a educadora Sonia (Diário de Campo, 06/09), 

promovendo ensaios de danças que seriam apresentadas na semana da criança. Não 

obstante a grande dificuldade em se concretizarem as coreografias por serem 

trabalhosas, observamos que essa educadora tem experiência e muito jeito para ensaiá-

las e ensiná-las, alcançando um ritmo e um formato bem específico. Todos dançam 

juntos e participam. As crianças riem e, ao mesmo tempo em que dançam, ouvem 

músicas e se divertem. Tudo isso é movimento. 

As dúvidas acerca do que sejam brincar, movimento, recreação e atividades 

foram constantes nas observações realizadas, possivelmente porque sejam instâncias 

que não devam ser dissociadas. As atividades das crianças dessa faixa etária são amplas, 

ou seja, todas elas se envolvem com as diversas áreas. Por exemplo: embora as 

educadoras das outras turmas ajudem as educadoras do Maternal II nos ensaios para a 

comemoração da formatura das crianças de cinco anos, essa festa acaba ficando sob 

responsabilidade das educadoras do Maternal II. 

É questionável o excesso de padronização dos movimentos propostos nos 

ensaios, pois fica comprometida a qualidade da própria atividade, que se torna uma 

repetição excessiva dos movimentos em busca de uma performance, conforme foi 

observado: 

“ No ensaio da formatura das crianças de cinco anos, a educadora chamou a 
atenção das coisas erradas que as crianças faziam como mexer com as mãos, 
se balançar, por as mãos nos cabelos, nos olhos ou em algum amigo. Manda 
as crianças irem ao banheiro e tomar água para fazer um novo ensaio; 
pegou os horários de recreação para ensaiar”  (Diário de Campo, 10/10). 

O tempo de uma hora e quarenta minutos para ensaios é muito longo para as 

crianças, o que significa priorizar o resultado em demasia e não o processo, ou seja, 

valorizam-se o resultado e o espetáculo em si. À luz desse princípio, é necessário rever 

as definições relativas até mesmo à recreação, pois, como já referido, a criança dessa 

idade, quando está desenvolvendo uma atividade, visa à vivência da mesma, o seu 

processo. Fica uma questão: Quais são as definições das educadoras para a recreação? 

Quando as educadoras responderam que brincar acontecia por meio dos brinquedos, 

citavam vários tipos, como: bola, fantasias com roupas, brinquedos de montar, alfabeto 

móvel, boneca, jogos, sucatas, quebra-cabeça, recortes de desenhos, parque, caixa de 

areia, massa de modelar, blocos lógicos e brinquedos trazidos de casa. 
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Quando as educadoras responderam que o brincar se realizava pelas 

brincadeiras, listaram vários tipos: dramatização, corda de passar por baixo, 

construções, montagens, hora da novidade, recortes, bolo de areia, músicas, fantoches, 

brincadeiras livres, pinturas, desenhos, teatro, jogos com regras, danças, colorir, boneca, 

festa junina, horário para brincar, maquiagem e brincar de “casinha” . 

Constatamos que as educadoras brincam com as crianças e que estas 

brincam com colegas de outras turmas. Porém isso não é freqüente. Presenciamos 

alguns momentos. A educadora Rafaela, por exemplo, foi bater corda para as crianças 

pularem, e a educadora Gabriela correu atrás de crianças e estas atrás dela. Com essa 

educadora ocorria sempre esse tipo de brincadeira, tanto que as próprias crianças a 

chamavam de “tia maluquinha” 13. Há também o depoimento da educadora Marina que 

disse ter se envolvido numa brincadeira na areia para ensinar as crianças a fazerem 

outros tipos de modelagem. Entretanto, o depoimento da educadora Roberta demonstra 

que, geralmente, elas não brincam com as crianças: 

“ Educadora Roberta estava arrumando o armário e pegou saquinhos de 
areia. Disse: vou guardar esses materiais nesta caixa. Pergunto: vocês não 
usam? Já usei bastante, mas agora eles não querem mais brincar com isso”  
(Diário de Campo, 06/09). 

Outras atividades mencionadas foram: atividades feitas no mimeógrafo, 

passeios, pátio, visitas, xerox, livros, pesquisas, trabalho em grupo, cartazes, a hora da 

conversa, brincadeiras orientadas, bingo, jogos, sendo utilizados recursos como material 

didático, guache, tinta, lápis de cor, lápis de cera, vídeo. 

As educadoras fazem uma lista de materiais, atividades, brinquedos e 

brincadeiras e colocam todos esses elementos em um mesmo grupo, apesar de esses 

elementos serem diferentes uns dos outros. Como já observado, as educadoras chamam 

de brincar praticamente todas as atividades desenvolvidas na creche, o que pode ser 

explicado pela própria concepção genérica e indefinida de brincar que elas apresentam. 

À pergunta: “Existe o brincar nesta creche?”, todas responderam que sim. E 

complementaram: 

“ [ ...]  tem várias brincadeiras, eles se socializam”  (Rafaela). 

                                                 
13 A expressão “maluquinha”  se refere a um personagem do escritor Ziraldo, que escreveu um livro onde 
a protagonista é uma professora que se distingue das outras por desempenhar um papel na escola mais 
próxima dos alunos, brincar com eles e fazer de sua vida um ambiente de alegria e participação.  
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“ Temos vários brinquedos, a criança que entra aqui é difícil sair”  (Cleusa). 

“ Brincam com jogos, brincam de trepar em árvore e subir em grade, 
aproveitam muito o parque; podem pesquisar no pátio, o verde, os insetos; a 
criança se vê solta, em ambiente agradável”  (Gabriela). 

“ [ ...]  tem uma área livre grande, arco, bola, corda, garrafas plásticas, 
atividades de coordenação motora fina, água, sucata, bolinha de borracha 
de meia, lenço, o jornal, bexiga”  (Carol). 

Quanto ao uso de brinquedos e de brincadeiras nas atividades da creche, por 

meio da fala das educadoras e pelas observações, percebemos que esses estão presentes 

e são realmente utilizados. Contudo, a educadora Roberta denuncia o pouco tempo para 

o brincar na turma do Maternal II: 

“ [ ...]  no maternal II, temos um conteúdo muito grande; o maternal II brinca 
pouco.”  

Na tentativa de conhecer um pouco mais as crianças no espaço institucional, 

perguntamos às educadoras qual a atividade mais apreciada pelas crianças, qual a 

atividade que elas pedem para fazer ou repetir. A educadora Helena nos disse que: 

“ Música, elas adoram. Joguinhos pedagógicos, elas gostam; de vez em 
quando é só massinha ‘ tia quero tarefa para casa’ . Gostam de fazer tarefa, 
eu trabalho as coisas brincando com eles, tudo você tem que valorizar. O 
que a criança faz, você tem que elogiar. Eles estão aprendendo agora, 
começando. Você não pode ser autoritária, do jeito que elas fizerem está 
ótimo. Tem muito tempo, tem a vida inteira para aprender, a infância é uma 
só”   

A educadora Helena destacou o quanto o reforço positivo às crianças ajuda 

no desenvolvimento das atividades. Nesse sentido, torna-se imperativo lembrar o 

episódio que ocorreu quando a educadora amassou o papel da atividade de uma criança 

de quatro anos, alegando estar mal feito: 

“ Fabio entrega o desenho mimeografado, que a educadora havia distribuído 
para eles colorirem, da boneca Emilia. Segundo a educadora está horrível e 
mal feito. Ele fizera correndo para terminar logo. Dá uma bronca, amassa, 
põe no lixo e diz que não vai aceitar, terá de fazer outro, pois quer bonito e 
caprichado. Entrega uma nova folha e diz para não demorar muito e fazer 
direito”  (Diário de Campo, 29/08). 

Segundo essas educadoras, as crianças, às vezes, pedem e sugerem 

atividades. Dizem que, geralmente, elas gostam de tudo, pois já sabem da rotina e a 

seguem. Outras falas acerca do que as crianças mais gostam são as das educadoras 

Carol, Marina e Flávia: 
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“ Atividades de chão, eles adoram. Mando eles se deitarem no chão e falo: 
’agora vocês vão rolar até lá’ . Então vai um rolando em cima do 
outro” .(Carol) 

“ Desenho livre, pintura, colagem, a gente conversa bastante de tudo. Mostro 
um livro de literatura, chamo e pergunto se sabe qual é a historinha, eles 
prestam bastante atenção. Dizem: ‘Ah, eu quero fazer um desenho’ , que hora 
que nós vamos desenhar, tia?’ . Depois, ‘que hora que a gente vai fazer um 
trabalhinho?’ . Geralmente a gente dá um trabalho coletivo. Eles fazem bem. 
Não tem aquela posição: ‘ai, que chato!’ .(Marina) 

“ Gostam de história, que eu as conte. Gostam de representar a história no 
papel. Quando estou explicando uma atividade mais demorada, uns 20 
minutinhos. Sabe o que eles falam? ‘Não vamos fazer trabalhinho hoje?’ . 
Eles querem ficar fazendo, tem dia que não consigo motivar, eles querem o 
papel. São viciados em papel, para desenhar, pintar, escrever. Gostam de 
brincar de escolinha” .(Flávia) 

Esta última fala faz supor o quanto as crianças ainda não estão preparadas 

nem interessadas por atividades características da escola regular, onde é exigido um 

tempo de maior concentração, como citado pela educadora Flávia. Eles preferem o 

papel, com o qual se sentem mais livres e soltos para se expressarem. 

“ Gostam de tinta, massa de modelar. Aprendem mais quando eu estou 

brincando junto com eles”  (Roberta). 

As palavras da professora Roberta vêm reafirmar a tese proposta nesta 

pesquisa: a criança aprende intensamente ao brincar e, portanto, reforça-se a 

necessidade de o adulto estar junto dela, auxiliando-a e participando do brincar. É mais 

uma demonstração do quanto esta atividade é importante para a aprendizagem, apesar 

de as educadoras citarem, principalmente, as atividades produtivas e não, as 

brincadeiras. 

Dizem as educadoras que as crianças gostam das atividades produtivas e 

acreditam que elas assim estão brincando, pois reclamam para que aconteçam e as 

executam com um certo prazer. No entanto, a atividade produtiva é diferente de brincar: 

“ Eles gostam de recorte; colagem é a paixão, pintura com guache, gostam 
muito”  (Helena). 

“ Eles gostam muito de corda, atividades com bola, com água, apesar de ser 
raro os banhos de mangueira. Atividades com música eles aprendem com 
mais facilidade, fixam, gravam mais, ficam no subconsciente”  (Sonia) 

Entretanto, como já referido, essas atividades não se configuram 

propriamente como brincar. Pode-se inferir que as educadoras confundem atividades 
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com objetivo pedagógico prévio com aquelas que não têm determinados objetivos 

formulados. 

A observação da educadora Gabriela em relação à criança muito 

“estimulada” , representa uma crítica ao fato de a criança receber estímulos 

pasteurizados pela televisão e não serem incentivados para que façam de forma criativa 

suas atividades. Ela critica um ambiente com estímulos prontos, tutelados, que não 

desafiam a criança: 

“ Eles gostam de cantar, se interessam muito. Um vai à mesa do outro ver o 
que estão fazendo. Às vezes estão fazendo um trabalho e querem outra folha 
para fazer igual do amiguinho. Adora papel, desenhar, pintar. A criança que 
foi muito estimulado em casa não tem criatividade, ela se desespera. Temos 
crianças que não tem quatro anos de idade ainda, eu cheguei para elas e 
pedi que fizessem um desenho. Aqueles que tem um ambiente que não teve 
muito estímulo fazem tudo colorido, aquelas coisas maravilhosas, não 
esquecem os detalhes. Eu tenta falar para as mães, não dê tudo pronto para 
seu filho, deixe-o fazer as coisas, deixe-o ficar cortando jornal e revista em 
sua casa. Faz-se sujeira, limpa. Deixa fazer isso, não tudo pronto como a 
televisão, é uma pena”   

Na observação realizada em sua sala, essa educadora reiterou a interpretação 

que faz de criança “estimulada” : 

“ A educadora Gabriela vem conversar comigo, me mostra os trabalhos de 
uma menina que segundo ela é bastante criativa, reforçando sua tese de que 
a criança que não é estimulada na própria casa é mais criativa no NEI, pois 
os estímulos de casa ‘é tudo pronto, mimos, televisão, computador’ ”  (Diário 
de Campo 28/07). 

O depoimento da professora Gabriela merece uma reflexão. O referencial 

teórico que norteia a pesquisa demonstra que os estímulos são importantes para a 

criatividade e a imaginação, à medida que a maior apropriação de elementos é motivo 

de maior criatividade. Percebemos, contudo, que a preocupação da educadora centra-se, 

antes, em um excesso de passividade dessas crianças, que recebem as informações, mas 

não sabem usá-las ou conduzi-las para algo criativo. 

Decorre, então, a necessidade de a instituição de educação infantil interferir, 

buscando resgatar os conhecimentos apropriados pelas crianças em seus próprios 

ambientes. É importante lembrar que não é somente a mera quantidade de estímulos que 

aumenta ou diminui a criatividade, mas também a qualidade deles. 

Mostra-se também importante atentar o quanto a compreensão e a 

assimilação dos estímulos e as experiências vividas pelas crianças são essenciais na 
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qualidade das atividades. Esse olhar mais abrangente (e necessário) fica evidente no 

depoimento da educadora Gabriela: 

“ Se estamos na sala e vem um barulho de fora, tenho que parar e irmos 
juntos olhar, querem saber por que, o que aconteceu, se foi a ambulância, 
bombeiro. Se eu estou dando desenho livre, eles querem fazer dez folhas”   

O depoimento da professora Roberta destaca a importância de a atividade 

ser realizada de forma estimulante: 

“ Eu faço muito ‘auê' com eles. Se a gente vai fazer bolinha de sabão, eu faço 
bastante: ‘então nós vamos fazer bolinha de sabão, vamos contar as 
bolinhas, bolinha maior, bolinha menor, quem vai estourar, quem não vai, 
depois a gente vai inverter’ . Não tem uma atividade determinada, se eu vou 
trabalhar com historinha, eu ponho todos sentadinhos em rodinha. Eles 
levam o livro para ler em casa, naquele dia a criança vai contar a história 
dela. Só deles ficarem sentadinhos em lugar diferente, já cria uma 
expectativa. Acho que a forma que você chega ao nível deles, aprende o seu 
vocabulário, você não perde sua autoridade. Falo para os pais: quando eles 
chegam em casa com algum trabalhinho, tem que sempre incentivar”   

Tanto a educadora Roberta como a educadora Marina acreditam que o 

envolvimento do adulto na atividade faz a criança apreciá-la mais, realizá-la com mais 

vontade. Essa é mais uma evidência de que as educadoras, em função de suas 

experiências e intuições, desenvolvem com as crianças algo respaldado em suas 

concepções de aprendizagem. Merece uma reflexão o quanto esses investimentos nas 

atividades junto às crianças ajudam nas suas aprendizagens e, por conseqüência, no 

desenvolvimento e no sucesso escolar da criança. 

Apresentamos, no Quadro 3, a síntese das atividades que as crianças mais 

gostam, mais pedem, aprendem melhor no NEI, segundo as educadoras.  

Quadro 3: Atividades de que as cr ianças mais gostam, mais pedem, aprendem melhor  no NEI 
segundo as educadoras 

Atividades que as cr ianças gostam de fazer . Ver livros infantis, cantar, desenhar livremente, 
pintar, colar, modelar, dançar e dramatizar. 

Atividades pelas quais as cr ianças aprendem 
mais facilmente. 

Com música e canto; com o estímulo e 
participação da educadora, todas as atividades se 
tornam interessantes. 

Atividades que as cr ianças pedem para realizar  
no NEI. 

Fazer desenho livre e pintar com guache. 

Todas as educadoras citaram o desenho e o canto como atividades que as 

crianças apreciam muito. Disseram, também, não existirem queixas por parte das 

crianças, pois elas gostam de fazer todas as atividades propostas, o que demonstra a 

capacidade que elas têm de adaptação e envolvimento. Outras atividades indicadas de 
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forma unânime pelas educadoras como sendo as prediletas das crianças são as que 

envolvem papel sulfite ou graf, um meio que possibilita “escrever” , desenhar ou pintar. 

As atividades no parque e na areia não apareceram dentre as atividades que 

as crianças mais pedem ou mais gostam indicadas pelas educadoras. Somente uma delas 

afirmou que as crianças gostam desse tipo de atividade. Entretanto, pelas observações, 

percebemos o quanto essas atividades são apreciadas pelas crianças; elas querem ir ao 

parque, e as educadoras acreditam que é importante esse usufruir do espaço exterior, 

fora da sala: 

“ A educadora fala que podem ir ao parque, ficam eufóricos e vão”  (Diário 
de Campo, 28/06 Helena). 

“ A educadora veio dizer que foram para o parque porque as crianças 
pediram e o tempo está bom, de manhazinha estava nublado”  (Diário de 
Campo, 11/10 Helena). 

“ A educadora pede que entreguem os livros e que façam ema pilha dos 
livros; quando fazem isso, ela os dispensa para o parque (15h30min). Eles 
vibram, gritam e saem para o pátio”  (Diário de Campo, 17/08, Flavia) 

É possível, a partir dessa exposição, tecer algumas considerações. As 

crianças brincam no NEI. No entanto, em casa, assistir à televisão ocupa grande parte 

do seu tempo, e essa exposição excessiva tem gerado vários estudos. Não cabe, nesta 

pesquisa, questionar ou discutir os possíveis efeitos acarretados à criança, mas é preciso 

chamar a atenção para a passividade que marca essa atividade, não obstante os 

ingredientes e os conteúdos que ela oferece para a imaginação. No NEI, por outro lado, 

o brincar está mais direcionado para objetivos utilitários e predeterminado, 

especialmente no caso das crianças de quatro anos, para as quais propõem atividades em 

que predominam objetivos escolares. 

É imprescindível relatarmos e fazermos referência acerca da inclusão das 

crianças com necessidades especiais. Nesse NEI em que realizamos esta pesquisa, há 

uma criança portadora de necessidades especiais. O objetivo de mencioná-la é 

demonstrar o quanto as crianças participam das atividades de brincadeiras, pois, “o 

embasamento teórico confirmou que a brincadeira é importante para o desenvolvimento 

da criança, inclusive daquela com deficiência”  (LORENZINI, 2002, p.XVIII). 

Na sala do Maternal II, havia uma menina de nome Karina (cinco anos), que 

apresentava problemas de locomoção e que tinha idade maior que seus colegas de 
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turma. Ela participava das atividades normalmente, principalmente das brincadeiras e 

não queria auxílio das educadoras ou de seus colegas. 

Observamos que, quando são realizadas as atividades de brincadeiras, as 

crianças com necessidades especiais se integram facilmente; as educadoras, inclusive, 

disseram que elas não têm dificuldades para isso. As educadoras relataram os percalços 

que precisam enfrentar no dia-a-dia, como alguns obstáculos de ordem prática.  

O fato de as crianças com necessidades especiais não encontrarem grandes 

dificuldades de integração nas atividades de brincadeira, justificam plenamente sua 

inserção, nesta pesquisa, pois evidencia a natureza essencialmente prioritária do brincar 

para as crianças: nesse espaço, elas se encontram consigo mesmas plenamente solidárias 

com todos os seus pares. 

 

 

4.6. ATIVIDADES LIVRES: O BRINCAR  

 

As atividades livres definem-se como aquelas em que as crianças podem 

manifestar suas necessidades, seus desejos, suas imitações e dar asas à sua imaginação 

por meio de jogos dramatizados, protagonizados e tradicionais. No referencial teórico, 

já foi apontado o quanto o exercício da imaginação é positivo para a formação da 

criança, pois, por meio desse exercício, a criança pode realizar seus sonhos e planos, 

mesmo que seja de forma fictícia. Para Vygotsky (1991, p.106), a imaginação é a ação 

do pensamento, que caracteriza o próprio ato de brincar. Ao desempenhar ações acima 

de suas condições físicas e sociais, a criança, por meio do brincar, se desenvolve. 

A partir do que foi perguntado e observado no NEI em relação ao brincar, 

concluímos que as crianças faziam livremente (sem orientações das educadoras) 

brincadeiras juntas, quando não executavam alguma ordem para brincarem. Elas se 

encostavam umas nas outras, subiam nas árvores, na cerca, pegavam “bichinho”  na 

grama, ajuntavam e riscavam a areia. Andavam, gritavam chamando alguém, 

balançavam-se, escorregavam, subiam na “casinha” , faziam de conta que eram animais 
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(dinossauro, elefantes, cachorros) ou algum profissional (motorista, coletor de lixo, 

médico), brincavam de boneca, faziam bola de areia. Uma criança balançava a outra no 

balanço de pneu. Brincavam de pega-pega, se escondiam, passeavam de mãos dadas. 

Algumas iam ver as crianças jogando bola, enquanto outras brincavam com brinquedos 

trazidos de casa. 

Elas brincavam sozinhas, em duplas, em grupos. Quando faziam de conta, 

inventavam, imitavam, pareciam estar brincando e demonstravam estar gostando e saber 

fazer aquilo. Algumas ficavam “grudadas”  nas educadoras, escutando conversas ou 

conversando com elas e com a pesquisadora. Brincavam com o que tivessem nas mãos, 

à disposição delas, como “pauzinhos” , folhas de árvores, brinquedos, papel, etc. Se não 

tivessem especificamente o objeto de que precisavam para a brincadeira, inventavam e 

usavam a imaginação para transformar qualquer objeto no que queriam. 

As educadoras disseram que as crianças aprendiam tudo brincando: a se 

defenderem, a se relacionarem com novos amigos (as crianças de outras turmas 

brincavam juntas). Aprendiam novas brincadeiras e novas atividades: motoras, criativas, 

cooperativas. As crianças ficavam mais desprendidas, mais “soltas” , com o brincar. 

Essas afirmações das educadoras conferem com as características que Mukhina (1995) 

elenca ao sistematizar as qualidades dos jogos para as crianças. 

A presença do educador enquanto as crianças brincam é fundamental, 

mesmo que seu papel se restrinja a vigiar e proteger. As crianças necessitam desse apoio 

emocional, pois, muitas vezes, elas não sabem lidar com algumas situações, como uma 

briga entre amigos ou um acidente. 

O espaço físico do NEI é privilegiado quanto à possibilidade de 

diversificação das atividades. O tamanho e a disposição do pátio favorecem as crianças 

no sentido de não ocorrerem encontrões, de elas não trombarem umas com as outras e 

de cada turma poder desenvolver atividades diferentes. No parque, as educadoras 

vigiavam para que não ocorressem acidentes e interferiam quando se mostrava 

necessário, interrompendo qualquer atividade que oferecesse risco. No entanto, ao 

promover a atividade livre, corremos o risco de deixar as crianças simplesmente em 

uma situação de risco constante. 
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Configuram-se, assim, pontos de vista controversos: o brincar livre é 

enriquecedor e necessário para a formação da criança que, ao mesmo tempo, precisa da 

tutela de uma pessoa adulta, que zele pela sua segurança e a oriente em situações que 

não pode resolver. 

A importância da presença do educador nas brincadeiras decorre do fato de 

que ele também ensina a criança a brincar, pois esta é uma atividade aprendida e não 

natural, como já foi afirmado por Leontiev (1998). Entretanto, algumas educadoras 

pensam e acreditam que brincar é natural, como indica o depoimento da educadora 

Sonia: 

“ Criança naturalmente já gosta de brincar, correr, pular, é natural dela, ela 
já é ativa, gosta de fazer isso; então, começo a colocar alguma coisa que ela 
não faz; a gente põe a corda, o arco, o movimento para frente, para trás, 
para baixo, para cima”   

É possível que a educadora Sonia esteja atribuindo ao termo natural um 

conceito amplo e vago. Nesse sentido, não podemos considerar sua concepção um 

equívoco, mas antes que o seu conceito de natural permanece no âmbito do senso 

comum. Por conseguinte, essa concepção é imprecisa. Ela mesma admite que ajuda as 

crianças a realizarem atividades que não fazem sozinhas. 

A criança necessita de ajuda nas brincadeiras porque, muitas vezes, não sabe 

desenvolvê-las. Para alcançar uma maior plenitude no brincar, ela própria solicita 

auxílio. Há um exemplo que ilustra o quanto é importante a educadora brincar com as 

crianças e que mostra como, inclusive em alguns momentos, o papel da educadora é 

ajudá-las a criar e a vislumbrar novas possibilidades: 

“ A educadora Marina me perguntou sobre minha dissertação. Expliquei que 
é sobre o brincar e ela respondeu: - Você pegou um tema muito difícil 
porque as crianças brincam mesmo é no parque, quando estou na sala conto 
historinha. Elas não... Sabe, hoje é muito diferente de 13 anos atrás quando 
eu conhecei a trabalhar, eles agiam diferentes, eram mais interessados. 
Outro dia eles estavam brincando na areia fazendo castelo e eu fui fazer a 
janela e a porta com um pauzinho e eles adoraram. Perguntei se eles nunca 
tinham feito e eles disseram ‘não’ . Eles não têm criatividade, não sabem 
fazer o túnel com as mãos cobertas de areia. Às vezes, pedem giz para 
fazerem amarelinha e brincam. Eu perguntei se sabiam as regras. Disse que 
sabiam”  (Diário de Campo 14/11). 

Esse relato confirma a idéia de que as educadoras se orientam segundo sua 

prática e a própria intuição (conjunto de suas experiências, suas crenças, seus valores) e 

de que fazem e exercem ações que vão ao encontro das questões discutidas na 
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fundamentação teórica desta pesquisa. Os conhecimentos das educadoras justificam 

suas escolhas e decisões, como a que leva a educadora a planejar determinada atividade 

(no parque, livremente) ou outra da mesma natureza. 

Muitas vezes, as educadoras tomam essa decisão em função dos pedidos das 

crianças. Essa prática pode ser parte da rotina, ser um momento de relaxamento para 

todos – educadoras e crianças – ou, ainda, pode se dar porque as educadoras acreditam e 

consideram que a atividade livre é importante, mesmo que não detenham uma formação 

teórica que lhes dê condição de explicar o porquê dessa importância. Um exemplo dessa 

prática nos dá a educadora Marina: 

“ Educadora Marina vem se justificar o porquê de deixá-los no parque; diz 
que estão tão felizes na areia que não vai tirá-los e que amanhã dará o papel 
para pintarem”  (Diário de Campo, 07/11). 

Cabe, nessa situação, um questionamento: a educadora, ao permitir que as 

crianças desfrutem alguns momentos a mais de “ felicidade”, fez isso com algum 

sentimento de culpa? 

Estar no parque significa ter uma possibilidade imensa de atividades, 

previsíveis e imaginárias, como a brincadeira de faz-de-conta, na qual as crianças 

inventam situações e papéis para desempenhar. Um exemplo ilustrativo desse exercício 

de imaginação encontramos no seguinte relato: 

“ Estou sentada, escuto um barulho de uma criança fazendo ruído de carro; 
olho e vejo que ela está em cima do escorregador imitando um motorista e 
atrás tinha um menino imitando estar correndo. Perguntei para o menino:  
- Você é motorista do que? 
- De caminhão de lixo. 
- E aquele que corria? 
- Ele queria montar. É que ele pega o lixo, joga no caminhão e depois sobe”  
(Diário de Campo, 10/10). 

Vygotsky (1991) ressalta de forma categórica o quão freqüente é a imitação 

dos papéis dos adultos nas brincadeiras da criança pequena. Por meio da imitação, ela 

exercita suas vivências, apreendidas do mundo em que vive. 

O parque é um mundo de brinquedos cujos atributos, conferidos pelas 

crianças, são desconhecidos, pois as crianças atribuem a ele os mais variados sentidos e 

formas de brincar. Há brinquedo que comporta três dispositivos de vai-e-vem, em que a 

criança se sente segura no alto, dá impulso e faz movimento pendular, de vai-e-vem, 
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com certa velocidade. Percebemos como as crianças constroem um mundo particular, 

dotado de uma lógica especial. 

As crianças trocam de brincadeiras e brinquedos várias vezes, pois elas 

ficam praticamente duas horas no parque e na areia. Esse tempo lhes possibilita realizar 

diversos tipos de atividades conforme o que elas próprias decidem. Esse comportamento 

contradiz o depoimento de algumas educadoras, nos quais afirmam que as crianças de 

quatro anos não conseguem permanecer por muito tempo numa mesma atividade. 

Quando as crianças brincam, não se cansam e não enjoam, pois elas mesmas mudam e 

acrescentam novos ingredientes às suas brincadeiras. Essa capacidade que a criança tem 

de renovar e reinventar as brincadeiras é mais uma razão para haver investimento no 

brincar nos NEIs. 

A educadora Gabriela afirma que, para as crianças do Maternal II, cada 

atividade tem duração de 15 minutos porque a idade não permite mais. 

“ Até um certo tempo porque eles também enjoam. Eles pedem papel. Às 
vezes eu pergunto: ‘O que vocês querem fazer, do que querem brincar, 
vamos pegar aquele joguinho’ , mas é para eles tudo 15 minutos”  

Elkonin (1986, p.244) traz um exemplo de duas crianças de quatro anos, que 

foram observadas enquanto brincavam. Estas permaneceram assim por uma hora e vinte 

minutos, brincando com balde e pratos: faziam um jogo, terminavam e começavam 

outros. Assim, a afirmação de que as crianças pequenas não conseguem permanecer por 

muito tempo envolvidas nas atividades não se sustenta e pode mesmo ser considerado 

um preconceito, pois muitas das atividades desenvolvidas com crianças dessa idade 

podem ter duração mais longa do que aquela que as educadoras consideram a mais 

adequada. 

Algumas atividades observadas no parque foram: 

“ Um grupo de meninas andavam com bonecas para lá e para cá. Iago e 
Kevim (ambos de quatro anos) vieram chorando porque um havia batido no 
outro. Deixei um sentado de cada lado, acabaram pedindo para brincarem 
juntos”  (Diário de Campo, 06/08). 

“ Iago vem reclamar que os meninos querem que ele seja homem e os outros 
dinossauros. Então eles querem me matar. Digo: ‘Você também é 
dinossauro’ . Ele vai junto aos amigos e de lá me pergunta: ‘Ei, tia, eu sou 
dinossauro?’ . Eu disse: ‘Sim, é’ . Depois outro menino vem me dizer que 
pegou o Igor, diz: ‘Não é verdade que sou dinossauro?’ . Digo: ‘Sim’ . Um 
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tempo depois, de 10 a 15 minutos, vem um me  dizer que o Iago o persegue e 
digo: ‘Ele é um dinossauro’ ”  (Diário de Campo,18/10). 

Esse exemplo de brincadeira de faz-de-conta demonstra que estão embutidas 

nas brincadeiras das crianças regras e concordância entre elas, como mostra Mukhina 

(1995). É condição necessária, intrínseca à própria brincadeira, que os envolvidos 

estejam de acordo e em cooperação mútua, como no caso das crianças que estavam 

brincando de dinossauro. 

O parque, às vezes, é visto e utilizado pelas educadoras como um prêmio 

que as crianças merecem por terem feito a atividade de sala. Assim, as atividades no 

parque são consideradas complementares, preenchendo o tempo que falta para o término 

do período. 

Havia dias em que não dava tempo de as crianças irem ao parque. 

Reforçamos, assim, a idéia de Redin (1998), segundo a qual o brincar é colocado em 

segundo plano de importância: “Se der tempo, a gente brinca” , ou seja, o tempo livre 

para a criança fazer o que de fato quer não está garantido, não faz parte de sua rotina 

diária ser-lhe reservado esse tempo. Podemos afirmar que essa instituição está 

valorizando mais as atividades de estudo, as preparatórias para a escolarização e as que 

apresentem resultados do que o brincar, diferentemente do que defendemos neste 

trabalho, cujo referencial teórico considera o brincar a atividade principal para esta faixa 

etária. 

Como vimos, a atividade principal não tem como característica ser a mais 

freqüente, mas é a atividade “cujo desenvolvimento governa as mudanças mais 

importantes nos processos psíquicos e nos traços psicológicos da personalidade da 

criança”  (LEONTIEV, 1998b, p.65). 

O sentimento de insegurança que comumente abate as educadoras (quando 

as crianças inventam brincadeiras imprevisíveis, que fogem a qualquer planejamento) 

denuncia que as educadoras ainda não se convenceram de que BRINCAR é a atividade 

principal das crianças. Conseqüentemente, por não alcançarem a importância que o 

brincar guarda, tiram conclusões equivocadas e não se preparam para esses momentos 

de espontaneidade das crianças, quando as brincadeiras fluem por si mesmas. 
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Os adultos, quando vêem as crianças correndo, nem sempre conseguem 

apreender o que elas estão fazendo. Somente quando se interessam realmente em saber, 

descobrem que elas não correm a esmo: a atividade faz parte de algum jogo, norteia-se 

segundo uma regra. 

Durante o trabalho de observação, as educadoras procuravam explicar por 

que estavam fazendo aquela atividade e qual era o objetivo dela. Queriam demonstrar 

que estavam interessadas, atualizadas e preocupadas com as crianças. 

“A dúvida sobre se o jogo é ou não educativo, se deve ou não ser usado com 

fins didáticos, poderia ser solucionada se o educador tomasse para si o papel de 

organizador do ensino”  (MOURA, 1999, p.84). Sentir-se seguro e satisfeito no ambiente 

de trabalho pode auxiliar o desenvolvimento do brincar, pois este exige criatividade e 

espaço para a ousadia, como já foi afirmado por Camargo (1998). O lúdico impõe uma 

nova organização do tempo e do espaço. Destinar tempo para que as crianças sejam 

livres para brincar, do que quiserem, é imprescindível para seu desenvolvimento 

psíquico, como já foi discutido. O brincar presente, contagiando e reorganizando a 

rotina. Esta pesquisa vem demonstrar que as educadoras defendem bem suas idéias 

quando acreditam que são as mais adequadas, mesmo que nem sempre conheçam as 

respectivas justificativas científicas. 

É preciso que políticas públicas de mais longo prazo e mais efetivas sejam 

implementadas nas instituições de educação infantil e que se invista seriamente na 

formação das suas educadoras, visto que há carência de investimento tanto para a 

formação inicial das educadoras quanto para a sua formação continuada. As ações de 

educação continuada são importantes “para que estas possam estar proporcionando aos 

professores os espaços necessários para a reflexão e apropriação de atitudes mais 

intencionais em suas aulas”  (MELLO e BASSO, 2002, p.297). 

A oportunidade de se criarem espaços nos quais as educadoras possam 

aprofundar reflexões de suas práticas distanciando-se de suas atitudes cristalizadas, 

percebidas em falas como: já conheço; não é novidade e isso eu já vi. As educadoras 

podem ser envolvidas com atividades de formação continuada em serviço para, assim, 

poderem perceber melhor o valor do brincar para a criança pequena, em contrapartida 
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com a forte presença de atividades escolarizadas, principalmente para as crianças de 

cinco anos que está presente nos NEIs. Dessa forma, é preciso construir: 

[...] políticas públicas que entendam a educação no âmbito de uma política 
cultural, que possibilite às educadoras o acesso aos bens materiais e culturais 
produzidos pela humanidade. Neste contexto, é preciso pensar estratégias 
tanto de formação continuada para as educadoras de crianças pequenas, 
quanto de formação inicial das alunas dos cursos de pedagogia pré-escolar, 
que, ao levar em consideração as pessoas que são, suas histórias de vida, seu 
contexto sócio-cultural, possibilite a recuperação do lúdico e da capacidade 
artística. Só assim, conseguiremos recuperar nas instituições de educação 
infantil o lúdico e o criativo. (CERISARA, 1998, p.137) 

Mostram-se como os principais desafios para a educação infantil: promover 

a formação inicial e continuada das educadoras de zero a quatro anos; rever as estruturas 

e modalidades de atendimento. Há necessidade de investimento nos profissionais que 

atuam com as crianças de zero a quatro anos: 

[...] as crenças, idéias, imagens e “ teorias”  que as profissionais têm a respeito 
das crianças e de suas brincadeiras parecem ser fatores que orientam a 
maneira delas trabalharem com as crianças. [...] as educadoras de creche têm, 
sempre, uma forma pessoal de traduzir os ensinamentos didáticos e 
acadêmicos aprendidos nos cursos de formação inicial, que são colocados em 
ação na prática educativa. (WAJSKOP, 1996, p.40-46) 

São vários os fatores que dificultam a opção das educadoras por uma prática 

voltada ao brincar: a) o RCNEI, um documento que poderia ser usado para colaborar na 

formação das educadoras, tem seus conteúdos organizados em um formato escolar, 

compartimentalizados; b) a formação inicial e a continuada para o educador de 

educação infantil deixam a desejar à medida que não priorizam as necessidades e o 

desenvolvimento das crianças. Esses fatores acabam contribuindo para uma 

escolarização das práticas nesse nível de ensino. 

Tamanha complexidade de fatores envolvidos na dinâmica de um NEI leva à 

conclusão de que é importante investir na formação inicial e continuada das educadoras 

de educação infantil, pois assim essas profissionais poderão refletir melhor acerca da 

sua prática. 

O brincar, com efeito, é atualmente secundarizado, não se reconhece seu 

valor. O brincar é empregado com fins didáticos, sem a devida ciência da sua real 

importância para o desenvolvimento da criança pequena. Mesmo já discutido 

anteriormente, é válido relembrar: 



 

 96 

De nosso ponto de vista, a importância puramente didática do jogo é muito 
limitada. Claro que se pode, e isso se faz com freqüência, utilizar o jogo com 
fins meramente didáticos, mas, nesse caso, como as nossas observações 
evidenciam, os traços específicos são relegados para segundo plano. 
(ELKONIN, 1998, p.399-400) 

A questão não se limita em tomar as providências necessárias para que o 

brincar esteja presente nas instituições de educação infantil. A questão é mais ampla, 

sendo necessário fazer com que o brincar seja praticado de uma forma clara, precisa e 

direta: 

Nosso trabalho evidenciou o fato de que a brincadeira ocupa um espaço 
ambíguo nas instituições de Educação Infantil, ora entendida como recreação 
em oposição ao trabalho escolar, ora como o próprio trabalho infantil 
psicologizado e até como instrumento didático da profissional. Raras foram 
as situações nas quais a brincadeira teve um fim em si mesma. (WAJSKOP, 
1996, p.211) 

As educadoras fazem o que querem fazer, aquilo em que acreditam: 

“ Eu esqueço o que os pais e o que vocês estão falando. Faço o planejamento 
como vocês querem e as atividades como eu quero” (Gabriela). 

De quem é a função de desestabilizar esse discurso? É preciso que as 

educadoras tenham, pelo menos, alguma dúvida para que haja a possibilidade do 

diálogo. Porém, é preciso, também, que essas profissionais sejam valorizadas pela sua 

atuação, pois, do contrário, passamos a injustamente desmerecê-las, como se as 

educadoras viessem fazendo tudo errado ao longo de suas carreiras. Não podemos 

esquecer que elas são as principais atrizes e autoras da história da Educação Infantil. 

A citação que se segue reitera a importância de que a dinâmica em um 

ambiente voltado para a educação se dê de forma interativa: 

A escola, enquanto local de trabalho, assume importância considerável na 
promoção do desenvolvimento profissional de seus participantes. Nesses 
termos, esse desenvolvimento, incorporado pelos próprios participantes, 
reverte em benefícios para a escola e para o processo de ensino-aprendizagem 
nela desenvolvido. Para isso, é importante que o sistema ou instituição 
educacional se perceba como uma organização que aprende, por meio de uma 
dinâmica que acompanha e propicia mudanças em função de suas 
necessidades e de seus objetivos. [...] Pode-se dizer, portanto, que há 
aprendizagem organizacional quando os membros de uma instituição 
experienciam uma situação problemática e questionam e refletem em favor 
da organização. (MIZUKAMI, 2002, p.80-81) 

Todos os fatores apresentados demonstram que o homem tem a história em 

suas mãos. É ator e autor, como já fora explicitado no século XIX pelas teorias do 
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materialismo dialético: “são os homens que transformam as circunstâncias e o próprio 

educador deve ser educado” (MARX, 1986, p.126) 

Essas explicitações justificam uma política pública que valorize e que 

programe medidas no âmbito da Educação Infantil de forma que o brincar seja 

realmente atividade principal, promovendo o desenvolvimento infantil. 
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5. CONSIDERAÇÕES (para o momento) FINAIS 

 

A partir da análise realizada, podemos considerar que as educadoras 

reconhecem o brincar como uma atividade importante para o desenvolvimento infantil, 

mas como não dominam suficientemente uma fundamentação teórica que embase, 

respalde tal importância, não assumem essa atividade como prioritária na educação 

infantil. Como conseqüências, carecem de clareza e segurança, o que culmina, por 

vezes, em falas e ações contraditórias. Elas não se sentem seguras para apostar na 

possibilidade do brincar como atividade principal para o desenvolvimento e a 

aprendizagem das crianças. As educadoras mostraram, ainda, certa confusão no 

discernimento das necessidades da criança, não diferenciando a necessidade imediata e 

presente daquela relacionada à escola próxima futura. 

Observamos que as educadoras investiram nas atividades que apresentam 

resultados mais visíveis. O brincar, de fato, é essencialmente processo e não, resultado, 

enquanto as atividades produtivas, mesmo desenvolvendo um processo, têm um 

resultado previsto. Assim, parece não se assumir, novamente, o brincar como uma 

prioridade. 

O fato de as educadoras não terem oportunidade de aprofundar a 

fundamentação teórica relativa ao brincar, que o aponta como atividade principal no 

desenvolvimento infantil, faz com que percam oportunidades valiosas de investir no 

brincar e, conseqüentemente, de promover um maior aproveitamento para as crianças 

nessa fase da vida. Na prática, é comum as educadoras se orientarem segundo o mote 

“Se der tempo a gente brinca” . 

A partir das entrevistas com as educadoras e observações realizadas, 

verificamos que as condições efetivas para as educadoras desenvolverem e 

desempenharem seu papel de mediadoras e oportunizadoras das atividades adequadas 

(como jogos e brincadeiras) podem ser criadas. Para isso, tanto a coordenação do NEI 

como as próprias educadoras ao estarem convictas, cientes, do porquê o brincar é a 

atividade principal para as crianças, farão com que o brincar esteja mais presente, pois  

elas farão acontecer aquilo que sabem e em que acreditam. 
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 A vontade de acertar, de fazer com responsabilidade, e essa determinação 

das educadoras advêm de boa dose de autonomia pedagógica das mesmas. São fortes 

suas crenças pedagógicas, mas nem sempre essas são coerentes e fundamentadas 

cientificamente. Por exemplo: às vezes, as educadoras privilegiam a preparação para a 

pré-escola e, em outros momentos, dizem que a creche não tem esta função. 

Entre acertos e incoerências, abrem-se espaços para um diálogo com as 

profissionais de Educação Infantil, pois a contradição gera, também, as condições para a 

transformação. Não sem razão, as educadoras freqüentemente desconfiam das 

novidades e dos modismos pedagógicos. Esse olhar meio enviesado, desconfiado, não é 

para menos, pois elas têm vários anos de experiência e já passaram por muitas 

mudanças de governo e, atreladas a essas mudanças, vieram as pedagogias 

“ revolucionárias” . Esse sentimento de desconfiança em relação ao novo está presente na 

suas falas. 

As educadoras do NEI pesquisadas demonstraram que o brincar está 

presente no dia-a-dia das crianças, tanto como uma atividade com objetivo em si mesma 

quanto como instrumento didático: brincadeiras e jogos como recurso didático ou as 

atividades livres, que funcionam como recompensa após realização das atividades 

produtivas e escolares. A importância atribuída ao brincar é fundamentada no bom 

senso e na espontaneidade das experiências empíricas. 

As educadoras disseram também que, por meio de brincadeiras, as crianças 

aprendem mais. É uma constatação que merece reflexão. Elas utilizam o brincar, que é 

uma atividade que a criança gosta de fazer bem, uma atividade que é prazerosa para as 

crianças, para objetivos imediatos de ensino que não deveriam ser priorizados nessa fase 

da vida. Embora a criança possa, nessa idade, aprender perfeitamente o assunto 

ensinado, é preciso considerar quais são as atividades mais apropriadas para o seu 

desenvolvimento psíquico. 

Os autores que defendem a teoria histórico-cultural insistem na importância 

do brincar e em sua potencialidade para desenvolver o psíquico das crianças, mesmo 

que essa atividade não seja a mais freqüente. Esses autores fizeram referência ao fato de 

que brincar é a atividade principal para o desenvolvimento psíquico e mental das 

crianças, porém defendem, também, as atividades produtivas (desenho, pintura, 
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construção, modelagem, recortes, colagem) com objetivo formativo. Para Leontiev 

(1998b, p.64), alguns processos psíquicos são modelados e reorganizados nas atividades 

ligadas geneticamente à atividade principal, como, por exemplo, a generalização e a 

aplicação das cores que são moldadas na primeira infância por meio da prática do 

desenho. Esta atividade está associada à atividade lúdica em suas origens. As crianças 

também brincam nas atividades produtivas. 

Se a educadora compreender o porquê das brincadeiras e dos jogos para a 

criança, poderá priorizá-los e não utilizá-los de forma ambígua. 

Esta pesquisa mostrou que há possibilidades de mudanças, a partir da 

compreensão da prática das educadoras e das suas dificuldades. As necessidades e o 

desenvolvimento das crianças podem ser objeto de discussão e reflexão nos NEIs e 

orientar a construção de seus projetos pedagógicos, de modo que todos os educadores 

envolvidos (educadoras, funcionários, pais e coordenação) participem do processo. Esse 

exercício de trabalho em conjunto é ainda relativamente novo no ambiente escolarizado 

brasileiro. É necessário redefinir coletivamente a metodologia a ser adotada. No entanto, 

para isso, é preciso vontade política e ações efetivas no âmbito das políticas públicas. 

Um outro eixo dessa política é investir mais na formação continuada das 

educadoras infantis. As reuniões de planejamento e de estudo devem ser estimuladas e 

organizadas de modo que favoreçam a viva participação delas. A participação em 

eventos científicos, publicações, intercâmbios, grupos de estudo e cursos formativos 

(graduação e pós-graduação) devem ser valorizados, compensados e implementados 

pelos dirigentes públicos. Há necessidade de políticas públicas na área da Educação 

Infantil que invista na formação docente tendo como horizonte o desenvolvimento da 

criança pequena. 

A instituição de Educação Infantil é responsável por proporcionar às 

crianças de zero a quatro anos um espaço em que a criatividade, a liberdade de 

expressão (física, oral e plástica), a formação ética e motora, e o convívio com outras 

crianças possam ser vividos e sentidos de forma concreta e prática, por meio dos jogos e 

das brincadeiras. Para vivenciar toda essa gama de situações, a criança utilizará, 

brincando, o conhecimento e os saberes, seus e da sociedade, fundamentais para que 
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possa compreender o meio em que vive e dele participar. É necessário refletir acerca 

destas questões juntamente com os profissionais que atendem essas crianças. 

Enfim, a criança precisa de respeito, proteção e segurança, com o cuidado de 

não torná-la adulta ou infantilizá-la. Para isso, é preciso investir tempo e atenção, 

justamente para não deixá-la à mercê das influências e informações soltas, 

desvinculadas dos princípios educativos, como a ética, a solidariedade, o humanismo, a 

participação e a coletividade. É importante vencer o individualismo, disseminado, da 

sociedade atual. 

Um outro eixo das políticas públicas é o investimento nas condições 

objetivas de trabalho, como remuneração, orientação pedagógica, material pedagógico, 

jornada de trabalho. Esses dois eixos são importantes para as mudanças, que são 

possíveis, no sentido de se alcançar qualidade na Educação Infantil. 

Algumas das temáticas apontadas neste trabalho mereceriam novas 

pesquisas. Um exemplo é o interesse pelo mundo de faz-de-conta demonstrado pelas 

crianças, que não pode ser ignorado pelas educadoras e pelos responsáveis pela 

educação infantil. Também a música e o desenho foram duas atividades citadas pelas 

educadoras como sendo atividades pelas quais as crianças mais se interessam. Estas 

atividades estão sendo oferecidas no NEI sem um conhecimento específico, ou seja, não 

se exploram todas as potencialidades destas áreas. É preciso atentar para os estudos 

destes termos de forma a considerá-los como parte integrante da fundamentação que 

concorre para a formação das educadoras das crianças pequenas. 

O reconhecimento da educação infantil como espaço de aprendizado e 

conhecimento traz a importância de repensar as relações da Pedagogia com a educação 

infantil, orientada para uma prática comprometida com uma intencionalidade educativa 

que resgate a infância. Pascal e Bertran (apud ROSEMBERG, 1994) afirmam que, se 

quisermos melhorar a qualidade da educação de crianças pequenas, devemos nos 

preocupar com a qualidade de seus educadores. 

Ao considerar a concepção de infância e de educação na formação acadêmica 

do educador de educação infantil, destacamos a importância do estudo da educação e da 

investigação da realidade para que seja possível intervir e fazer sua ação pedagógica 

relacionada com os componentes da prática educativa, ou seja, a criança, o educador e o 
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contexto em que vivem. Cabe, pois, considerar os valores e princípios presentes na 

concepção de criança, sociedade, conhecimento, educação e cultura, necessários à 

contextualização sociopolítica da formação do pedagogo crítico, reflexivo, pesquisador, 

criativo e comprometido com a responsabilidade social e inovadora na educação 

infantil. 

Sugerimos, então, um programa de formação em serviço para educadores 

infantis, como um dos eixos da proposta desta pesquisa, com o objetivo de redefinir o 

papel das creches, elaborar coletivamente uma proposta educativa para as mesmas, 

instrumentalizar as educadoras para o trabalho e elevar a qualidade do atendimento às 

crianças. 

Esta proposta priorizará reflexões sobre o desenvolvimento infantil e 

aprendizagem das crianças de zero a quatro anos. Tal reflexão tem como eixo norteador 

a valorização dos fazeres das crianças, a importância do brincar, o entendimento da 

educação infantil com um fim em si mesma, a concepção da criança enquanto sujeito 

cultural, social e histórico, objetivando o desenvolvimento da autonomia moral, 

intelectual e senso crítico das crianças na busca do aprendizado prazeroso, na tentativa 

de formar cidadãos. 

A formação em serviço ultrapassa a instrumentalização pragmática de 

conhecimentos para a atuação das educadoras e considera a importância do saber 

construído em uma perspectiva de articulação de prática e teoria. Esse processo deve 

incidir no saber fazer, construindo a teoria, relacionando-a estreitamente com a prática, 

rompendo com o trabalho de formação baseado na transmissão, mas subsidiado por 

apropriações relativas a vivências pessoais do educador, onde este possa expressar suas 

emoções e experiências pessoais num processo de ação – reflexão – ação, na construção 

de conhecimentos e de si próprio como profissional. 
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APÊNDICE 1 

 

QUESTÕES ELABORADAS PARA ENTREVISTAR EDUCADORAS DO NEI  

 

a- Questões para entrevistar as educadoras do NEI.  

01. Qual sua formação? 

02. Há quanto tempo atua em educação? 

03. Há quanto tempo atua em educação infantil? 

04. Neste NEI, trabalha há quanto tempo? 

05. Qual é sua turma/ tem preferência por alguma idade para trabalhar. Por quê? 
Como é feito o planejamento? 

06. Atualmente, quando você prepara suas atividades pensando nas crianças com 
que você trabalha quais são as suas preocupações? 

a) Com relação a criança 

b) Com relação ao ensino-aprendizagem 

07. O que você chama de conteúdo na educação infantil? 

08. Quais são os conteúdos que você ensina para as crianças? Por quê? Qual o 
objetivo, aonde quer chegar? 

09. Para trabalhar os conteúdos, qual a dinâmica usada? Que tipo de atividades você 
usa? 

10. Quais são os tipos de atividades que você desenvolve com as crianças? 

11. Que materiais ou recursos você utiliza em suas atividades? 

12. Como você divide o tempo das suas atividades na rotina diária? 

13. Como você relaciona o seu trabalho com os demais educadores? 

14. Como são as atividades oferecidas às crianças além das sugeridas por você? 

15. Como são as atividades do projeto, como você escolhe? 

16. Você participa da escolha do tema do projeto? Qual sua contribuição? 

17. Quais são as atividades de que as crianças mais gostam? 

18. Quando você percebe que as crianças aprenderam mais? 
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19. Quais as atividades que as crianças pedem, sugerem ou não querem parar de 
fazer? 

20. O que é o brincar? Para que serve? Por quê? 

21. O que você acha do brincar no NEI? Por quê? 

22. Quais os objetivos do brincar no NEI? 

23. Você utiliza o brincar? Como? Usa jogos, brincadeiras e brinquedos? 

24. Como faz acontecer o brincar? 

25. O que é desenvolvimento infantil? E aprendizagem? 

26. Como são feito o contato com a s famílias e como é sua relação com elas? 

27. Quais as dificuldades que encontra para desenvolver seu trabalho? Com quem, 
com as crianças, coordenação, instituição, família? 
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APÊNDICE 2  

 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EDUCADORAS 
COM AS CRIANÇAS, UM DIA OU MAIS SE NECESSÁRIO, NOS PRIMEIROS 
MESES DA PESQUISA (JUNHO A DEZEMBRO) 

 

01. Observar a rotina, a divisão do tempo, quantidade de horas fora e dentro de sala, 
e a organização do espaço por faixa etária; 

02. A participação das crianças na definição e encaminhamento das atividades; 

03. A execução dos projetos e sua relação com os conteúdos e tipos de participação; 

04. A presença de brincadeiras, jogos e brinquedos nas atividades; 

05. Atividades livres e orientadas, as que mais gostam e as que menos gostam; 

06. Ver as diferenças de atividades por faixa etária; 

07. Observar o que acontece no pátio e dentro de sala com as crianças maiores e 
com os menores, como se agrupam (se são os mesmos grupos ou variam); 

08. Presença de lideres; 

09. Término da brincadeira; 

10. Tempo de cada atividade; 

11. Material utilizado, organização e divisão deles durante as atividades; 

12. A educadora considera as expectativas e desejos das crianças? 

13. Se as brincadeiras são reforços das atividades dadas, como são avaliadas? 

14. Tipos de relações entre as crianças e criança/educadora; 

15. Verbalização entre as crianças e crianças/educadora; 

16. Chegada e saída das crianças, se possível alguma reunião. 
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APÊNDICE 3 

 

QUESTÕES ELABORADAS PARA SEREM USADAS NAS OBSERVAÇÕES 

NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO SEGUNDO ANO DA PESQUISA 

O que perguntar  e observar  em uma sala do NEI  

01. O que as crianças fazem? 

02. Do que brincam? 

03. Como que brincam? 

04. Por que brincam? 

05. Com o que brincam? 

06. O que aprendem brincando? 

07. O que o educador fez para brincarem? 

08. Por que o educador escolheu esta atividade? 

09. Como o educador organizou a atividade? 

10. Que recursos a educadora usou? 

11. Qual o objetivo da brincadeira? 

12. A brincadeira foi feita por si mesma ou como recurso didático para algum 

objetivo especifico? 

13. Que novas brincadeiras surgiram a partir das que a educadora sugeriu? 

14. Como as crianças conquistaram o espaço e direito de brincarem? 
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APÊNDICE 4 

 

 TEMÁTICAS ELABORADAS PARA A ANÁLISE DAS ENTREVISTAS DAS 

EDUCADORAS E OBSERVAÇÕES FEITAS DAS ATIVIDADES COM AS 

CRIANÇAS, NOS MESES DA PESQUISA 

 

01. Concepção de criança e de infância; 

02. Concepção de brincar; 

03. Uso de brincadeiras, de brinquedos e jogos nas atividades rotineiras das crianças 

de 2 a 4 anos no NEI; 

04. Organização do tempo e do espaço para as atividades de brincadeiras na creche; 

05. Propostas e críticas à educação infantil; 

06. O uso do brincar como recurso didático ou com fim em si mesmo para as 

crianças de 2 a 4 anos nas instituições de educação infantil; 

07. O brincar da criança de creche em casa no período contrario ao NEI, nas férias e 

fins de semana. 
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