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RESUMO 

 

Gomes, S. T. (2013). “Lá no parque tinha uma casinha”: Dialogando com crianças 

sobre a brincadeira na educação infantil. Tese de doutorado, Instituto de Psicologia, 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador (171 p.). 

 

O presente estudo teve como objetivo identificar as percepções de crianças em idade 

pré-escolar sobre a brincadeira na educação infantil, associando os conteúdos de suas 

falas às características próprias dos microcontextos investigados. A proposta do 

presente trabalho foi a de possibilitar uma reflexão acerca das discussões atuais sobre a 

participação de crianças em pesquisas buscando contribuições para os estudos sobre o 

brincar a partir da perspectiva de quem brinca. Partindo das ideias recentemente 

apresentadas pela sociologia da infância, que questiona as práticas de pesquisa com 

crianças nas ciências humanas, buscou-se trazer para a prática de pesquisa em 

psicologia as vozes das crianças sobre a brincadeira no contexto educacional infantil. 

Para isso foram escolhidos dois centros da educação infantil: um particular e outro 

público. Em cada instituição as crianças foram selecionadas a partir do consentimento 

informado realizado pelos pais. Participaram desse estudo 17 crianças (oito da escola 

particular e nove da escola pública) de ambos os sexos (sete meninas e dez meninos), 

com idades entre quatro e seis anos. Após a autorização dos pais e a familiarização das 

crianças e profissionais com a presença da pesquisadora nas instalações das escolas, as 

crianças foram convidadas individualmente a participar da pesquisa. As interlocuções 

tiveram início com a solicitação de que a criança fizesse um desenho sobre a brincadeira 

na escola. Os desenhos foram utilizados apenas como ponto de partida para o início das 

interlocuções, quando a pesquisadora passava a introduzir perguntas sobre a brincadeira 

na escola. As falas das crianças foram selecionadas a princípio de acordo com a 

temática da brincadeira na educação infantil e em seguida categorizadas de acordo com 

os temas constituintes dessa temática. A partir daí, foram elaboradas cinco categorias 

temáticas: brincadeiras preferidas; brinquedos preferidos; parceiros de brincadeiras; 

espaços da brincadeira; e brincadeira e atividade escolar. Os resultados indicaram que 

existem diferenças de acordo com o microcontexto do qual as crianças participam, que 

para essas crianças o brinquedo é um instrumento importante para a realização das 

brincadeiras, que os nomes dos brinquedos também nomeiam as brincadeiras 

correspondentes, que as normas sociais interferem nas escolhas das crianças de acordo 

com o gênero e com o microcontexto, que o espaço do parque é valorizado pelas 

crianças e que suas falas refletem as práticas dos adultos que as acompanham nos 

contextos educacionais infantis investigados. As crianças demonstraram também que o 

conceito de brincadeira pode ser ampliado, pois para elas, qualquer atividade divertida 

como cantar, dançar ou desenhar, é tratada como brincadeira. A forma como elas 

conseguiram desenvolver tanto o desenho quanto as interlocuções, no geral foram 

surpreendentes, demonstrando que a psicologia pode realizar pesquisas com a 

participação de crianças pequenas como informantes, abrindo possibilidades 

inesgotáveis de pesquisas sobre a infância que traduzam suas percepções acerca das 

atividades que realizam nos diversos contextos. As contribuições que elas têm a nos 

oferecer podem levar a novas formas de pensar as práticas com crianças e ao 

aprendizado social de respeitá-las durante a vivência de suas infâncias. 

Palavras-chave: Infância (criança); brincadeira; interlocução com crianças; educação 

infantil. 
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ABSTRACT 

 

Gomes, S. T. (2013). "And in the park there was a little house": conversing with 

children about playing in early childhood education.  Ph.D. Thesis, Institute of 

Psychology, Federal University of Bahia (UFBA), Salvador (171 p.). 

 

This study aims to identify the perceptions of preschool-age children about playing, 

associating the content of their verbal interpretations to the characteristics of the 

childhood education micro contexts that were investigated. The purpose of this study 

was to reflect on the current discussion on the involvement of children in research and 

contribute to existing studies on play from the perspective of those who play. Based on 

the ideas recently presented by Childhood Sociology, which questions the research 

techniques used with children in the social sciences, the intention was to bring 

children’s perceptions of playing, in the context of early childhood education, into the 

research practice of psychology. For this we chose two centers of early childhood 

education: one private and one public institution. In each institution the children were 

selected though informed consent by the parents.  Seventeen children, eight from private 

schools and nine from a public school, seven girls and ten boys, aged between four and 

six years old, participated in this study. After the parental consent and familiarization of 

the children and the teachers with the presence of the researcher on the school’s 

premises, the children were individually invited to participate in the study.  Dialogue 

was initiated by a request to the child to make a drawing about playing at school. The 

drawings were used only as a starting point to initiate the dialogue, after which the 

researcher continued asking questions about playing at school. The children’s verbal 

explanations were initially selected according to the theme of the games in the early 

childhood education and then categorized according to the subjects that constitute this 

theme. Finally, five theme categories were developed: favorite games; favorite toys; 

game partners; places for playing; and activities for school play. The results indicated 

that there are differences according to the micro context the children are part of.  For 

these children a toy is an important instrument of play, the names of the toys are also 

the name of game, the playground area is very important for children; and their 

verbalizations reflect the practices of the adults who accompany the children in the 

investigated early childhood education contexts. The children also demonstrated that the 

concept of playing can be expanded, because for them any fun activity like singing, 

dancing or drawing is seen as playing. The way in which they were able to develop both 

the drawings and explanations were, in general, amazing and demonstrated that 

psychological research can be conducted involving young children as informants. This 

opens endless possibilities for research on translating childhood perceptions of the 

activities they perform in different contexts. These childhood contributions may lead to 

new ways of thinking about educational play techniques used with children and a 

respectful understanding of them throughout their childhood. 

 

Keywords: childhood (child); playing; dialogue with children; early childhood 

education. 
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INTRODUÇÃO 

“E como as crianças foram expulsas do mundo adulto, tornou-se necessário encontrar 

um outro mundo que elas pudessem habitar. Esse mundo veio a ser conhecido como 

infância.” 

 (Postman, 2011, p. 34) 

 

 Até o século XV crianças e adultos compartilhavam os mesmos espaços, 

dividiam os mesmos conhecimentos e vivenciavam experiências semelhantes. Crianças 

frequentavam festas ou mesmo orgias realizadas por adultos e escutavam oratórias sobre 

literatura, filosofia ou outras áreas do conhecimento em espaços públicos e privados, 

sem que houvesse a preocupação em separar lugares ou informações de acordo com as 

idades de quem os frequentava. Crianças participavam do mundo adulto como se um 

deles fosse. As primeiras mudanças na forma de pensar a inserção da criança 

aconteceram a partir da introdução da escrita, que dividiu as pessoas em dois grupos: os 

que sabiam ler e os que não conseguiam decifrar os códigos a escrita. Nascia junto com 

essa diferença a infância (Ariès, 1973; Postman, 2011).  

 Ao longo da passagem dos séculos foi possível notar os altos e baixos pelos 

quais essa nova categoria social chamada “infância” passou, até que chegássemos a uma 

maneira de pensar a infância que fosse capaz de conceder direitos específicos a essa 

etapa da vida. Estes, por sua vez, deveriam ser capazes de preservar as crianças e a 

vivência de suas infâncias, além de permitir-lhes um desenvolvimento digno e 

completo. Nesse cenário, a escola foi surgindo como o espaço onde a legitimação desses 

direitos estaria garantida, assim como, por meio dela, as crianças teriam asseguradas 

diversas oportunidades para desenvolver-se. Com a formalização da educação infantil as 

relações entre pais e filhos também sofreram transformações e as expectativas dos pais 

em relação aos filhos passaram a ser maiores e frequentemente associadas a 

responsabilidades atribuídas às crianças (Postman, 2011). 

 Os estudos da psicologia do desenvolvimento e as discussões recentes que vêm 

sendo propostas por autores da sociologia da infância surgiram como forma de explicar 

e ao mesmo tempo propor reflexões sobre os conceitos de criança e infância, assim 

como as características que permeiam a realidade científica de ambos desde tempos 

remotos até os dias atuais. É inegável, para ambas as áreas de conhecimento, que as 

crianças, assim como quaisquer indivíduos, são constituídas e se constituem através de 

suas relações sociais. Essas não são menos complexas nem menos importantes por 
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partirem de indivíduos historicamente percebidos como incompletos. Ao contrário, 

possuem características relevantes e fortes o suficiente para que as crianças passem a ser 

percebidas como produtoras de cultura, assim como são os adultos (Müller & Hansen, 

2009). 

 Considerando essas questões e a expectativa de que a infância possui 

características próprias, conforme apresentado anteriormente, a brincadeira aparece 

como a possibilidade natural que a criança tem para expressar sua autonomia e exercer a 

infância com legitimidade. Enquanto processo de desenvolvimento, a brincadeira 

permite que a criança explore o ambiente à sua volta, demonstre domínio e 

conhecimento sobre a cultura onde está inserida e seus significados, ao mesmo tempo 

em que possibilita o exercício de um papel ativo no contexto do qual participa 

(Cordazzo, Martins, Macarini & Vieira, 2007).  Ao reconhecermos que a brincadeira 

influencia o desenvolvimento das crianças, as experiências vivenciadas no contexto 

social servem como referência para a compreensão dessa relação onde cada tipo de 

contato com o ambiente representa consequências desenvolvimentais diferentes (Göncü 

& Gaskins, 2007). 

 Os contextos dos quais as crianças participam podem influenciar nas 

brincadeiras de diversas formas. Nesse sentido, o contexto sociocultural do qual a 

criança participa indica tanto as variações individuais como as diferenças culturais em 

cada ação que ela apresenta, assim como a interpretação que faz do ambiente. Visto que 

os modelos familiares muitas vezes são retratados pelas crianças durante suas 

brincadeiras e que o ambiente educacional é onde elas passam parte do tempo do qual 

dispõem, essa relação ajudará na compreensão daquilo que as crianças dizem sobre a 

brincadeira no contexto educacional infantil. Para alguns autores a escola é considerada 

um dos principais elementos do ambiente social da criança (Elali, 2003; Göncü, Jain & 

Tuermer, 2007). 

 

 Porque é importante escutar as crianças? 

 

A infância tem sido tratada historicamente como a “idade do não” onde as 

crianças têm sido consideradas pelo que não são e não sabem, frequentemente cerceadas 

por uma visão de mundo adulta que limita suas capacidades, conforme afirma Sarmento 
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(2007). Essa forma de perceber as crianças tem sido refletida não somente nas práticas 

cotidianas para lidar com elas dentro dos lares e nos espaços educacionais, mas também 

teve forte influência sobre a prática da pesquisa com crianças. A forma mais comum de 

incluir as crianças em pesquisas tem sido através dos estudos sobre a brincadeira, 

fenômeno considerado tipicamente infantil. Por sua vez, Cordazzo et al (2007), 

destacam o predomínio de métodos observacionais e experimentais nos estudos sobre o 

brincar. 

Rosseti-Ferreira e Oliveira (2009) apresentam outro aspecto das pesquisas sobre 

as brincadeiras infantis: a cultura lúdica construída pelas crianças não tem sido 

considerada em sua relevância, pois enquanto brincam, elas adotam posturas 

semelhantes àquelas adotadas pelas pessoas com quem convivem, representantes do 

grupo social do qual participam, sendo capazes de reproduzir elementos essenciais da 

sua cultura. Essa afirmação corrobora as ideias discutidas por Sarmento (2007) que 

apresenta a infância como um grupo social cujos indivíduos que o configuram são 

ativos e, portanto, capazes de interpretar e agir diante do contexto do qual participam. 

Além disso, os estudos da brincadeira em psicologia têm enfatizado prioritariamente o 

faz de conta, devendo abrir-se possibilidades de investigação dos outros tipos de 

brincadeira, tão importantes quanto a brincadeira simbólica (Cordazzo et al, 2007). 

Desse modo, o estudo das crianças sobre a sua própria ótica reconhece e valoriza 

a importância da participação ativa das crianças em pesquisas, e pretende agregar aos 

estudos dos fenômenos infantis a visão que seus integrantes possuem sobre as 

atividades que realizam. As informações obtidas a partir das falas de crianças devem 

contribuir para a compreensão da forma como elas percebem os diversos aspectos dos 

contextos dos quais participam. Portanto, escutar crianças permite a realização de uma 

diversidade de estudos, sendo possível utilizar as informações dadas por elas para 

melhorias ou mesmo intervenções nos aspectos do contexto infantil que estejam de 

acordo com suas propostas, necessidades e expectativas. O que as crianças dizem nem 

sempre reflete o que os adultos pensam que elas gostariam de dizer, o mesmo ocorre 

com aquilo que elas gostam, preferem e valorizam. 

Diante disso, escutar crianças é uma forma de aproximar-se do universo infantil 

compreendendo a importância de suas contribuições para mudanças nos padrões sociais 

nos quais elas encontram-se implicadas, reconhecendo que elas não somente podem ser 

responsáveis por seus próprios processos de desenvolvimento, exercendo papéis ativos 
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na construção de cultura, mas também como atores sociais efetivos e respeitados pela 

macrocultura que as rodeia. Essa proposta visa quebrar com a visão adultocêntrica ainda 

vigente de que as crianças carregam consigo expectativas do que podem vir a ser, não 

sendo suficientemente valorizadas naquilo que são enquanto crianças (Qvortrup, 

2010b). 

Vasconcelos (2007) e Sarmento (2007) complementam essa discussão ao 

mostrar que a investigação dos aspectos sociais da infância deve considerar: a 

compreensão de que as crianças são alvo de conhecimento social; as crianças enquanto 

construtoras de conhecimento; e a evitação de excessos de interpretações e análises que 

descaracterizem os conteúdos e interpretações que as próprias crianças apresentam 

sobre seus contextos. Escutar as crianças torna-se essencial, portanto, para que 

possamos reconhecer suas próprias maneiras de ver e interpretar o mundo a sua volta. 

Além disso, espera-se que estudos que valorizem as crianças em suas pesquisas e que as 

considerem participantes ativos, possam contribuir para mudanças sociais importantes 

na forma de valorizar e considerar as capacidades criativas e diferenciadas que as 

crianças possuem, repercutindo em novas maneiras de lidar com elas nos mais diversos 

contextos sociais. 

 

Uma breve trajetória  

  

Já nos primeiros contatos com a psicologia, durante o curso de graduação, o 

desenvolvimento infantil destacou-se como uma das disciplinas de meu maior interesse 

e fascinação. Para mim era fantástica a ideia de conhecer o comportamento infantil e 

conseguir relacioná-lo com os mais diversos fenômenos psicológicos já estudados. Ao 

ingressar no mestrado, não tive dúvidas quanto à linha de pesquisa que gostaria de 

seguir. Os estudos sobre brincadeira tiveram início nessa época e foi uma experiência 

prazerosa e ao mesmo tempo árdua, pois numa trajetória como essa sempre precisamos 

enfrentar desafios. A prática de pesquisa me trouxe a oportunidade de lecionar e foi 

nesse momento que eu definitivamente me apaixonei pela possibilidade de me tornar 

uma professora pesquisadora. O doutorado veio como uma consequência natural dessa 

constatação. 
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Durante a prática docente surgiu a possibilidade de implementar e coordenar um 

grupo de extensão em brincadeira com estudantes de graduação do curso de psicologia. 

A proposta inicial consistia em discutir textos sobre brincadeira e desenvolvimento e 

observar crianças numa brinquedoteca localizada na faculdade onde eu lecionava, 

sempre procurando estabelecer relações entre prática e teoria, com o objetivo de tornar a 

formação discente mais completa e próxima do contexto social circundante. Contudo, 

para que o projeto pudesse acontecer foi necessário buscar a parceria de alguma 

instituição infantil que tivesse interesse em obter de nós uma contrapartida, além de ser 

capaz de compreender a importância de uma proposta como essa. 

A instituição que nos acolheu era uma creche comunitária localizada num bairro 

de classe baixa de Salvador. As crianças atendidas nessa creche tinham entre um ano e 

meio e cinco anos de idade e entravam às oito da manhã e saíam a partir das quatro e 

meia da tarde. O espaço era pequeno, improvisado e bastante precário, havendo, 

portanto, muitas possibilidades de mudança a serem pensadas em conjunto. A nossa 

proposta era, ao mesmo tempo em que observássemos as crianças e as práticas de 

assistência oferecidas a elas na creche, pudéssemos observá-las na brinquedoteca, 

contextos bastante distintos. A partir de um cronograma que alternava visitas à creche 

com observações na brinquedoteca, o grupo se reunia para discutir o que havia sido 

observado em ambos os espaços. 

A diferença marcante nos comportamentos das crianças em relação aos 

brinquedos foi o que mais nos chamou a atenção, já que na creche as crianças jamais 

pegavam ou mesmo solicitavam o uso dos brinquedos disponíveis. Muitos deles ainda 

guardados em suas caixas originais e outros tantos fora do alcance das crianças. Na 

brinquedoteca, por outro lado, elas mexiam em tudo, escolhiam suas parceiras, seus 

brinquedos e suas brincadeiras. Aquilo nos surpreendeu, e chamou atenção para a forma 

como as crianças eram orientadas a se comportar enquanto estavam na creche. Seus 

comportamentos espontâneos eram repreendidos sob o argumento de causar tumulto, 

pois aquelas crianças, segundo a responsável pela creche, eram “terríveis”. Como 

adultos poderiam pensar a infância dessa forma? 

A partir desse projeto, que teve duração total de três semestres letivos, me 

ocorreu que em muitos lugares as crianças poderiam estar sendo tratadas dessa forma: 

como seres que não acrescentam, que devem somente obedecer a regras rígidas e que na 

maioria das vezes não precisam ser escutados. Diante do questionamento anterior que 
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levou a essa reflexão, nasceu o interesse em compreender o que as crianças pensam 

sobre as brincadeiras nos espaços da educação infantil. Nesse sentido, o trabalho está 

organizado em sete capítulos, conforme serão brevemente apresentados a seguir. 

No capítulo 1, apresentamos uma revisão sobre os elementos centrais desse 

trabalho: infância, brincadeira e educação infantil. Nele tratamos sobre a construção do 

conceito de infância apresentando sua trajetória ao longo da história até os dias de hoje, 

chegando ao olhar que temos sobre as crianças. Em seguida contextualizamos a 

educação infantil como o lugar pensado para servir às necessidades adultas, mas que é 

ocupado pelas crianças, o que nos levou a mostrar a forma como a psicologia, e outras 

áreas do conhecimento têm buscado investigar os comportamentos infantis e a própria 

infância. Essas discussões levaram à necessidade de compreender os ambientes dos 

quais as crianças participam e enfatizar os espaços que lhes são destinados para as 

brincadeiras levando, por fim, à possibilidade de novas perspectivas para o estudo da 

infância. 

No capítulo 2, identificamos e descrevemos os contextos educacionais infantis 

escolhidos para a realização desse estudo. Primeiro destacando as características 

principais do centro educacional particular e em seguida do centro educacional público. 

No capítulo 3, realizamos a delimitação do objeto de estudo que inclui o problema de 

pesquisa e os objetivos desse trabalho. Em seguida, apresentamos o capítulo 4, que 

fundamenta as discussões aqui propostas, trazendo as contribuições que as teorias 

sociais têm oferecido para os estudos da brincadeira, destacamos a importância do 

contexto sociocultural sobre essa atividade, as culturas da brincadeira e as culturas da 

infância, os espaços da educação infantil como lugares da brincadeira e o papel do 

adulto na “socialização” da criança. 

No capítulo 5, descrevemos o método onde são apresentados os participantes 

dessa pesquisa, assim como os instrumentos e materiais utilizados durante a coleta de 

dados, as considerações éticas e os procedimentos de coleta e análise de dados. Essa 

última inclui a descrição de como foram elaboradas as categorias temáticas e a 

sistematização dos dados. O capítulo 6 elucida os resultados obtidos através das falas 

das crianças e as discussões realizadas através de um diálogo com a literatura. Por fim, 

o capítulo 7 apresenta as considerações finais que contém uma discussão geral sobre o 

trabalho e apresenta seus desafios e possibilidades futuras da realização de pesquisas 

com crianças em psicologia. 
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1. INFÂNCIA, BRINCADEIRA E EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

“À medida que essa ciência da criança se democratiza, a educação infantil ganha 

prestígio e interessados em investir nela.” 

(Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/2001) 

 

A citação anterior é parte do texto que estabelece as diretrizes e normas que 

regulamentam as práticas nacionais da educação infantil. Dentre outros aspectos, essa 

lei afirma a educação como sendo a ferramenta de acesso que a criança possui para o 

seu desenvolvimento e inserção social, chegando a considerar que a educação infantil se 

tornará “uma necessidade social” (PNE, 2001, 09 de janeiro). De acordo com essa 

regulamentação, a educação infantil é composta por creches e pré-escolas, diferenciadas 

pelo tipo de serviço oferecido e definidas de acordo com as idades das crianças que 

atendem. A partir dessa legislação, criada para garantir direitos das crianças e reafirmar 

o compromisso público com a formação desses cidadãos, o PNE (2001, 09 de janeiro) 

estabelece as bases da educação que devem permear os princípios da infância. 

O investimento na infância ao qual se refere a Lei nº 10.172/2001 tem seu início 

na educação, e as bases para uma educação de qualidade partem de discussões e 

resultados científicos que vêm contribuindo para a compreensão das necessidades das 

crianças. Nesse sentido vale considerar que a investigação da infância e suas crianças, 

exige antes de tudo um olhar multidimensional e consequentemente, multidisciplinar. 

Estudar os fenômenos associados a essa etapa da vida, portanto, não é privilégio de uma 

ou de outra disciplina, mas de todas aquelas que possam contemplar a infância de 

maneira autêntica e fidedigna. Isso implica na necessidade de embasamentos empíricos 

e debates teóricos oriundos de fontes diversas do conhecimento, que possibilitem a 

compreensão dessa categoria de forma global e localizada historicamente, como 

propõem inúmeros autores da psicologia e de áreas afins, a exemplo da sociologia e da 

antropologia. 

É considerando esse cenário que se tratará sobre o conceito de infância ao longo 

da história e da forma como a construção desse conceito permitiu enxergar a criança dos 

dias de hoje como um ser ativo, tanto na construção social como na produção de cultura. 

Além disso, pretende desmitificar a ideia de infância como algo passageiro do ponto de 

vista social e discutir a questão do avanço da criança como participante ativo nas 
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pesquisas sobre infância. No lugar disso, pretende-se identificar e reconhecer os debates 

mais atuais sobre esse fenômeno e suas contribuições para o campo da psicologia e 

educação, num diálogo constante com outras áreas do conhecimento.  

Permeando essa discussão pretende-se apresentar a brincadeira como uma 

ferramenta essencial através da qual as crianças são capazes de exercer sua infância com 

legitimidade, assim como os espaços onde elas desenvolvem essa atividade, dando 

destaque aos espaços que a educação infantil dispõe para elas. Isso se dará através da 

apresentação e discussão sobre pesquisas que tratam das brincadeiras infantis nesse 

contexto, apresentando as particularidades das pesquisas sobre crianças, a noção de 

ambiente e as novas tendências nos estudos sobre a criança.  

 

1.1 A infância e suas construções  

 

As primeiras informações amplamente conhecidas sobre a trajetória da infância 

foram apresentadas pelo historiador Phillipe Ariès na década de 70 no livro intitulado A 

história social da criança e da família, que se tornou uma referência necessária àqueles 

que pretendem conhecer ou investigar os assuntos referentes à criança e seu entorno 

social. Tomando essa leitura como ponto de partida nota-se que a concepção de infância 

relatada por Ariès (1973) teve uma contribuição histórica importante, servindo como 

base para as discussões atuais e mesmo para mudanças essenciais na forma através da 

qual as ciências sociais passariam a olhar a infância e suas crianças. 

Suas pesquisas, baseadas em fotografias de famílias das classes abastadas desde 

épocas remotas, como a Idade Média, até meados do século XIX, indicam uma ideia de 

infância associada à dependência passando a se tornar uma idade privilegiada somente 

no final século XIX. As imagens também retratam uma ideia de infância relacionada à 

igreja na medida em que apresentam as crianças na forma de anjos, Jesus Cristo ou 

Nossa Senhora menina, como também a inocência, retratada pela criança nua (Ariès, 

1973). Ariès (1973) destaca que aos poucos, a infância passou a ser considerada uma 

fase “engraçadinha” e no final do século XIX surgiu a tendência em separar o mundo 

das crianças do mundo dos adultos.  

Segundo Ariès (1973), no século XX, a ideia de uma criança “engraçadinha” 

passou a ser considerada ultrapassada, sendo superada pelo surgimento do sentimento 
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moderno da infância onde a personalidade já existe desde esse período da vida, o que 

indica uma individualidade representada na própria criança. Inúmeras mudanças 

institucionais que ocorreram com o passar dos séculos permitiram o surgimento da 

infância moderna, notada como uma esfera social própria e separada das outras (Tomás, 

2001). Inventa-se desse modo a infância, uma infância protegida, privilegiada e vigiada 

pelo olhar adulto.  

No entanto, as primeiras considerações de Ariès acerca da realidade infantil 

passaram a sofrer inúmeras críticas, especialmente metodológicas. Suas ideias já não 

poderiam mais ser aceitas de forma direta, especialmente diante da grande quantidade 

de pesquisas que passaram a investigar o tema da infância, ajudando a contestá-las. 

Contudo, suas assertivas serviram como referência para esses estudos posteriores sobre 

crianças e contextos que permitiram mudanças importantes sobre como tratar esses 

fenômenos.  

Um dos estudos que trata sobre a questão da infância é o de Silva Júnior e 

Andrade (2007). Ao analisarem os Arquivos Nacionais de Higienização Mental, os 

autores identificaram no movimento higienista do final do século XIX no Brasil a 

estreita associação feita pelos higienistas entre distúrbios psiquiátricos e os problemas 

sociais. Desse modo, criava-se uma explicação científica para muitas questões cuja 

natureza era social, baseada nas características biológicas dos indivíduos, ao mesmo 

tempo em que se justificava a necessidade de intervenções de ordem médica e a 

elaboração de políticas públicas que pudessem organizar o funcionamento da sociedade. 

Nesse período a criança passou a ser prioridade, sendo responsabilidade do grupo social 

e, portanto, do mundo adulto, evitar o desenvolvimento de crianças degeneradas, 

perigosas ou futuramente improdutivas.  

A “proteção” da infância tornava-se o foco principal dos interesses sociais, já 

que nas crianças estavam estampadas as expectativas de futuro e com elas a 

responsabilidade de preservar a infância através da educação higiênica. A pedagogia 

desenvolveu-se dessa forma sob a égide da saúde, instaurando uma ideia de educação 

preventiva e fortemente associada aos preceitos religiosos, ambos normalizadores 

sociais. Evitar o mal na infância era prevenir-se de desvios morais e sociais num futuro 

próximo, quando essas crianças tornar-se-iam adultos. Nota-se claramente, desde aquela 

época, a ideia da criança como um “vir a ser”, não importando suas necessidades 

imediatas ainda na vivência de sua infância (Silva Júnior & Andrade, 2007). 
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Naquela época a infância já era considerada uma categoria separada do mundo 

adulto e a educação no núcleo familiar deixava de ser a principal fonte de conhecimento 

oficializando-se em instituições para a educação da infância. Por sua vez, os direitos das 

crianças somente foram postulados no século XX, atribuindo-lhes especificidades que 

lhes garantissem direitos civis irrevogáveis. A proteção à infância formalizava-se 

através de uma convenção que, todavia, não foi capaz de garantir mudanças de ordem 

prática na vida das crianças (Tomás, 2001). 

A afirmação de Sarmento (2004) de que “a infância é uma ideia moderna” (p. 3) 

baseia-se nesses e em outros relatos históricos e permite uma reflexão sobre o que o 

autor chama de paradoxo: as crianças sempre existiram biologicamente, representando a 

juventude na nossa espécie, porém, a infância enquanto uma categoria social particular 

nem sempre teve alguma importância. O conceito de infância surgiu a partir das 

diversas representações das crianças que foram sendo construídas progressivamente ao 

longo da história da humanidade. Desse modo, quebra-se com a suposição de que a 

infância seja um fenômeno tão natural quanto a criança, possibilitando refletir sobre um 

novo olhar em relação à construção e desconstrução dessa categoria, que também 

constitui a sociedade (Sarmento, 2004). 

Os trabalhos de Ariès (1973) e Tomás (2001) já mostravam o que Sarmento 

(2004) tomará como ponto de partida para a apresentação de suas ideias, afirmando que 

a instituição escolar esteve associada à “construção social da infância” (p. 3) na medida 

em que as crianças, no final do século XVIII, passaram a ser dispensadas do trabalho 

produtivo para ocupar um lugar específico através da escolarização obrigatória. A 

infância se constitui na modernidade como uma categoria representada simbolicamente 

por características próprias. No entanto, Sarmento (2004) sinaliza que, apesar de haver 

um consenso sobre o que representa a infância, não há uma infância única, mas várias 

que reforçam diferenças acentuadas na infância contemporânea. Nesse sentido, 

Qvortrup (2010b) afirma que o foco sob o qual a infância será tratada dependerá do 

momento histórico e da sociedade investigada. 

Qvortrup (2010a) faz um resumo sobre esse cenário afirmando que houve pouco 

interesse pela infância enquanto representação em si mesma, independente de uma 

associação com o futuro. Este descaso estendeu-se às ciências humanas, incluindo a 

própria sociologia e também a psicologia, que na sua concepção, falharam ao estudar as 

crianças a partir de suas características individuais, sempre com o olhar voltado para o 
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que viriam a se tornar na idade adulta. Essa reflexão crítica levou alguns sociólogos a 

repensarem o lugar da criança no contexto social e, por conseguinte, a propor estratégias 

que pudessem dar maior visibilidade à criança e à infância.  

Notar a criança e a infância como construtos separados, ainda que 

complementares, traz um novo interesse e consequentemente novas compreensões não 

somente sobre as práticas cotidianas em relação às crianças, que representem suas 

inclusão ou exclusão social, mas também sobre a possibilidade de discussões teóricas. 

Ademais, permite a elaboração de novas maneiras de se fazer pesquisa com e para esse 

grupo social específico. Qvortrup (2010a) atribui à sociologia da infância a proposta de 

olhar a infância como uma categoria específica que existe por si mesma, e que deve 

perceber as crianças durante a vivência desse período específico que lhes constitui.  

A proposta do autor é pensar a infância também como uma categoria permanente 

e não apenas como um período que termina quando a criança cresce, pois esse período 

corresponde somente à passagem do tempo para cada indivíduo em particular. Ao final 

do desenvolvimento individual da criança, que culmina na idade adulta e mais adiante 

na velhice, a infância não desaparece, mas permanece enquanto categoria social, visto 

que crianças continuarão existindo (Qvortrup, 2010a; 2011). O desenvolvimento do 

qual se trata aqui é, portanto, da infância e não de cada criança em particular.  

A proposta de Qvortrup (2010a, 2010b) está de acordo com Sarmento (2007), na 

medida em que propõe o reconhecimento da infância enquanto uma categoria social que 

contém indivíduos ativos e responsáveis por seus próprios processos de 

desenvolvimento individual e de mudanças sociais. As particularidades das culturas 

infantis, que constituem esse período da vida, é o que de fato representam e apontam 

uma diferença essencial entre a constituição infantil e o contexto adulto (Sarmento, 

2007). 

A psicologia do desenvolvimento enquanto ciência, por sua vez, interessa-se 

essencialmente pelo desenvolvimento da criança, valorizando o estudo das mudanças 

que com ela ocorrem ao longo da passagem do tempo e do desenvolvimento de suas 

habilidades físicas, intelectuais e sociais. Seu interesse parte, portanto, do individual 

para o social (Qvrtrup, 2010a). É importante destacar, contudo, que a psicologia não 

descarta o âmbito social, mas que apenas, este não é o ponto de partida sob o qual essa 

disciplina costuma investigar as questões referentes à criança e à própria infância.  
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De acordo com Sarmento (2007) e Qvortrup (2010a; 2010b; 2011), a infância 

não cresce, não perece. Não deixa de existir com o desenvolvimento das crianças, e 

sempre existirá, recebendo novas crianças enquanto deixa de representar outras que 

cresceram e passaram a compor uma nova categoria – idade adulta ou velhice. Desse 

modo compõe uma das categorias geracionais que permeiam a existência humana e que 

integram a sociedade, sendo parte fundamental para o seu crescimento. Trata-se aqui de 

compreender o desenvolvimento da infância, não apenas da criança individual, o que 

exige conhecimento sobre as transformações sociais que nela resultam. 

O que Qvortrup (2010a) pretende elucidar é a necessidade de enxergar a infância 

como um componente essencial da sociedade, pois não seria possível haver idade adulta 

se não houvesse a infância e vice-versa. Tanto a infância quanto as outras categorias 

geracionais – adolescência, idade adulta e velhice – têm a sua importância e compõem o 

contexto social que representam. Contudo, ainda tem havido algum equívoco na forma 

de lidar com a infância, pois os adultos tomaram para si a responsabilidade de protegê-

la e proteger suas crianças, de forma tão acentuada, que o avanço em pensar a infância 

como uma categoria em si, criou uma criança irracional e incompetente, que deve, 

portanto, estar separada do “mundo adulto” (Qvortrup, 2010b). 

A ideia da criança como um projeto para o futuro advém de teorias sobre a 

criança pré-sociológica, e que culminaram nas propostas dos estudos do 

desenvolvimento humano que surgiriam séculos mais tarde (Sarmento, 2007). Sarmento 

(2007) acrescentará ainda a observação de que criança, e infância de modo geral, vêm 

sendo tratadas historicamente como um ser e um período, respectivamente, no sentido 

do não ser, do não saber, do não poder. Essa perspectiva da negação reforça a visão do 

adulto sobre a criança e a infância, marcadas pela ausência e incompletude, sempre na 

expectativa do que representará, no caso da criança, quando se tornar adulta. O próprio 

termo infância denota essa compreensão, na medida em que sua etimologia representa 

aquele que não fala. 

Se as ciências sociais e a psicologia durante muitos anos negligenciaram a 

importância da infância no contexto social, a ciência política o fez, e continua fazendo, 

de forma ainda mais acentuada. Tomando como referência a ideia da criança como um 

ser incapaz e que naturalmente necessita de cuidados, é possível notar que, diante das 

importantes mudanças socioeconômicas das últimas décadas, que inseriu a mulher no 

mercado de trabalho, não houve planejamento específico direcionado às crianças. Por 
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sua vez, as consequências dessas mudanças repercutiram diretamente sobre suas rotinas 

(Qvortrup, 2010b). Sarmento (2007), já sinalizava essa falha quando tratou sobre a 

(in)visibilidade cívica, onde as crianças não exercem direitos políticos já que 

encontram-se naturalmente supervisionadas e protegidas. 

A criação dos chamados jardins da infância e dos espaços de creche surgiu como 

resultado da necessidade de oferecer às crianças uma assistência básica que fosse capaz 

de cuidar delas enquanto suas mães estivessem trabalhando. A partir desse momento, as 

crianças passaram a dedicar a maior parte do seu tempo, e, vale destacar, da sua 

infância, a esses centros de cuidado que posteriormente passaram a compor a educação 

infantil. Porém, isso foi apenas a consequência de políticas implementadas para 

satisfazer uma necessidade das mães, e, por essa razão, repercutiu diretamente sobre as 

rotinas das crianças e sobre as mudanças que estavam ocorrendo com a infância 

(Qvortrup, 2010b). 

 

1.2 Contextualizando a Educação Infantil: O lugar da Criança 

 

 Durante muitos anos o cuidado à criança era atribuição da família, representada 

principalmente pela mãe, figura central na assistência doméstica à criança antes da 

Revolução Industrial. A partir desse período, as importantes mudanças no contexto 

econômico e social levaram essa mulher para o mercado de trabalho, tomando-lhe o 

tempo que dedicava exclusivamente ao lar. Essa característica exigiu o surgimento de 

novas formas de assistência à criança que passou a ser oferecida por centros de cuidado 

conhecidos como creches ou, de modo mais amplo, pré-escolas (Ruiz, 2007). A 

invenção da creche possibilitou que as mães pudessem obter emprego mais facilmente, 

dedicando-se ao trabalho fora de casa, seu meio de subsistência (Civiletti, 1991). 

 De acordo com Civiletti (1991) há indícios de que as mães de famílias abastadas, 

por sua vez, tinham obrigação de amamentar e cuidar dos seus filhos, sendo que, para 

reforçar essa obrigação, a sociedade não as aceitava no mercado de trabalho. Com o 

passar dos anos e com as mudanças históricas e sociais que foram ocorrendo no mundo 

e que tinham repercussões no Brasil, a visão sobre maternidade, educação e mercado de 

trabalho, passou a mudar também. No início, influenciada principalmente pelas ideias 

advindas da França que começava a defender uma educação pré-escolar que não 
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dependesse da condição econômica, e que passava a introduzir novos métodos 

pedagógicos (Civiletti, 1991).  

 Desde o seu surgimento, que visava principalmente o atendimento a crianças de 

famílias de baixa renda, até os dias de hoje, um espaço disponível para os diversos 

estratos sociais, com diferenças marcantes especialmente em termos de espaço, 

qualificação profissional e equipamentos, a perspectiva sobre o que é uma boa pré-

escola também vem mudando de acordo com as exigências de cuidado e atenção à 

infância. É possível notar, portanto, que as instituições voltadas para o atendimento à 

pequena infância surgiram a partir da necessidade adulta, especialmente materna, na 

intenção inicial de substituir os cuidados antes oferecidos em casa. 

 De acordo com o PNE (2001, 09 de janeiro), no Brasil, as crianças com menos 

de sete anos passaram a ter acesso à educação extrafamiliar há mais de cento e 

cinquenta anos, e as práticas da educação infantil se justificam pela necessidade de 

assistência, no caso de creches, e da importância dada ao desenvolvimento de 

habilidades, no caso das pré-escolas. A fundamentação para essa inserção da criança é 

que profissionais qualificados poderão proporcionar às crianças a oportunidade de 

oferecer, nos anos iniciais, diversos estímulos educativos. Esses, por sua vez, são 

considerados mais influentes sobre o desenvolvimento da criança durante esse período 

da vida. Por outro lado, a criança não tem obrigação de frequentar uma instituição para 

educação infantil, sendo dever apenas do Estado disponibilizar esses lugares para 

aquelas famílias que assim desejem ou tenham necessidade. 

 A infância passava a ser assistida por instituições de cuidado criadas para 

solucionar um problema do mundo adulto, repercutindo numa assistência infantil que 

não tinha como ponto de partida as necessidades das crianças. A infância passou a ter o 

que Sarmento (2004) chamou de uma vida institucionalizada, algo que colabora bastante 

para o entendimento da infância na 2ª modernidade, caracterizada pela substituição da 

economia prioritariamente industrial para a economia de serviços. Essa 

institucionalização modificou as relações que ocorreram dentro das casas, além de 

passar a configurar um cenário de trocas e disputas culturais. 

 Desde suas origens, as instituições para criança, tendo seu início marcado pela 

escola associada à igreja, como apontam Ariès (1978) e Chaves, Borrione e Mesquita 

(2004), possuem um caráter de espaço preparatório, que pretende evitar possíveis males 

ou desvios de caráter que possam vir a aparecer nesses futuros adultos. Essas 
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constatações levaram durante muito tempo à manutenção da visão de uma infância 

dependente dos adultos e que efetivamente só é possível devido a essa proteção. Nesse 

sentido, Qvortrup (2011) evidencia que as crianças ocupam espaço genuíno inclusive na 

divisão do trabalho a partir do momento em que se engajam nas atividades escolares, 

assegurando que as obrigações infantis não podem ser consideradas como algo à parte 

em relação ao trabalho da sociedade como um todo. 

 Essa construção histórica dos espaços destinados às crianças deu origem à 

importante divisão entre os centros educacionais públicos e os particulares. Pacheco e 

Dupret (2004) afirmam que a assistência e cuidado infantil oferecido pela rede pública 

no Brasil, mesmo sendo essencial para mulheres de baixa renda que precisam trabalhar 

fora de casa, é avaliada como precária, direcionada principalmente para práticas 

assistencialistas. As autoras destacam que nesse tipo de creche as tarefas cotidianas são 

elaboradas de acordo com a conveniência dos adultos, desconsiderando as necessidades 

das crianças. Contudo, o espaço pré-escolar acaba sendo percebido como um lugar 

especial, diferente do ambiente familiar, onde a criança terá oportunidades de 

desenvolver habilidades, visto que a interação com outros indivíduos proporciona novas 

experiências. 

 Em relação aos fatores que tornam o ambiente pré-escolar diferencial para as 

crianças destacam-se as avaliações sobre a qualidade do serviço oferecido pelo referido 

contexto. O trabalho de Huntisman (2008) apresenta uma extensa revisão sobre as 

principais pesquisas que investigaram a qualidade dos contextos da Educação Infantil, 

de onde procurou identificar quais os indicadores de qualidade utilizados para 

classificar o cuidado oferecido às crianças nesses espaços, e de que forma eles podem 

ser medidos. O estudo verificou a predominância de pesquisas que indicam que os 

resultados desenvolvimentais das crianças, em todos os domínios, definem a alta 

qualidade desses centros, enquanto que os resultados considerados como negativos 

estiveram associados a centros considerados como tendo baixa qualidade. 

 O autor identificou alguns aspectos que regulam a qualidade das pré-escolas 

dentre os quais se encontram a escolaridade e a capacitação do educador, a quantidade 

de crianças por adulto responsável e o tamanho do grupo a ser cuidado. O que se tem 

encontrado é que os cuidados oferecidos às crianças são mais diretivos e respeitam mais 

suas autonomias quando a proporção de adultos por criança é menor. Quando o 

cuidador possui uma formação educacional mais especializada apresenta 
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comportamentos menos autoritários e quando é capaz de proporcionar um ambiente 

mais seguro e estimulante para as crianças. Essas características indicam elevado padrão 

de qualidade no contexto pré-escolar que, por sua vez, podem repercutir em melhores 

resultados desenvolvimentais das crianças ainda durante a infância (Huntisman, 2008). 

 A qualificação profissional pode ser um fator fundamental para a atenção e 

cuidado à criança, especialmente nos primeiros anos de vida. As crianças pequenas 

costumam passar de oito a dez horas em Centros da Educação Infantil, sempre sob a 

supervisão de adultos que muitas vezes não possuem instrução ou treinamento adequado 

para a atividade que necessitam desenvolver (Lordelo & Carvalho, 1998). Lordelo e 

Carvalho (1998) ao investigar a interação social de crianças de um a três anos no 

contexto de creche, pública e particular, identificaram que com o aumento da idade a 

interação com o adulto diminui, dando lugar a interações mais frequentes com outras 

crianças. 

 Nas creches públicas as interações do adulto com a criança foram inferiores em 

frequência quando comparadas às instituições privadas. No que diz respeito à interação 

entre as crianças, as autoras encontraram maior interação entre as crianças mais velhas 

do que entre as mais novas, sendo que o nível de interação entre as crianças pareceu ser 

em certo sentido independente do contexto socioeconômico da criança, assim como da 

qualidade das instalações da creche. As interações entre as crianças, assim como a 

orientação voltada para o adulto, mostraram-se estáveis diante das condições do 

contexto de creche, variando somente de acordo com suas idades. Esses achados 

indicam que não são os fatores considerados como qualitativos de um contexto pré-

escolar que determinam a forma como as crianças interagem ou mesmo a própria 

qualidade das interações (Lordelo & Carvalho, 1998). 

 Todos esses fatores estão em acordo com os dados apresentados pelo PNE 

(2001, 09 de janeiro) que apontam tanto para a necessidade de considerar a quantidade 

de adultos por criança, como para a desqualificação profissional do corpo docente da 

educação infantil (13% apenas o ensino fundamental, completo ou incompleto; 66% 

possuem o nível médio; e 20% possuem curso superior) quando se trata de analisar a 

qualidade da instituição educacional infantil. Apesar desses dados, a qualificação 

profissional dos docentes melhorou com o aumento do número de professores com nível 

superior e ensino médio completo em anos subsequentes. Ainda assim, o próprio PNE 

(2001, 09 de janeiro) reconhece as fraquezas da educação infantil, especialmente dos 
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contextos de creche, ao afirmar que “A maioria dos ambientes não conta com 

profissionais qualificados, não desenvolve programa educacional, não dispõe de 

mobiliário, brinquedos e outros materiais pedagógicos adequados”. 

 Retomando as ideias apresentadas no inicio deste capítulo, quando falamos sobre 

a infância e suas construções, tudo que gira em torno da infância deve considerar as 

necessidades e estratégias de quem a vivencia, a criança, como recurso de mudança. 

Considerando que a educação infantil atende crianças pequenas, um período 

considerado por muitos como crucial para o desenvolvimento humano, os lugares 

destinados a elas deve levar em conta sua mais genuína ferramenta: a brincadeira. Entre 

os aspectos interacionais que se destacam na infância a brincadeira ganha destaque 

principal.  

 Por ser considerada uma atividade que caracteriza esse período da vida, o brincar 

tem sido foco de interesse constante nos estudos sobre o desenvolvimento humano. No 

âmbito da educação infantil isso não é diferente. No caso dos investimentos lúdicos 

associados à pedagogia, a brincadeira surge prioritariamente como instrumento do 

aprendizado, tornando-se mais um elemento voltado para o estímulo de habilidades que 

supostamente serão importantes para o desenvolvimento das crianças em longo prazo 

(Lordelo & Carvalho, 2003). Nono (2010) reforça essa afirmação ao destacar que a 

brincadeira deve estar inserida no contexto educacional infantil, com tempo e espaços 

preservados, por se tratar de um fenômeno essencial para a aprendizagem da criança. 

 Não há problema algum pensar em estratégias lúdicas como recurso da 

aprendizagem, pelo contrário. Pensar na brincadeira como forma de permitir às crianças 

acesso aos conhecimentos formais está em total acordo com as ideias aqui apresentadas, 

assim como se encontra de acordo com a tendência das ciências humanas em 

aproximar-se das crianças através de suas estratégias naturais. Apesar disso, quando se 

trata da educação infantil parece haver um contrassenso. O próprio PNL (2001, 09 de 

janeiro) afirma que a educação básica não tem como fim a aprendizagem formal, ao 

mesmo tempo em que supõe que constitui um contexto importante para o 

desenvolvimento da criança e como preparação para sua escolarização. Esse mesmo 

argumento é apresentado por Oliveira (2011) quando diz: “O jogo infantil tem sido 

defendido na educação infantil como recurso para a aprendizagem e o desenvolvimento 

das crianças” (p. 234). 

  Essas assertivas que tratam as estimulações durante a infância como preditores 
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de melhores resultados desenvolvimentais no futuro, especialmente sobre o papel da 

brincadeira, ainda não foram confirmadas pelos estudos sobre o tema, visto que, como 

afirmam Lordelo e Carvalho (2003), o desenvolvimento é um processo aberto e 

indeterminado, sendo, portanto, passível de sofrer influências diversas ao longo da 

trajetória dos indivíduos a partir de qualquer ponto. Sarmento (2007), ao tratar sobre as 

imagens pré-sociológicas propostas por autores da sociologia da infância, apresenta um 

comentário crítico sobre essa questão. A ideia da criança como um projeto a ser 

realizado no futuro implica em valorizar características específicas que somente serão 

consideradas importantes anos depois. Sendo assim, essa forma de compreender os 

fenômenos típicos da infância destitui sua importância no presente enquanto a criança 

ainda é criança. 

 Colwell e Lindsey (2005) apontam que o comportamento de brincar reflete a 

competência social das crianças com seus pares facilitando também o desenvolvimento 

de habilidades que contribuem para relacionamentos positivos entre si e, portanto, 

durante a vivência de suas infâncias. A qualidade das relações que as crianças 

estabelecem com seus pares está claramente associada a sua forma de brincar, no 

entanto, ainda não se sabe quais aspectos da brincadeira encontram-se associados à 

competência social que as crianças desenvolvem com seus pares. Segundo Oliveira 

(2011), a brincadeira é também o ponto de partida para o desenvolvimento de processos 

psicológicos, servindo como fonte essencial da aprendizagem na educação infantil. 

Essas ideias levam a uma prática pedagógica voltada para o uso de jogos e brincadeiras 

que atinjam certos objetivos, inclusive de ordem simbólica, onde a manipulação de 

objetos e a introdução de regras são privilegiadas. 

 Dessa forma, os espaços destinados à criança dentro do contexto educacional 

infantil são percebidos como lugares onde as atividades lúdicas estão associadas a 

oportunidades de aprendizado, visto que nesses espaços existem adultos que 

acompanham ou assessoram as crianças em suas brincadeiras. É também comum 

encontrar associações feitas por esses adultos entre as brincadeiras e o desenvolvimento 

das crianças, indicando que a valorização do comportamento de brincar ocorre devido a 

essa crença de que quanto mais oportunidades de brincadeira são proporcionadas às 

crianças, melhor elas aprendem ou aprenderão no futuro, quando estiverem na escola. O 

PNE (2001, 09 de janeiro), reforça essa ideia ao afirmar a necessidade de um preparo 

anterior da criança para os anos escolares. 
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 Nota-se, portanto, que, dentre as diversas perspectivas sobre as quais se podem 

estudar o contexto da educação infantil, as investigações que envolvem o estudo do 

desenvolvimento humano costumam ir além dos espaços físicos e do tempo oferecido 

para as mais diversas atividades que nela estão presentes. Depende também, e 

principalmente, dos profissionais envolvidos, sua qualificação, suas crenças sobre 

infância e o que os educadores consideram pertinente ao momento da vida chamado de 

infância.  

 

1.3 O lugar da infância nas pesquisas sobre crianças: Tradição do olhar adulto 

 

A desatenção que por muito tempo veio ocorrendo no contexto social teve 

reflexo nos interesses das pesquisas sobre crianças. O estudo de Santos e Chaves 

(2010), que trata sobre o reconhecimento das crianças sobre seus próprios direitos, 

corrobora essa afirmação. Num levantamento realizado nas bases de dados referentes 

aos anos de 1996 a 2004, os autores não encontraram nenhum estudo na área da 

psicologia que tivesse investigado a visão das próprias crianças sobre os direitos que 

lhes são atribuídos. Essa constatação reafirma a restrição das crianças da participação 

em pesquisas como informantes e não apenas como sujeitos a serem investigados. 

Os dados apresentados por Santos e Chaves (2010) e o contato com a literatura 

sobre brincadeira, trouxeram curiosidade sobre os métodos utilizados nas pesquisas com 

crianças. Partindo do conhecimento de que a brincadeira é uma característica da 

infância e que, portanto, tem sido frequentemente tema dos estudos que envolvem 

crianças, realizei um levantamento sobre o tema da brincadeira no site de buscas scielo 

utilizando como palavras chave os termos brincadeira, brincar e brinquedo, 

separadamente. Através dessas palavras, foram identificados respectivamente 31, 37 e 

15 artigos, que juntos constituem 83 artigos que tratam sobre o tema da brincadeira ou 

elementos a ela associados.  

Os resumos indicaram que, do total de artigos encontrados 58 deles são da área 

da psicologia, o que denota um interesse especial pelo tema da brincadeira por parte dos 

psicólogos. Considerando que alguns trabalhos utilizaram mais de um instrumento de 

coleta de dados, tem-se que, entre os artigos da psicologia, 24 utilizaram a observação, 

20 apresentam uma revisão da literatura, 11 realizaram entrevistas com adultos e 4 
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entrevistas com crianças. Além desses métodos mais comuns, 21 artigos apresentaram 

instrumentos diferentes para obtenção de dados como experimento, intervenção e relato 

de experiência, por exemplo, indicando grande variabilidade na forma de estudar o 

fenômeno. Um dos trabalhos foi descartado, por não se tratar de um estudo relacionado 

a crianças.  

Os dados anteriores remetem à prevalência dos estudos que utilizam observação/ 

vídeo gravação como método de acesso a crianças. A entrevista com crianças, por outro 

lado, ainda é algo incipiente e merece algumas considerações. A primeira delas é que 

entre os quatro estudos que utilizaram a entrevista com crianças como instrumento 

principal de coleta de dados, três realizaram entrevistas estruturadas. Esse tipo de 

entrevista não pretende uma exploração do assunto pesquisado, sendo frequentemente 

utilizado em pesquisas quantitativas. O outro estudo que trata sobre a brincadeira com 

uso de entrevistas com crianças associou a entrevista com o desenho da figura humana 

cujo objetivo foi compreender as preferências e identificação de gênero das crianças em 

relação às brincadeiras e brinquedos. Outra questão a ser considerada diz respeito às 

idades das crianças. Nesses quatro trabalhos as crianças participantes possuíam mais de 

seis anos, o que configura a ausência ou escassez de pesquisas em psicologia que 

incluam crianças da educação infantil como informantes diretas sobre o tema da 

brincadeira. 

Desse modo, mesmo reconhecendo que cada método escolhido deve estar de 

acordo com o objetivo de cada trabalho e que, portanto, este último é quem orienta as 

práticas de pesquisa com crianças, pode-se compreender que na psicologia do 

desenvolvimento o olhar sobre a criança prevalece numa perspectiva adulta. Os estudos 

observacionais são sem dúvida um avanço que dá vez à criança, na medida em que seus 

comportamentos são considerados importantes como fonte de informação. Por outro 

lado, dar vez nem sempre representa dar voz, quando de fato as crianças podem falar 

sobre aquilo que fazem ou gostariam de fazer. Diante dessa breve exposição, pode-se 

compreender o lugar que as crianças têm ocupado nas pesquisas em psicologia.  

Com o subtítulo de (in)visibilidade histórica, Sarmento (2007) reforça em seu 

capítulo as ideias aqui apresentadas. A infância produzida pela modernidade, diz ele, 

não diz respeito a uma ideia única, nem a uma norma uniforme e, por essa razão, 

estudar as diferentes concepções da infância exige a consideração dos elementos que as 

originaram. Algumas representações de infância serão predominantes em determinado 
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contexto espaço-temporal, devendo-se considerar os elementos históricos e as 

características dos diversos lugares onde as crianças vivenciam suas infâncias.  

Tomando como referência essas concepções e a reflexão acerca da inclusão ou 

exclusão tanto da criança como da infância do contexto social adulto, Qvortrup (2011) 

apresenta nove teses que pretendem elucidar, dentre outros, o seguinte questionamento: 

“Qual é a posição da infância na estrutura social da sociedade moderna?” (p. 202). 

Partindo de algumas perguntas que tratam sobre a condição social da infância, o autor 

apresenta argumentos no mínimo provocadores sobre o tema proposto. 

Qvortrup (2011) postula que a infância é parte integrante da sociedade e 

demonstra que a inserção social das crianças como participantes ativos acontece desde 

cedo. Isso pode ser notado através da ocupação das crianças na divisão do trabalho, em 

especial o tempo que dedicam à realização das tarefas escolares, assim como a 

existência da infância modifica os projetos sociais de forma ampla, desde os planos 

pessoais dos pais até o contexto socioeconômico mais amplo. Desse modo, a criança, 

assim como a infância, não somente sofre influências da sociedade, geralmente de 

forma indireta, mas também é capaz de influenciá-la. Sendo assim, justifica-se o 

interesse em apreciar criança e infância de modo mais participativo e inclusivo. 

Nesse sentido, conhecer como as crianças compreendem a vivência de seus 

próprios problemas, ou experiências, leva ao conhecimento sobre a ideia de infância, o 

que permite compreender de que forma esse construto aparece como um problema para 

a sociedade moderna (Qvortrup, 2011). Ao mesmo tempo em que apresenta esse novo 

olhar sobre a infância enquanto categoria estrutural, por pertencer a uma estrutura social 

e dela ser tão importante quanto qualquer outra, Qvortrup (2011) aponta para a 

resistência (adulta) em incluir as crianças diretamente em decisões sociais importantes, 

sejam elas de ordem política ou científica.  

O universo adulto domina e permeia as decisões sobre a infância e 

consequentemente sobre o que se espera das crianças, deixando certa dubiedade sobre a 

legitimidade dos direitos que lhes são atribuídos. Desse modo, os grandes nomes da 

sociologia da infância tem trazido uma proposta complementar para o estudo da infância 

e o olhar sob a criança. Qvortrup (2010a) propõe o estudo da infância como uma 

categoria estrutural geracional, que representa o espaço social onde vivem as crianças, 

que se modifica de acordo com o contexto histórico e social mais amplo. Sendo assim, a 
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psicologia do desenvolvimento passa a se identificar com a sociologia da infância, 

principalmente quando a proposta é conhecer a criança sob a sua própria perspectiva. 

Portanto, os olhares das diferentes disciplinas sobre o conceito de infância, assim 

como sobre a representação da criança no contexto social vêm ajudando na elaboração 

de uma construção mais ampla sobre o que é infância, assim como sobre quem são essas 

crianças que a representa e as particularidades que apresenta, chamando a atenção para a 

necessidade de conhecer o universo infantil de modo cada vez mais genuíno. A proposta 

é que as pesquisas que incluem crianças como participantes possam contar com a 

participação das próprias crianças nesse processo. A psicologia nesse cenário passa, 

portanto, a tratar sobre as particularidades da criança no contexto de sua infância, 

respeitando sua idade, seu tempo e o lugar ao qual pertence e com o qual se relaciona. 

Esses questionamentos atuais remetem à importância de compreender as 

principais construções sobre a criança e a infância ao longo da história e a forma como 

essas visões interferiram e continuam a interferir na maneira como são realizadas as 

pesquisas com crianças. A tendência atual da psicologia do desenvolvimento é, 

portanto, perceber a infância enquanto categorial estrutural, como propõe Qvortrup 

(2010a; 2010b; 2011), já que esta ciência vem frequentemente se preocupando em 

identificar como aquilo que as crianças fazem, preferem e como se comportam, pode 

influenciar no seu desenvolvimento infantil, ao invés de projetar os possíveis resultados 

da aquisição de certas habilidades na idade adulta. 

A partir dessa breve introdução sobre o lugar da criança nas pesquisas em 

psicologia e mesmo na sociologia, nota-se uma diferença importante entre realizar 

pesquisas com crianças e realizar pesquisas sobre crianças. As primeiras tratam do 

aspecto mais atual, anteriormente argumentado, sobre a necessidade de dar lugar à 

própria criança quando o tema pertence ao período da infância, enquanto que a segunda 

forma de fazer pesquisa pertence ao modelo mais tradicional de compreender as 

crianças a partir do olhar do outro, do olhar adulto.  

Apesar dessa nova tendência de enfatizar a participação ativa das crianças em 

pesquisas, quando se trata de estudar os contextos infantis de desenvolvimento a 

proposta mais comumente utilizada é a de compreender o que os adultos que 

acompanham essas crianças pensam sobre a infância e os espaços destinados a ela. 

Considerando que as crianças dependem em muitos aspectos do cuidado e atenção 

desses adultos, especialmente nos primeiros anos de vida e nas sociedades 
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industrializadas, é comum atribuir-lhes a função de tutores e protetores das crianças. Os 

ambientes domésticos e escolares, considerando-se aqui o contexto da Educação 

Infantil, são os locais onde mais facilmente podem-se identificar essas especificidades, 

sendo esses adultos representados por pais e educadores, respectivamente. 

Atualmente a pré-escola tem se mostrado uma alternativa necessária quando se 

pensa em Educação Infantil, assim como um local essencial para o suporte de cuidado e 

assistência às crianças, visto que pais e mães ocupam seu tempo com trabalho fora de 

casa. Desse modo, a responsabilidade de propor um ambiente desenvolvimental 

saudável, acaba sendo compartilhada por pais e educadores cujas estratégias para 

garantir um desenvolvimento mais completo devem ser negociadas e aceitas por ambas 

as partes interessadas. Considerando a configuração social atual, onde as crianças 

pequenas passam mais tempo no contexto da pré-escola do que em casa com seus pais, 

passou a ser fundamental compreender como os educadores pensam esses lugares e 

consequentemente como lidam com as crianças nesses espaços (Hsued & Barton, 2005). 

É evidente que os educadores, através de suas crenças e comportamentos, 

exercem grande influência sobre as primeiras experiências que as crianças realizam fora 

de casa (Abu-Jaber, Al-Shawareb & Gheith, 2010; Hsued & Barton, 2005). Nesse 

sentido, Abu-Jaber, Al-Shawareb e Gheith (2010) apresentam as crenças de professores 

como sendo as ideias que eles possuem acerca dos estudantes, do aprendizado, das 

turmas, das estratégias de ensino, do currículo, da pedagogia e dos programas 

educacionais. Ou seja, as crenças são formadas pela representação que os educadores 

têm sobre cada um desses elementos, essenciais no contexto da educação. 

O estudo de Hsued e Barton (2005) investigou as crenças culturais e 

profissionais de três grupos de educadores infantis dos Estados Unidos, provenientes de 

uma creche universitária, uma comunitária e outra governamental. Os educadores desse 

estudo consideram que a sociedade deve ter pré-escolas pelo fato desses locais 

proporcionarem um bom começo acadêmico como também possibilitarem a aquisição 

de experiências de grupo por parte das crianças. Nesse sentido mostram-se reforçadas as 

ideias enraizadas na pedagogia de que qualquer forma de contato da criança com o 

ambiente deve fornecer-lhe aprendizado. 

Em relação a esse aspecto, os educadores afirmaram ainda que as habilidades de 

comunicação, o desenvolvimento da autoconfiança e a cooperação são comportamentos 

fundamentais a serem adquiridos durante os anos pré-escolares. Para os participantes da 
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referida pesquisa, o professor da pré-escola deve possuir habilidades para entender as 

crianças, demonstrar afeição e entusiasmo, além de consciência e devoção em relação 

ao trabalho que deve desenvolver. Num estudo com o uso de metodologia semelhante 

ao de Hsued e Barton (2005), Lee (2006), procurou proporcionar aos professores de pré-

escola discussões acerca dos objetivos e práticas a serem implementadas com crianças 

de quatro anos de idade, na intenção de que pudessem expressar o que pensam e 

acreditam em relação a esses aspectos. 

Durante a exposição oral, esses professores afirmaram que nessa época da vida a 

diversão deve ser priorizada a despeito das modalidades dirigidas por adultos. As 

práticas consideradas mais apropriadas foram aquelas que pareceram mais envolventes 

para as crianças, assim como avaliaram que o planejamento do currículo deveria basear-

se nos interesses das crianças, levando em conta os aspectos que fossem relevantes para 

suas vidas cotidianas. De acordo com Lee (2006), esses resultados surpreenderam na 

medida em que não correspondem ao que a maioria dos estudos sobre crenças de 

educadores aponta, visto que geralmente há uma grande ênfase no papel do professor 

como aquele que ensina e orienta para o desenvolvimento de habilidades fundamentais 

para o sucesso futuro dessas crianças na escola.  

De fato, quando se fala em crenças de professores sobre as atividades infantis, a 

instrução e o ensino sistemático aparecem como prioridades desde a Educação Infantil. 

Por outro lado, o estudo de Lee (2006) mostrou que, pelo menos em relação ao discurso, 

visto que suas práticas não foram avaliadas, os professores participantes da pesquisa 

indicaram a criança como centro da infância no ambiente formal de educação pré-

escolar, sendo a brincadeira percebida como algo valorativo, que oportuniza o 

desenvolvimento da autoexploração e de autodescobertas, afirmando que o aprendizado 

acadêmico de pré-escolares não é tão importante. Essas informações abrem novas 

possibilidades para o estudo de crenças sobre as prioridades da Educação Infantil, 

especialmente sobre tempo e espaços para brincadeira e recreação. 

A aquisição de habilidades sociais, como fazer amigos e lidar com outras 

crianças, parece ser um aspecto diferencial das instituições de Educação Infantil, visto 

que proporcionam o contato constante entre crianças diferentes (Lee, 2006). De todo 

modo, de acordo com os educadores, devido à visível dificuldade (acadêmica) 

apresentada por algumas crianças em idade escolar, a pré-escola surge com a 

possibilidade de ajudar no sentido de melhorar certas habilidades, proporcionando uma 
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base mais consistente para o aprendizado futuro. Contudo, parece não haver, na visão 

dos educadores investigados por Lee (2006), associação entre o que as crianças dessa 

idade fazem, e o desenvolvimento de habilidades sociais de forma espontânea que 

ocorrem durante os momentos de brincadeira e lazer. 

Lara-Cinisomo, Fuligni, Ritchie, Howes e Karoly (2008) apontam os anos 

iniciais como sendo destinados à preparação das crianças para a entrada na escola. As 

autoras indicam que há pouca informação sobre como varia o sistema de crenças em 

diferentes centros de cuidado à criança. Diante dessa lacuna científica, elas procuraram 

identificar o sistema de crenças de educadores da primeira infância sobre o que é mais 

importante para a prontidão escolar das crianças. Os resultados mostraram que os 

educadores consideram essencial avaliar três aspectos interligados: a criança, a família e 

o professor. 

Os professores atribuíram grande importância às características da criança para o 

preparo anterior à entrada na escola. À família, foi atribuído o papel essencial de 

preparar emocionalmente a criança para o contexto escolar, enquanto que o professor 

seria um promotor de comunicação e cooperação entre as crianças e o contexto. A pré-

escola surge desse modo, como um lugar de preparo emocional, físico e cognitivo, 

envolvendo aí a participação da família e uma predisposição da criança que possa 

proporcionar, além disso, o bom desenvolvimento de habilidades sociais.  

O que se percebe nesses estudos é o valor atribuído à Educação Infantil como 

ambiente de aprendizado e principalmente de preparação para a entrada na escola, 

associados ao provável sucesso que as crianças consideradas “bem sucedidas” nos anos 

que antecedem essa transição, possam adquirir nos anos acadêmicos subsequentes. Em 

todos os estudos encontrados, poucos são os comentários sobre as habilidades que se 

desenvolvem naturalmente, e menos ainda, sobre a importância e utilização dos 

momentos e espaços de brincadeira livre, atividade considerada reconhecida como 

constituinte e fundamental da infância. 

Em seu estudo, Abu-Jaber, Al-Shawareb e Gheith (2010) procuraram explorar as 

crenças de professores sobre quais práticas seriam as mais adequadas para o 

desenvolvimento da criança na visão dos educadores. As práticas consideradas como 

“desenvolvimentalmente apropriadas” para a pré-escola foram as mais citadas, 

incluindo a afirmação de que o currículo a ser construído deve levar em conta as 

necessidades das crianças. Os professores participantes da pesquisa pareceram estar 
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mais voltados para as necessidades das crianças, e menos preocupados com sua 

preparação para o ensino fundamental. 

O estudo de Abu-Jaber, Al-Shawareb e Gheith (2010) mostrou que o tempo de 

experiência dos professores assim como o tipo de especialização que possuem indica 

uma diferença significativa nas crenças que regem seus comportamentos. Aqueles com 

mais anos de trabalho na área apresentaram crenças mais enraizadas, ajudando a 

determinar aquilo que consideram como informações relevantes para autoconstrução de 

novo conhecimento. Os professores que possuem especialização na área de educação 

mostraram-se mais familiarizados com as práticas desenvolvimentalmente apropriadas.  

Como se pode notar, o que os estudos sobre crenças de educadores têm 

reforçado é a ideia de que um ambiente formal que tenha um educador e grupos de 

crianças pequenas deve proporcionar-lhes melhores condições para que desenvolvam 

habilidades consideradas importantes para um bom desempenho acadêmico futuro, 

quando estiverem no contexto escolar. Essa constatação parece representar as crenças 

vigentes e predominantes num contexto cultural mais amplo, que valoriza a educação 

formal e as práticas de criação infantil voltadas para o melhoramento das habilidades 

das crianças, onde sem a educação o indivíduo não pode ser “alguém”. 

Pode-se pensar então que do mesmo modo que as crenças dos educadores sobre 

a melhor forma de lidar com a criança pré-escolar no contexto da Educação Infantil são 

influenciadas pelas práticas culturais vigentes, a permissão para ocorrência das 

brincadeiras, assim como a forma de pensá-las sofrem também essas influências. 

Portanto, a depender da importância atribuída à brincadeira e de como os adultos 

pensam essa atividade para a infância, se associada à educação ou ao aprendizado, se 

algo intrínseco e característico da infância, ou outra perspectiva qualquer, eles tratarão e 

permitirão o desenvolvimento dessas atividades de acordo com as crenças que possuem. 

Nesse sentido têm-se os estudos que investigam as influências culturais nas 

crenças de pais e educadores sobre o papel da brincadeira, e destas sobre a maneira 

como lidam com as brincadeiras de suas crianças, indicando que os significados 

atribuídos às brincadeiras dependem dos sentidos atribuídos a elas nas mais diversas 

culturas. De acordo com Göncü, Jain e Tuermer (2007), a interpretação dos fenômenos 

culturais e da importância atribuída à brincadeira em cada contexto interfere no modo 

como adultos pensam o brincar e sobre o que a brincadeira pretende, assim como na 

maneira que as crianças brincam e mais ainda, do que brincam. 
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Tendo essas afirmações como referência, assim como evidências de outros 

estudos, Göncü, Jain e Tuermer (2007) investigaram como pais e professores de três 

comunidades diferentes estabelecem relação entre condições de pobreza e a valorização 

da brincadeira, partindo da hipótese de que em locais onde os recursos econômicos são 

escassos as brincadeiras são mais valorizadas pelos adultos e também incentivadas por 

eles, repercutindo inclusive no tipo de envolvimento que esses adultos mantêm com 

seus filhos no momento em que brincam. 

Os autores fazem uma advertência para a necessidade de considerar duas 

características do contexto. A primeira de que questões econômicas diversas numa 

mesma nação podem repercutir em valores diferentes sobre a importância do brincar em 

um contexto que, a princípio, possa parecer o mesmo, e a segunda de que a 

compreensão na variação nas brincadeiras das crianças deve levar em conta como os 

adultos transmitem seus valores a essas crianças. Partindo do pressuposto de que as 

brincadeiras variam culturalmente em forma e expressividade, os autores propuseram a 

investigação desse fenômeno em três comunidades cuja característica comum era a 

condição de pobreza. 

Os resultados indicaram consistência com as hipóteses de valorização da 

brincadeira como recurso de desenvolvimento humano, especialmente de habilidades 

cognitivas e acadêmicas em geral. A brincadeira é vista como uma atividade valorosa e 

pertencente à infância, mas tratada de modo diferente pelas comunidades investigadas 

(euro americana, afro americana e turca). O interesse dos adultos (pesquisadores) em 

investigar a brincadeira, surpreendeu a comunidade turca, por exemplo, já que 

consideram as brincadeiras como atividades de criança, onde o adulto não deve 

interferir. Essa comunidade considera que brincar é bom se for algo procurado pela 

criança, não devendo haver interferência adulta (Göncü, Jain & Tuerner, 2007). 

Em linhas gerais, esse estudo mostrou que a opinião de pais e professores 

sofrem efetivamente influências do contexto econômico, especialmente em relação ao 

grau de segurança atribuído às brincadeiras e aos parceiros de brincadeira. Para os euro 

e afro americanos, os adultos parecem servir mais frequentemente como parceiros das 

crianças em suas atividades lúdicas do que para os turcos. Em contextos de pobreza a 

brincadeira aparece como recurso de melhora desenvolvimental, assim como a infância, 

nesses lugares é descrita não somente pelas brincadeiras, mas também pela ajuda que 

oferecem aos pais nas mais diversas tarefas. 
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Gaskins, Haight e Lancy (2007) compartilham da ideia de que a brincadeira 

muda através das culturas, indicando que a maneira como os adultos tratam essa 

atividade infantil, permitindo, facilitando ou participando, interfere na forma como as 

crianças se comportam em relação à brincadeira. Em seu estudo, os autores 

investigaram a ocorrência das brincadeiras em famílias euro americanas, taiwanesas e 

Kpelle. Os euro americanos demonstraram participar ativamente do faz de conta das 

suas crianças, incentivando essa brincadeira antes mesmo do período em que costuma 

acontecer espontaneamente durante a infância, enquanto que nas famílias taiwanesas, os 

cuidadores participam dessa brincadeira com seus filhos mais novos e veem o faz de 

conta como facilitador do desenvolvimento. 

A brincadeira nas famílias euro americanas gira em torno das rotinas sociais, 

tendo seu foco principal em condutas consideradas socialmente adequadas. Além disso, 

nessas famílias o uso de brinquedos é mais frequente, especialmente as miniaturas, 

tendo seu foco central em temas fantasiosos. As famílias Kpelle entendem a brincadeira 

como sendo uma ocupação das crianças através da qual elas se mantêm fora do caminho 

até que cresçam o suficiente para se tornar úteis. Suas atividades correspondem a 

habilidades socioeconômicas realizadas pelos adultos (Gaskins, Haight e Lancy, 2007). 

Esses achados indicam que a brincadeira apresenta particularidades de acordo com o 

contexto cultural que rodeia as crianças e consequentemente, das possibilidades 

oferecidas pelos adultos com quem tem contato. 

Os lugares onde as crianças brincam são frequentemente criados, pensados e 

supervisionados por adultos que, a partir de suas crenças fornecem oportunidades de 

brincadeira que consideram adequadas ou necessárias para o desenvolvimento global de 

suas crianças. É comum que se atribua à brincadeira valores desenvolvimentais em 

quatro domínios: físico, cognitivo, social e emocional. Sua universalidade, no entanto, é 

algo que necessita de mais investigações e conhecer a opinião das próprias crianças 

sobre como pensam e se comportam em relação à brincadeira e aos espaços a ela 

destinados, torna-se uma via importante de conhecimento sobre esse fenômeno. 

 Como se pode notar, a tradição dos estudos que envolvem crianças esteve 

voltada para a forma como os adultos as percebem, e durante muito tempo foi a única 

forma de realizar pesquisas em psicologia do desenvolvimento. Percebe-se também que 

quando se trata de infância, seja a partir da perspectiva adulta ou a partir das próprias 

crianças, a brincadeira é um tema recorrente, além de ser considerada uma característica 
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típica da infância. Além disso, observa-se que da mesma forma como a noção de 

infância muda de acordo com as culturas, a valorização e a maneira como as 

brincadeiras são tratadas pelos adultos segue esta mesma referência. Portanto, conhecer 

os lugares onde as crianças exercem suas infâncias e consequentemente brincam, torna-

se essencial para a compreensão daquilo que elas pensam sobre suas próprias 

experiências. 

 

1.4 Ambiente e Espaços de Brincadeira 

 

 É evidente que qualquer estudo que se propõe à investigação de pessoas, em 

alguma instância, necessita considerar o ambiente através do qual essas pessoas se 

relacionam. Essa afirmação surge da notória condição humana de pertencer a um 

contexto social complexo, através do qual cria, mantém e fortalece suas relações, assim 

como as evita, restringe e descarta. Relacionar-se num ambiente social recíproco torna-

se, portanto, elemento essencial quando se pretende investigar as faces do 

comportamento infantil. 

Em psicologia há uma abordagem conhecida como Psicologia Ambiental, cujo 

objeto de estudo é justamente a pessoa inserida no contexto, sendo considerada a forma 

como as pessoas percebem e interpretam as informações fornecidas pelo ambiente, 

essenciais para a compreensão dessa relação. O foco central encontra-se na inter-relação 

dinâmica e recíproca, onde pessoas e ambientes se influenciam e modificam 

mutuamente (Moser, 1998). Nesse sentido, o ambiente também pode ser definido como 

o lugar que contém significado para um indivíduo ou grupo (Kruser, 2005). 

A partir dessa perspectiva pode-se tomar como ponto de partida dos estudos 

humanos qualquer dimensão ambiental, seja ela micro como o espaço familiar e 

educacional, ou macro como uma cidade inteira. Espaço físico e espaço social compõem 

juntos os eventos ambientais aos quais as pessoas se submetem. Desse modo, o primeiro 

aspecto a ser considerado nos estudos das inter-relações sob a ótica da Psicologia 

Ambiental é o espaço físico. Diferenças no tamanho e arranjo do espaço físico 

interferem na maneira como a pessoa percebe e se relaciona com esses espaços e 

também com as pessoas em cada um deles (Moser, 1998). As práticas educacionais 

ocorrem em contextos cujos espaços costumam ser bem delimitados e definidos. Essas 

pré-determinações podem interferir nos comportamentos das crianças de forma positiva 
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ou negativa, a depender do tipo de arranjo espacial que os centros educacionais matem 

(Campos-de-Carvalho & Souza, 2008). 

O tipo de arranjo que prevalece em um determinado lugar pode tanto favorecer 

quanto impedir a exploração do ambiente, o contato com adultos e outras crianças e até 

mesmo o aparecimento de brincadeiras diversas, incluindo o faz de conta (Campos-de-

Carvalho & Souza, 2008). Diante dessas afirmações é possível imaginar que no 

contexto educacional infantil essa percepção ganhe força, pois nesse contexto as 

crianças encontram-se inseridas num espaço delimitado e determinado para os 

diferentes tipos de atividade que se propõe. Dentre elas é possível distinguir ao menos 

dois momentos: aqueles destinados às atividades planejadas, de aprendizado e aqueles 

cujas atividades das crianças são mais livres e estão relacionadas às brincadeiras, como 

os momentos do recreio, por exemplo. Essa questão dos espaços disponíveis para as 

atividades lúdicas das crianças encontra-se, portanto, intimamente associada às crenças 

dos profissionais que disponibilizam e organizam esses espaços, conforme discutido 

anteriormente. 

Contudo, não parece simples investigar as relações entre ambiente e indivíduo. 

Devido ao fato de se tratar de uma disciplina recente que investiga fenômenos 

complexos, articulados com disciplinas de outras áreas, a exemplo da geografia humana, 

arquitetura e urbanismo, a questão metodológica surge na psicologia ambiental como 

um ponto de discussão. Uma alternativa a essa questão é descrever o funcionamento do 

sistema investigado, por exemplo, uma sala de aula, que inclua seus aspectos físicos e as 

pessoas que participam desse ambiente (Moser, 1998). Considerando que no contexto 

educacional as crianças compartilham de espaços diversos e a elas são possibilitadas 

relações também variadas, pois lidam tanto com adultos e quanto com seus pares, os 

espaços surgem como elementos necessários de referência para a ocorrência de 

brincadeiras. 

O bom funcionamento do sistema, composto pelo espaço físico e pelas pessoas 

que nele se relaciona, dependerá da quantidade de pessoas e da quantidade de tarefas 

que elas realizam no espaço, portanto, a percepção e a maneira através da qual as 

pessoas se relacionam com o seu ambiente dependerão da distribuição e ocupação 

dessas pessoas no espaço físico disponível (Moser, 1998). Esses elementos estão 

associados às avaliações de qualidade da educação infantil, conforme discutido 

anteriormente.  
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Nesse ponto, a qualidade do ambiente também pode ser observada, assim como 

as estratégias adaptativas utilizadas pelas pessoas para se ajustar melhor ao ambiente. 

De acordo com Kruser (2005) o ambiente pode ser considerado de duas formas quando 

se pretende pesquisá-lo: investigando como o indivíduo o percebe e qual o significado a 

ele atribuído; e através do estudo do comportamento que as pessoas apresentam no 

ambiente. Esse último pode englobar o estudo do comportamento de crianças numa sala 

de aula, usando o parque ou espaços de brincadeira, por exemplo, cabendo ao 

pesquisador inicialmente fazer a descrição do ambiente físico circundante. Desse modo, 

naturalmente as questões sobre o ambiente físico surgem nos estudos sobre brincadeira, 

já que as crianças dependem dele para que possam desenvolver suas brincadeiras de 

formas diversas e dinâmicas. 

Günther (2003) apresenta o espaço físico como uma das instâncias a serem 

observadas, sendo a relação recíproca entre este espaço e o indivíduo tratados em 

conjunto com o ambiente e consequente objeto de estudo dessa disciplina. Trata-se de 

estudar não somente como o ambiente interfere no comportamento dos indivíduos ou 

como esses últimos modificam o ambiente, mas a relação de reciprocidade estabelecida 

entre ambos. O ambiente físico inclui espaço pessoal, territorialidade, privacidade e 

densidade, sendo os três primeiros conceitos responsáveis pela manutenção das relações 

sociais na medida em que são consequências de acordos sociais. 

 Considerando que as pessoas constantemente se deslocam em seus espaços 

físicos e psicológicos que envolvem essas quatro dimensões, todas elas sofrerão algum 

tipo de variação. Esse deslocamento de um lugar a outro, chamado de mobilidade, 

permite que as pessoas tenham acesso aos atributos oferecidos pelo ambiente nos 

diferentes espaços físicos existentes.  

 A ênfase da psicologia recai sobre as diferenças individuais que advém dos 

fatores ambientais. Moser (2005a), contudo, irá afirmar que as diferenças entre culturas, 

muitas vezes interesses dos estudos em psicologia como forma de explicar as diferenças 

individuais, devem existir principalmente devido às diferenças ambientais. Os 

ambientes são compostos de valores, crenças e, portanto, organizados culturalmente. O 

indivíduo que circula por seu ambiente cultural carrega desse contexto elementos que o 

identificam e o situam não somente como vinculado a uma cultura, mas a um contexto 

social e econômico. As explicações culturais possibilitam a contextualização dos 

eventos cognitivos, das emoções e dos comportamentos (Moser, 2005a). 
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 A relação entre o indivíduo e seu ambiente pode ser tomada em quatro níveis de 

referência, segundo Moser (2005b): o microambiente; os ambientes de proximidade; os 

ambientes públicos; e o ambiente global. A análise da relação irá variar de acordo com o 

nível a ser tomado como objeto de estudo, repercutindo em diferentes resultados e 

diferentes formas de atuação do pesquisador. O contexto da educação infantil, por 

exemplo, representa um desses ambientes de onde é possível adquirirmos conhecimento 

sobre as crianças e as relações que elas estabelecem com os espaços e também com os 

outros indivíduos que deles participam. Nesse sentido, a alternativa mais frequente nos 

estudos com crianças em psicologia tem sido a investigação dos seus comportamentos e 

preferências lúdicas. 

 Junto com a valorização da infância como um período específico do 

desenvolvimento humano, a brincadeira passou a ser vista como algo típico dessa etapa 

e ganhou espaço nos estudos das ciências humanas. Os comportamentos da criança, 

percebida como ser ativo no próprio processo de desenvolvimento, passaram a ser vistos 

com mais atenção e interesse pelos estudiosos do assunto. 

 Paralelo ao interesse nos estudos sobre brincadeira nota-se o crescente 

investimento em pesquisas que enfatizam não somente o comportamento lúdico das 

crianças, mas também os espaços destinados ao brincar, como praças e parques, ou 

locais onde essa atividade é permitida e incentivada como pátios de escolas, creches, 

casas de apoio (Gomes, 2009; Lordelo e Carvalho, 2006) e mais recentemente nas 

brinquedotecas (Azevedo, 2006; Macarini & Vieira, 2006). Estudar contextos e espaços 

para brincadeiras tornou-se, portanto, um dos focos dos estudos sobre desenvolvimento 

e transmissão da cultura nas interações sociais de crianças durante o período da infância, 

assim como um ponto de partida para o investimento em pesquisas capazes de explorar 

os comportamentos lúdicos nos contextos onde ocorre. 

Kishimoto e Ono (2008) propuseram o estudo da brinquedoteca a partir do que 

consideram estimulação do brincar livre, a fim de verificar a possibilidade de novas 

interações entre gênero e o brinquedo. Para isso utilizaram a brinquedoteca do 

laboratório de brinquedos da Faculdade de Educação da USP que atende a comunidade 

oferecendo espaços de brincadeira, empréstimo de brinquedos e consulta do acervo. O 

local é utilizado para observação e pesquisa e as crianças desse projeto permanecem 

durante duas horas brincando livremente, em dias previamente agendados, sendo 

acompanhadas por pais e professores, que também participam das brincadeiras. 
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 Os resultados indicaram diferenças de gênero por tema, visto que as meninas 

preferiram mais frequentemente os temas relacionados à família do que os meninos, que 

por sua vez, preferiram brincar com carrinhos. Brincadeira e gênero parecem de fato 

elementos bastante associados, pois esses dados reforçam o que a literatura sobre o 

brincar tem evidenciado, especialmente quando há disponibilidade de brinquedos 

industrializados. Contudo, isso não é um fator determinante, o que pode ser confirmado 

pela constatação do surgimento de brincadeiras mistas e, por exemplo, do que as autoras 

chamaram de “desconstrução de gênero”, certa igualdade apresentada entre meninos e 

meninas nas escolhas das brincadeiras, principalmente quando não estão sob a 

supervisão adulta. 

 No caso do trabalho das autoras, os pais e professores que acompanhavam as 

crianças durante suas brincadeiras apresentaram atitudes de supervisão e controle, 

mesmo que a proposta fosse de deixar que as crianças brincassem livremente, ou seja, 

que pudessem escolher seus brinquedos e brincadeiras sem os preconceitos de gênero 

muitas vezes impostos pelos adultos. Contudo, essa vigilância pareceu não interferir 

significativamente nas escolhas das crianças, demonstrando que suas preferências 

sofrem influência cultural, mas também são construídas no próprio processo das 

interações que a brincadeira possibilita. 

Numa perspectiva mais ampliada Rasmussen (2004) propõe a investigação dos 

diversos espaços onde a brincadeira ocorre diferenciando aqueles planejados pelos 

adultos daqueles escolhidos pelas crianças. De acordo com a autora, crianças em idade 

pré-escolar e escolar terminam por passar grande parte do tempo em creches e escolas, 

locais que possuem espaços pensados para a brincadeira, como parques e pátios, estando 

sempre sob o olhar atento dos adultos durante suas atividades recreativas. 

Diante dessas afirmações deve-se tentar identificar como essas crianças 

vivenciam suas experiências nesses locais onde passam a maior parte do tempo, 

principalmente aquelas onde a permanência na instituição é em turno integral. Para 

Rasmussen (2004), aqueles lugares que são escolhidos e criados pelas próprias crianças 

para o desenvolvimento de suas brincadeiras possuem significados especiais justamente 

por que partem da perspectiva de quem brinca, permitindo uma amplitude de 

possibilidades muitas vezes impensadas pelos adultos. 

Lugares para crianças representam como os adultos percebem as brincadeiras 

infantis, como os brinquedos e espaços delimitados, por exemplo, enquanto que os 
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lugares das crianças implicam no que as crianças fazem e dizem nesses espaços, 

podendo ser percebidos através dos significados atribuídos por elas tanto aos espaços 

quanto ao contexto da brincadeira como um todo (Rasmussen, 2004). Esse último 

conceito reforça a concepção da criança como ativa no processo de desenvolvimento e 

construção ao longo do seu próprio ciclo de vida. 

Os lugares das crianças, como sugere a autora, são menos evidentes do que os 

lugares para crianças, sendo que os adultos que lidam com as crianças durante as 

atividades de brincadeira, costumam perceber aqueles espaços como desorganizados e 

desordenados, que implicam em comportamentos descontrolados ou proibidos. Diante 

disso, Rasmussen (2004) conclui que ainda que os lugares para crianças sejam 

propostos para as crianças, elas indicam aos adultos as contradições e restrições desses 

locais de brincadeira e aprendizado, conforme a utilização que fazem desses espaços e 

dos brinquedos disponíveis, quando há. 

Partindo da observação da influência dos fatores ambientais sobre o brincar, 

Johnson, Christie, Yawkey e Wardle (1999) apresentam uma revisão sobre ambientes de 

brincadeira através da qual sugerem que características como os espaços destinados para 

brincar, a organização desses espaços, assim como os brinquedos e equipamentos 

disponíveis podem interferir de maneira significativa nos comportamentos lúdicos das 

crianças. Essa constatação implica em considerar que as crianças adéquam seus 

comportamentos aos espaços disponíveis. 

Os espaços internos como casa e escola são apresentados pelos mesmos autores 

como lugares onde ocorrem as brincadeiras mais construtivas e onde o faz de conta 

feminino se torna mais evidente. Os autores distinguem algumas características dos 

ambientes onde a brincadeira ocorre incluindo a densidade espacial, que implica na 

quantidade de espaço disponível por criança; as áreas de brincar, que são divididas por 

tipo de atividades; e o arranjo espacial, que indica se o espaço é aberto ou 

compartilhado e se existem áreas que se inter-relacionam. 

Os espaços externos aparecem como lugares onde há oportunidade do 

envolvimento em atividades que implicam em movimentos mais amplos que ajudam no 

desenvolvimento físico, sendo os locais onde o faz de conta masculino aparece de forma 

mais evidente (Johnson, Christie & Yawkey, 1999). A amplitude do espaço parece de 

fato interferir na forma como as crianças apresentam suas brincadeiras repercutindo 

especialmente em algumas particularidades de gênero. Essa constatação reforça a 
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oportunidade de aproveitar a naturalidade com a qual as crianças se utilizam da 

brincadeira e dos brinquedos para que se possa ter acesso aos seus comportamentos 

lúdicos. 

 Rabinovich (2003) supõe a existência de uma estrutura favorável que permite à 

criança experimentar a brincadeira através da associação entre três aspectos que se inter-

relacionam durante a ocorrência dessa atividade: a criança com suas características 

pessoais, o espaço físico disponível e as interações sociais, dependentes de influências 

familiares e sociais. A esses elementos integrados a autora dá o nome de “espaço 

potencial do brincar”, através do qual a criança é capaz de expressar na brincadeira suas 

próprias escolhas num universo muitas vezes planejado e controlado por adultos.  

 O papel da brincadeira tem se destacado nos estudos da psicologia do 

desenvolvimento. Esse interesse não acontece por acaso, mas pelo fato de que o 

comportamento lúdico pode ser identificado em diversas culturas, como indicado 

anteriormente, e nos mais variados contextos, a exemplo do ambiente familiar ou 

escolar. Além disso, ganha destaque pelas possibilidades que o brincar implica, levando 

a reflexões sobre as consequências desenvolvimentais que pode representar para a 

criança, como as possibilidades de aprendizagem social e desenvolvimento cognitivo 

(Pfeifer, Rombe & Santos, 2009).  

 O reconhecimento da brincadeira como uma característica intrínseca do 

comportamento infantil leva à atual proposta de investigar não apenas o que pode ser 

observado através dos comportamentos das crianças, mas também o que elas são 

capazes de nos informar sobre eles. Nesse sentido, as brincadeiras tornam-se a 

ferramenta essencial de acesso às crianças, que, ao falarem sobre suas preferências 

lúdicas nos indicam sobre suas vontades, interesses, relações sociais e os elementos 

culturais que interferem nas suas visões de mundo. Além disso, podem nos oferecer 

informações preciosas sobre como lidar de forma positiva com suas expectativas, de 

modo que sejamos capazes de respeitar a vivência de suas infâncias. 

 

1.5 Novas Perspectivas para o Estudo da Infância  

  

 Atualmente os estudos em psicologia têm buscado uma interessante e necessária 

parceria com outras áreas do conhecimento, especialmente aquelas que se propõem a 
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estudar os mesmos fenômenos que essa ciência. Até aqui, foram feitas considerações a 

esse respeito onde a sociologia da infância foi citada como uma área de aproximação 

recente, que tem contribuído para as discussões interdisciplinares ou dentro da própria 

psicologia do desenvolvimento. Um dos aspectos no qual a sociologia da infância tem 

contribuído de forma evidente é no método de abordagem e tratamento das crianças 

participantes de pesquisas.  

Enquanto que na psicologia ainda prevalecem os estudos observacionais do 

comportamento infantil, a sociologia da infância acrescenta a proposta de possibilitar à 

criança a expressão de suas opiniões, percepções, sensações, ou o que quer que seja 

possível de ser investigado, através de suas falas. Escutar a criança não é uma novidade 

em si, mas o uso que se pode fazer desse método, sim. Sperb (2009) e Rosseti-Ferreira e 

Oliveira (2009) chamaram de diálogo essa interseção entre as propostas psicológicas e 

sociológicas do estudo da criança e sua infância. Esses diálogos têm originado bons 

frutos do ponto de vista da produção científica na sociologia e possibilitado à psicologia 

um aprendizado sobre novas oportunidades de inserir as crianças no processo de 

pesquisa e construção do conhecimento. 

Ouvir crianças é, portanto, uma forma de legitimar a sua participação em 

pesquisas e ampliar as possibilidades de investigação sobre elas e suas infâncias. 

Através de suas falas, as crianças são capazes de expressar não somente aquilo que 

dizem diretamente, mas também é possível compreender que essas falas remetem ao 

contexto imediato do qual participam. Nesse caso, sua microcultura (Carvalho e 

Pedrosa, 2002). 

 Pesquisar crianças não é uma novidade nos estudos da psicologia. O interesse 

por desvendar o universo infantil e especialmente a relação entre suas atividades e 

comportamentos com o desenvolvimento humano é crescente e vem trazendo 

importantes contribuições nesse sentido. No entanto, o foco dos estudos sobre esse 

momento do ciclo de vida durante muito tempo foi observado principalmente sob a 

perspectiva adulta, através de métodos que, de certa forma, ajudavam a manter o status 

de incompletude da infância. Desse modo, a psicologia do desenvolvimento, assim 

como outras áreas do conhecimento que estudam crianças, vem propondo a expressão 

do caráter ativo das contribuições sociais de crianças através da utilização de métodos 

que sejam capazes de dar voz e vez a esses atores sociais. 

 Delgado e Müller (2005a) consideram um desafio de ordem tanto teórica quanto 
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metodológica os estudos que tratam as crianças como atores sociais absolutos. Conhecer 

as crianças através de suas próprias óticas demonstra o interesse em conhecê-las 

verdadeiramente, identificando aquilo que ocorre entre elas. Desse modo, é possível 

encontrar os significados que as crianças atribuem ao contexto social onde estão 

inseridas e não apenas a visão que os adultos possuem sobre os fenômenos da infância, 

apresentando um fator diferencial nos estudos com crianças.  

 Diversas são as pesquisas sobre escolas, currículos escolares, professores e 

mesmo sobre crianças, mas essas últimas, de acordo com Delgado e Müller (2005b) têm 

sido pouco observadas como agentes de suas próprias socializações. As autoras também 

apontam a ausência de estudos que investiguem o que as crianças pensam sobre as 

estratégias pedagógicas adotadas por centros educacionais e educadores, o que remete a 

uma reflexão sobre os elementos que devem ser levados em conta quando se tratam dos 

espaços destinados a elas. Considerar o contexto social no qual as crianças encontram-

se inseridas também é elemento central para o tipo de investigação que se interessa por 

sua contribuição, pois indica as condições nas quais vivem, como e com quem 

interagem e de que forma dão sentido àquilo que fazem. 

 A proposta apresentada aqui implica, portanto, em refletir sobre o envolvimento 

das crianças nos projetos de pesquisa elaborados por pesquisadores adultos, podendo 

esses inclusive ser iniciados por elas próprias, a depender de suas idades e do objetivo 

da investigação (Delgado & Müller, 2005b). Essa proposta identifica e trata a criança 

como sujeito no lugar de objeto, atribuindo-lhe o direito de falar em causa própria. 

Pesquisadores como Alderson (2005) e Sarmento (2005), corroboram essa visão 

acrescentando que a investigação feita em conjunto com as crianças permite uma 

melhor compreensão sobre suas próprias vidas, interesses, rotinas, preocupações, dentre 

outras, tornando o estudo mais original e fidedigno. 

 Oliveira e Sgarbi (2007) propõem uma reflexão sobre a forma de pensar 

metodologias e os possíveis métodos a elas associados, enfatizando a capacidade que 

possuem para contemplar toda riqueza da investigação do cotidiano. No que diz respeito 

ao estudo da infância, Alderson (2005) afirma que a participação de crianças traz 

elementos lúdicos legítimos, que formam um conjunto de métodos adequados a esse 

tipo de trabalho, capazes de informar sobre políticas públicas, podendo inclusive 

orientar na resolução de eventuais dificuldades que venham a ser encontradas durante a 

trajetória da pesquisa. 
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 A atribuição de sentidos que as crianças são capazes de conceder ao seu 

cotidiano torna mais autêntica a pesquisa dos espaços infantis, contudo não mais 

importante do que outras, visto que dependerá da natureza do estudo. Por sua vez, 

justifica a necessidade de olhar para a criança com as lentes da infância, evitando 

interpretações excessivas de um universo aos quais os adultos não pertencem mais. Não 

se trata de excluir a experiência e conhecimento adultos, válidos e também pertinentes, 

mas de trazer à tona a vivência e representação que a criança possui dos locais e 

oportunidades a ela destinados. O que se pretende com essa perspectiva, que inclui a 

criança como atuante nas pesquisas sobre a infância, é evitar afirmações adultas que 

pretendam falar em nome delas. 
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2. TEORIAS SOCIAIS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA OS ESTUDOS DA 

BRINCADEIRA 

 

 A forma mais habitual de conhecimento sobre o mundo infantil é a pesquisa 

sobre brincadeiras. Considerá-las é, portanto, reconhecê-las como veículo de 

informação principal sobre os comportamentos das crianças. Durante os momentos de 

atividade lúdica elas são capazes de demonstrar, além de habilidades, preferências e 

interesses, a compreensão que possuem sobre os elementos da cultura, assim como o 

papel ativo que desempenham durante suas escolhas. Essa competência pode ser 

estendida inclusive à responsabilidade que exercem sobre seu próprio desenvolvimento. 

Portanto, apesar das brincadeiras possuírem características que são consideradas 

universais elas contêm elementos culturais que as definem e determinam, tendo o 

contexto cultural como mediador (Haight, Wang, Fung, Williams & Mintz, 1999). 

 Através das brincadeiras as crianças constroem suas realidades, alteram as 

noções de tempo e espaço, e têm a oportunidade de interagir socialmente num mundo 

reconstruído por elas (Conti & Sperb, 2001). Num sentido semelhante Brougère (2010) 

afirma a brincadeira como sendo um fenômeno culturalmente impregnado tanto pelo 

brinquedo que a criança utiliza quando brinca, quanto pela forma através da qual 

manipula os elementos da cultura. Desse modo, conhecer as brincadeiras das crianças 

pode significar o reconhecimento cultural das crenças que permeiam suas relações 

sociais, visto que nelas encontram-se suas experiências, expectativas e atribuições de 

significados, que vão sendo constantemente alterados e negociados durante as 

interações que elas possibilitam (Pedrosa & Santos, 2009). 

Sperb (2009) também considerou as brincadeiras como a expressão de rotinas 

culturais através das quais as crianças denotam suas impressões e percepções sobre 

diversos aspectos da macrocultura, citando como exemplo as questões de gênero. Essas 

características podem ser notadas especialmente nas brincadeiras de faz de conta, e mais 

ainda no faz de conta que acontece entre grupos de crianças, onde há a necessidade de 

compartilhamento de ideias que tornem a brincadeira possível. Durante essas 

brincadeiras, as crianças identificam os papéis masculinos e femininos e seguem as 

regras de comportamento de gênero de forma estereotipada, conforme o contexto adulto 

do qual fazem parte. 
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Seguindo a mesma linha de discussão, Carvalho e Pedrosa (2002) afirmam que a 

cultura adulta ou macrocultura, surgirá nas brincadeiras a partir da delimitação de 

papéis e valores do grupo. Assim como Sperb (2009), as autoras ressaltam que a 

estereotipia de gênero surge nas brincadeiras e no estabelecimento das regras que as 

constituem. É natural, portanto, que durante suas brincadeiras as crianças conservem e 

modifiquem elementos da macrocultura, o que lhes permite questionar papéis, 

reformulá-los ou mesmo reforçá-los, de acordo com as crenças aprendidas por elas. 

Apesar disso, Carvalho e Pedrosa (2002) afirmam que as crianças são capazes de 

estabelecer as regras da brincadeira de maneira arbitrária. Nesse caso, elas passam a 

constituir uma cultura própria do brincar, que depende de leis exclusivas de suas 

brincadeiras. 

A brincadeira, portanto, deve ser percebida como um fenômeno sócio-histórico, 

conforme destacam Rosseti-Ferreira e Oliveira (2009), no sentido de que deve ser 

percebida de forma particular, considerando as condições de vida das pessoas, 

especialmente das crianças. Como exemplo, as autoras citam as brincadeiras 

tradicionais, onde ocorre uma transmissão geracional correspondente a uma herança 

cultural importante. Numa perspectiva complementar, Carvalho e Pedrosa (2002) 

apontam a criança como transmissora de cultura desde muito cedo, sendo que a forma 

através da qual essa transmissão acontece é ativa e pertence aos grupos de brincadeira. 

A teoria histórico-cultural ou sócio-histórica surgiu no início do século XX a 

partir da necessidade que alguns pesquisadores russos sentiram de buscar outras 

explicações para o comportamento humano que não fossem aquelas oferecidas pelos 

estudos da reflexologia, fortemente vigentes à época. Um dos principais fundadores da 

teoria histórico-cultural foi Vigotski. Apesar de ter tido sua vida interrompida 

precocemente pela tuberculose, esse autor contribuiu de maneira significativa para os 

estudos da infância tanto do ponto de vista psicológico quanto pedagógico (L. Lordelo, 

2007). 

 Essa abordagem considera os estudos do desenvolvimento de forma global e 

completa, incluindo não somente as particularidades vivenciadas por cada indivíduo, 

mas também o momento histórico e o contexto cultural onde esses indivíduos 

encontram-se inseridos. Mais do que isso, encontram-se participantes. De acordo com 

Vigotski, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores acontece na relação do 

indivíduo com o seu contexto histórico-cultural e, ao mesmo tempo em que são 
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determinadas por ele, são mediadas pelos elementos compartilhados simbolicamente 

através da linguagem (L. Lordelo, 2007). 

Conforme se destacou anteriormente, diversos autores abraçaram essa proposta 

de investigar o desenvolvimento humano enquanto um processo de construção social, 

dependente de um sistema de significados compartilhados por um grupo cultural. Desse 

modo, ao pensarmos a teoria histórico-cultural como ponto de partida para investigações 

sobre o desenvolvimento infantil, deve-se levar em conta tanto a história cultural do 

grupo do qual a criança participa, quanto o seu contexto imediato de interação social. 

Ambos os níveis de análise complementam-se e fornecem informações importantes 

sobre as relações sociais próximas das crianças, sejam com adultos ou com seus pares, 

dentro de um contexto cultural amplo, onde as práticas e os instrumentos utilizados pelo 

grupo interferem na forma como a criança se desenvolve (Ribas & Moura, 2006).   

Os estudos de observação das brincadeiras infantis têm trazido excelentes 

contribuições nesse sentido. Através desses estudos, tem sido possível identificar a 

forma como as crianças estabelecem e mantêm suas relações sociais, de que maneira 

interpretam, reproduzem e modificam a cultura adulta e como, em última instância, 

produzem sua própria cultura da brincadeira (Pedrosa & Santos, 2009). Toda criação 

que ocorre na brincadeira tem como base a macrocultura, e é passível de ser investigada 

através de observações e interlocuções, refletindo aspectos dessa cultura maior, que 

permeia as relações sociais das crianças. 

A cultura da brincadeira também pode ser percebida como um fenômeno que 

contém dois valores: é o meio e o resultado da seleção natural. Numa perspectiva 

ontogenética, os indivíduos somente se constituem como seres humanos a partir de suas 

relações socioculturais (Carvalho & Pedrosa, 2002). Portanto, para que se possa 

compreender a formação dos indivíduos e, por conseguinte, das crianças, é coerente 

partirmos de uma perspectiva que considera o contexto como elemento essencial das 

relações sociais e do desenvolvimento, para que possamos compreender as semelhanças 

e particularidades com que ocorrem, nesse caso, enfatizando as formas que as crianças 

encontraram para falar das brincadeiras e, mais ainda, conhecendo os conteúdos de suas 

falas de acordo com suas microculturas. 

Ao falar sobre as culturas da infância, Sarmento (2004) traduz essa visão numa 

perspectiva sociológica de forma bastante pertinente. Ele diz: “Conhecer nossas 

‘crianças’ é decisivo para a revelação da sociedade, como um todo, nas suas 
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contradições e complexidade” (p. 9) indicando que, através da observação dos 

comportamentos das crianças e também da escuta de suas necessidades, é possível 

identificar elementos importantes do contexto social do qual participam, corroborando 

as ideias da teoria histórico-cultural do desenvolvimento. Para Sarmento (2004), a 

infância constrói suas próprias culturas, que só podem acontecer nas relações sociais 

através das interações que as crianças estabelecem com seus pares e também com os 

adultos. 

Essas construções culturais da infância possuem caráter e expressão próprios, 

diferentes daquelas apresentadas nas culturas do “mundo adulto”. De acordo com 

Sarmento (2004), existem quatro eixos que organizam as culturas infantis: 

interatividade, ludicidade, fantasia do real e reiteração. Dentre eles, a ludicidade e a 

fantasia do real chamam atenção especial. O primeiro porque afirma o caráter intrínseco 

da atividade lúdica na vivência da infância como uma característica essencial das 

culturas infantis. Para as crianças, brincar e realizar tarefas sérias não se distingue por 

sua importância, pelo contrário, a brincadeira também é tratada como uma atividade 

igualmente séria. Nas palavras de Vigotski (2007, p. 124): “para uma criança muito 

pequena, brinquedo sério significa que ela brinca sem separar a situação imaginária da 

situação real.”. 

O segundo eixo, tem valor similar na medida em que trata sobre a importância 

do faz de conta, um tipo de brincadeira imaginativa, para a representação que a criança 

faz do contexto à sua volta. Aqui, as afirmações de Sarmento (2004) permitem retomar 

as ideias de categoria geracional apresentadas por Qvortrup (2010a), na medida em que, 

ao falar de culturas da infância, considera as crianças mais velhas como transmissoras 

de heranças culturais sempre que brincam entre si, deixando seus ensinamentos às 

crianças mais novas quando brincam com elas. Novamente, essa explicação para a 

noção de cultura da infância corrobora as ideias de Vigotski (2007) quando trata sobre o 

conceito de zona de desenvolvimento proximal. 

Nesse sentido, Carvalho e Pedrosa (2002) afirmam que a criança é ativa no 

processo de criação e transmissão de cultura desde muito cedo e indicam os grupos de 

brincadeira como sendo um dos espaços onde essa construção ocorre. As autoras 

apresentam o argumento, fundamentado na perspectiva etológica, de que a espécie 

humana é biologicamente sociocultural, apresentando a cultura como produto e 

ferramenta da seleção natural. Trata-se, portanto, de um ponto de convergência 
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fundamental entre as teorias, que fortalece a importância das relações sociais e do 

contexto cultural para a compreensão das atividades das crianças, com especial atenção 

para a brincadeira. 

O início da participação da criança no contexto da cultura ocorre dentro de casa 

através da relação que estabelece com os membros de sua família. No entanto, a 

continuidade da construção de conceitos próprios e apropriados sobre o universo adulto, 

que levará as crianças a construírem sua própria cultura, acontece a partir das interações 

que elas estabelecem entre si, nos grupos de amigos ainda na pré-escola. Nesse 

contexto, as rotinas infantis passam a configurar os conhecimentos e habilidades 

necessários para se relacionar com os adultos. Partindo dessa compreensão, a 

apropriação criativa que as crianças fazem da cultura adulta culmina na produção da 

cultura de pares, através da qual as crianças constroem suas próprias atividades que são 

compartilhadas nos grupos de crianças (Corsaro, 2011). 

Essas relações infantis acontecem mais frequentemente durante os anos pré-

escolares e escolares, quando elas têm a oportunidade de conviver intensamente com 

outras crianças no contexto educacional. As brincadeiras também são valorizadas nesses 

espaços, mas possuem particularidades, de acordo com as crenças, já discutidas neste 

trabalho. Nesse sentido Silva (2007) afirma que o brincar possui funções essenciais para 

as crianças, desde as brincadeiras mais simples às mais elaboradas. Além disso, o autor 

considera que o período da infância é o momento destinado para essa atividade, cujo 

direito não deve ser negado à criança.  

Elkonin (1998) compartilha da mesma visão quando afirma que o surgimento do 

jogo protagonizado, ou seja, a brincadeira imaginária e, portanto, dependente do 

contexto social da criança, só é possível através das interações sociais que as crianças 

estabelecem com os adultos. Estes, por sua vez, são considerados como mediadores a 

partir do momento em que orientam as ações das crianças com os objetos desde a 

primeira infância. O que o autor chama de “ações com objetos” é justamente a forma 

historicamente construída da utilização de determinados objetos, nesse caso, como 

instrumentos da brincadeira. 

Ao longo do desenvolvimento as crianças modificam a forma com que se 

relacionam com os objetos substitutivos durante a brincadeira. Consideram-se objetos 

substitutivos aqueles que não possuem forma idêntica aos objetos reais, mas podem ser 

utilizados de forma criativa para substituí-los numa brincadeira. Quando as crianças são 
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muito novas, esses objetos não necessitam assemelhar-se aos objetos reais em quaisquer 

características. Ao término da primeira infância, contudo, as crianças passam a 

apresentar noções de papéis e com o passar do tempo e de suas experiências, que lhes 

mostram as funções dos objetos, as atribuições lúdicas ganham complexidade (Elkonin, 

1998). 

Considerando que na brincadeira as crianças interagem mais frequentemente 

entre si e que, durante esses momentos elas compartilham e constroem cultura, Gaskins, 

Haight e Lancy (2006) reforçam os indícios de que a brincadeira é uma atividade que se 

configura culturamente e que varia tanto entre as culturas quanto dentro delas. Essas 

variações ocorrem devido às crenças de pais sobre como educar seus filhos, assim como 

de acordo com seus valores e práticas. Através da análise comparativa de três estudos de 

caso os autores procuraram explicar de que forma as crenças dos adultos sobre o brincar 

interferem nos comportamentos lúdicos das crianças em culturas diferentes. 

Gaskins, Haight e Lancy (2006), separaram as crenças dos cuidadores sobre o 

brincar em três tipos de acordo com a cultura: brincadeira culturalmente cultivada, 

brincadeira culturalmente aceita e brincadeira culturalmente cerceada. No caso do 

primeiro tipo, os cuidadores participam ou apoiam o faz de conta dos filhos menores. 

Para o segundo tipo, a brincadeira é esperada e valorizada pelos adultos, mas eles pouco 

participam. Por fim, os adultos que vivem no último tipo de contexto cultural apenas 

toleram quantidades ínfimas de brincadeira. O que os autores supõem como sendo único 

em todas as culturas e, portanto, universal, é que através do faz de conta as crianças têm 

a oportunidade de desempenhar juntas papéis adultos. Dessa forma são capazes de 

formar conceitos, refletir e comentar sobre as atividades cotidianas que as cercam. 

Através desse trabalho as autoras concluíram que a quantidade de tempo que as 

crianças destinam ao brincar não é igual para todas as culturas. Do mesmo modo, a 

complexidade, a diversidade e a criatividade surgem de forma variada, não parecendo 

servir a brincadeira de maneira uniforme a muitas funções desenvolvimentais 

importantes. Isso se justifica pela substituição de atividades. Nos contextos onde a 

brincadeira não é valorizada ou mesmo é tolhida, as crianças possuem outros tipos de 

atividades, que lhes possibilitam interações sociais constantes. Essas tarefas substituem 

o aprendizado de habilidades que poderiam ser adquiridas através do brincar (Gaskins, 

Haight & Lancy, 2006), pois brincar é apenas uma das formas de interação social que 

acontecem durante a infância (Göncü & Gaskins, 2006). Mesmo assim, a brincadeira 
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oferece às crianças a oportunidade de se divertir enquanto adquirem habilidades 

importantes, cumprindo uma função universal imediata. 

Seguindo a mesma perspectiva, Göncü, Jain e Tuermer (2006), afirmam que a 

brincadeira é tradicionalmente uma atividade cultural e que, nesse sentido, a sua 

compreensão é somente parcial, pois o seu significado dependerá da perspectiva sob a 

qual é investigada. As autoras destacam a necessidade de olhar para as crianças de 

diferentes culturas a partir de seus próprios pontos de vista. Somente dessa maneira será 

possível compreender a ocorrência das brincadeiras e atribuir-lhes significado adequado 

ao contexto onde ocorre, evitando julgamentos equivocados, muitas vezes baseados em 

culturas totalmente distintas daquela que se pretende investigar. Corroborando as ideias 

de Gaskins, Haight e Lancy (2006), Goncü, Jain e Turmer (2006) afirmam que em um 

único país e em comunidades com níveis econômicos equivalentes as brincadeiras 

podem ser valorizadas de modo diferentes. 

Essas assertivas são confirmadas também pelos teóricos da abordagem 

evolucionista que afirmam as brincadeiras como sendo universais, ao mesmo tempo em 

que respeitam as particularidades dos lugares onde ocorrem, podendo inclusive 

apresentar-se de formas distintas entre crianças que compartilham uma mesma cultura 

(Marques & Bichara, 2011). Numa linha de raciocínio congruente com essa ideia, 

Göncü e Gaskins (2006), propõem que o brincar incontestavelmente é uma atividade 

única e universal, incluindo em suas afirmações a suposta importância dessa atividade 

para resultados no desenvolvimento das crianças. Para Vigotski (2007), durante a 

brincadeira que envolve uma situação imaginária, as crianças podem desenvolver o 

pensamento abstrato. 

Há, portanto, uma compreensão de que existe uma disposição biológica para 

brincar, mas a sua ocorrência somente é possível em um contexto, e sofre influência das 

interações sociais e das prioridades que são dadas dentro de uma determinada cultura. A 

expressão da imaginação é, assim como o faz de conta, uma maneira importante da 

criança se expressar e, consequentemente, apresentar resultados desenvolvimentais 

consideráveis (Göncü & Gaskins, 2006). Marques e Bichara (2011) indicam que a 

variedade apresentada pela brincadeira tem relação com a forma como ela é afetada pelo 

ambiente que inclui não somente as características físicas, mas também os parceiros 

sociais, os relacionamentos e os valores culturais. Além desses fatores, as motivações 

pessoais e sociais parecem ser outra fonte de impulso para que a brincadeira aconteça. 
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Através da brincadeira, as crianças desenvolvem habilidades essenciais para o 

seu desenvolvimento, contudo somente se pode fazer essa afirmativa em relação ao 

próprio período da infância, não extrapolando para resultados que venham a aparecer na 

vida adulta (Marques & Bichara, 2011). Queiroz, Maciel e Branco (2006), concordam 

com essa assertiva e sugerem que na maioria das sociedades a brincadeira é uma 

atividade considerada como fundamental para o desenvolvimento infantil. Muitas 

competências são desenvolvidas durante os momentos de atividade lúdica, que 

possibilitam, de forma segura e prazerosa, a aprendizagem de regras e preceitos sociais 

importantes para a criança. 

Um aspecto interessante é compreender que as crianças possuem motivações 

diversas para brincar, em especial, para brincar de certas maneiras ao invés de outras, 

sendo, dessa forma, complexamente determinadas. Nesse sentido, volta-se à valorização 

do contexto e das expectativas adultas sobre os tipos de brincadeira que podem ser 

realizados pelas crianças, contribuindo também para essa motivação. Todas as 

influências são o reflexo das características biológicas, da cultura e das experiências 

vivenciadas pelas crianças (Göncü & Gaskins, 2006).  

As expressões da brincadeira mudam entre as crianças e mudam também entre 

gerações. Nesse sentido não se pode tratar a brincadeira como uma atividade inata, visto 

que supõe algum tipo de aprendizagem social (Navarro & Prodócimo, 2012). Seguindo 

a mesma linha de raciocínio, Brougère (2010), considera que a criança sofre influências 

do contexto social desde o seu nascimento, assim como Vigotski (2007). Isso significa 

que é nesse contexto que as crianças adquirem contato com a oportunidade de brincar, 

podendo dessa forma, exercer suas competências físicas, cognitivas e sociais, mediadas 

pela relação com os outros. Para Brougère (2010, p. 65), “A brincadeira aparece como a 

atividade que permite à criança a apropriação dos códigos culturais e seu papel na 

socialização foi, muitas vezes, destacado.”. 

Segundo o autor, o processo de socialização é definido pela reunião de fatores 

que possibilitam à criança fazer parte do “socius” (p.66) circundante, apropriando-se 

dos seus códigos e tornando-se capaz de estabelecer uma comunicação completa com os 

outros integrantes do seu contexto social. A partir do momento em que as crianças 

passaram a frequentar os centros de educação infantil esses ambientes tornaram-se 

também lugares de mediação para a aprendizagem social. O professor passou a 

representar o adulto mediador nesses espaços onde a brincadeira tornou-se um 
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instrumento fundamental de adaptação e aceitação das atividades curriculares 

obrigatórias. Segundo Navarro e Prodócimo (2012), quando entendemos a brincadeira 

das crianças em certo sentido podemos compreender mais sobre a infância e suas 

transformações.  

As autoras apontam para a importância de haver uma organização dos espaços 

na educação infantil para que a brincadeira aconteça naturalmente, respeitando as 

competências das crianças, já que brincar não é apenas uma necessidade, mas um direito 

adquirido. Marques e Bichara (2011) afirmam que o espaço físico é um dos elementos 

que contribuem para a variedade das brincadeiras e que uma estrutura física planejada 

não atrapalha o uso imaginativo das crianças. Pelo contrário, Navarro e Prodócimo 

(2012) compreendem que o ambiente da educação infantil deve ser planejado não 

somente para, mas com as crianças, de modo que suas necessidades sejam satisfeitas, 

visto que o ambiente é também um mediador das relações da criança. 

Navarro e Prodócimo (2012) consideram que a mediação na educação infantil 

não está restrita a uma intervenção direta do professor, mas está presente em todo o 

planejamento que ele faz para que as crianças tenham acesso aos objetos e brinquedos, 

conhecimento sobre o uso e disponibilidade dos espaços e os horários destinados às 

atividades. Apesar disso, Marques e Bichara (2011) afirmam que as crianças são 

capazes de se adaptar às particularidades do contexto, inclusive à disponibilidade de 

espaços e objetos. Esse planejamento leva em conta as crenças que os professores têm 

sobre o brincar infantil, tendo sido construídas dentro dos seus sistemas de significados 

culturais. Do mesmo modo, o professor deve diferenciar o brincar livre do brincar 

pedagógico para que possa respeitar as necessidades das crianças e também propor 

atividades que sejam divertidas nos momentos de aprendizagem (Queiroz, Maciel & 

Branco, 2006). 

As brincadeiras infantis passaram a ser cerceadas pelos espaços fechados, 

elaborados e implantados por adultos que se propunham a cuidar da segurança e da 

integridade de suas crianças. Essa necessidade surgiu devido ao aumento da violência 

nas ruas, das ocupações urbanas e do ingresso das mulheres no mercado de trabalho, 

que necessitavam de apoio no cuidado aos seus filhos. Com essas mudanças sociais, as 

crianças passaram a ocupar outros espaços além do ambiente familiar, que se 

constituíram na forma de creches, pré-escolas e escolas. Nesses contextos elas têm a 

oportunidade de interagir com outras crianças fortalecendo a produção de suas próprias 
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culturas de modo criativo e seguro, resignificando e transformando as informações que 

recebem do mundo adulto de forma autônoma e genuína (Corsaro, 2011). 

Sarmento (2004) resume o contexto escolar, incluindo a educação infantil, como 

uma instância de socialização onde há uma busca pela coesão social, sendo cenário de 

trocas e disputas culturais. Nesse ambiente, os adultos expressam inúmeros saberes 

sobre as crianças que, por sua vez, representam objetos do conhecimento sob os quais se 

devem realizar atividades que estejam de acordo com o que se espera como sendo típico 

do desenvolvimento infantil. As pessoas que compõem o ambiente da criança, assim 

como a cultura da qual ela faz parte, são as grandes responsáveis pela socialização dessa 

criança. No entanto, não são as únicas mediadoras no processo de aprendizagem pelo 

qual a criança passa ao longo do seu desenvolvimento. Os objetos, especialmente os 

brinquedos no caso das crianças, também cumprem essa função (Brougère, 2010; 

Vigostski, 2007). 

Antes de se tornarem objetos das brincadeiras infantis os brinquedos eram 

artefatos em miniatura que representavam elementos do contexto imediato dos adultos, 

sendo utilizados de forma decorativa. Aos poucos a produção de brinquedos, já como 

objetos voltados para brincar, foi crescendo e ganhando espaço, inserindo-se no 

contexto social (Almeida, 2006). Hoje se pode afirmar que o brinquedo é objeto 

soberano do mundo infantil, contendo valor simbólico e estimulando a realização da 

brincadeira (Brougère, 2010). Contudo, apesar da imagem do brinquedo ser um 

elemento significativo, Brougère (2010, p. 21) afirma: “O brinquedo é, acima de tudo, 

um dos meios para desencadear a brincadeira. Porém, a brincadeira escapa, em parte, ao 

brinquedo.”, indicando que a criança é capaz de ir além do que ele representa. 

Elkonin (1998) apresenta uma explicação histórica sobre a incorporação dos 

brinquedos nas atividades infantis, afirmando que as mudanças na visão sobre as 

brincadeiras infantis têm relação com as mudanças sociais pelas quais passaram as 

próprias crianças, e os lugares que ocuparam progressivamente ao longo da história. De 

acordo com Brougère (2010), aquilo que o brinquedo representa carrega consigo valores 

simbólicos que correspondem a conteúdos sociais. Na relação ativa que estabelece com 

o brinquedo, a criança é capaz de ir além da sua forma, reforçando sua propriedade 

simbólica. Suas ideias são complementares à proposta de Vigotski (2007) que considera 

o conteúdo imaginativo como uma característica essencial do brincar, incluindo as 

regras como inerentes a essa atividade.  
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Considerando que os brinquedos são elementos essenciais nos espaços escolares, 

e que nesse contexto as crianças criam suas culturas de pares através das quais 

representam a cultura adulta (Corsaro, 2011; Qvortrup, 2011), essas particularidades 

devem ser destacadas. Tomando como referência a ideia atual de que as crianças 

constituem culturas de pares compreende-se que essa construção é tanto ativa, quanto 

reflete os seus mundos sociais, onde a socialização deixa de ser vista como a simples 

internalização de conhecimentos e habilidades advindas da cultura adulta. Pelo 

contrário, pensar a infância nos dias de hoje é reconhecer que elas se apropriam de 

maneira criativa de tudo que observam no mundo adulto, reproduzindo de forma 

interpretativa, não idêntica, os elementos cotidianos da cultura adulta e formando assim, 

sua própria cultura de pares (Corsaro, 2011). 

Ao utilizar a expressão “reprodução interpretativa”, Corsaro (2011) pretende 

salientar que as crianças são participantes no processo de construção social, mais do que 

expectadoras, sendo desse modo, capazes de apropriar-se, reinventar e reproduzir o 

contexto adulto do qual fazem parte. A partir daí, o autor propõe uma substituição do 

termo “socialização” (Brougère, 2010, Navarro e Prodócimo, 2012), que supõe uma 

criança passiva, pelo termo “reprodução interpretativa” onde as crianças têm suas 

particularidades respeitadas e valorizadas. Além disso, ao mesmo tempo em que se 

apropriam da cultura adulta, enquanto dela participam, criam suas próprias culturas, 

essas sim, exclusivas da infância, tratando de uma atividade notória e representativa, 

não apenas para a produção de cultura infantil, mas para mudanças culturais 

importantes. 

Vigotski (1930/2009, p. 11) usará o termo “imaginação” ou “fantasia” para 

designar “Toda actividade humana que não se limite a reproduzir fatos ou impressões 

vividas, mas que cria novas imagens, novas ações”. Durante as brincadeiras as crianças 

não estão limitadas apenas pela lembrança de suas experiências, mas as reinventam de 

forma criativa, combinando suas elaborações entre si e construindo realidades 

particulares impregnadas de afeto e necessidades. Essas assertivas de Vigotski 

(1930/2009) parecem caracterizar o que Corsaro (2011) chama de cultura de pares, 

fortalecendo a ideia de que as crianças não são reprodutoras sistemáticas da cultura 

adulta. 

Ao fazer uso do brinquedo, portanto, a criança tem à sua disposição um mundo 

de imaginação para ser explorado. Esse instrumento do brincar contém em sua estrutura 
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categorias sociais específicas que também são subjetivas. Através dele a criança é capaz 

de exercer sua experiência da infância de maneira autêntica e espontânea (Almeida, 

2006). No entanto, como já foi apresentado, a relação da criança com o brinquedo se 

modifica ao longo do desenvolvimento e de acordo com sua experiência, como afirma 

Elkonin (1998). Para as crianças mais novas, entre três e quatro anos de idade, as 

propriedades do objeto, e nele inclui-se o brinquedo, direciona consideravelmente a 

brincadeira. Nas idades subsequentes as crianças passam progressivamente a separar a 

imagem do significado, ampliando o uso dos brinquedos e objetos da forma que melhor 

lhes convier. 

O contexto da educação infantil é permeado tanto pelas crenças dos educadores 

quando pelo uso do brinquedo, horários e espaços definidos para atividades acadêmicas 

e brincadeiras, e também o uso da ludicidade como estratégia de aprendizagem. Desse 

modo, o brincar na infância além de possuir uma finalidade em si, apresenta 

importância nas estratégias educacionais, especialmente para as crianças pequenas 

(Grigorwitschs, 2010). O próprio Vigotski (2007) indicou a importância dessa atividade 

nos anos escolares e pré-escolares como sendo uma forma de expressão das crianças, 

afirmando que elas são capazes de vivenciar experiências que, devido à impossibilidade 

de serem realizadas no contexto adulto a realizam durante o brincar. A criança 

resolveria suas tensões de certa incompetência envolvendo-se no mundo da fantasia 

onde os seus desejos podem ser realizados imediatamente, não sendo necessário 

aguardar o crescimento para satisfazê-los. 

Durante suas brincadeiras as crianças passam a agir no âmbito da cognição, não 

dependendo das motivações advindas dos objetos exteriores, na medida em que utilizam 

a imaginação como veículo da brincadeira. Nesse sentido pode-se arriscar dizer que o 

desenvolvimento da criança acontece através do brincar, onde essa atividade age como 

propulsora do melhoramento de suas habilidades cognitivas facilitadas pelo 

desenvolvimento da linguagem (Vigotski, 2007). É também a brincadeira uma forma 

específica que as crianças têm para se relacionar com as pessoas e com o ambiente à sua 

volta enquanto organizam através dela, suas ideias sobre a cultura circundante. Isso é 

verdadeiro na medida em que a brincadeira deve ser pensada como uma atividade 

coletiva e inserida socialmente (Grigorwitschs, 2010). 

 O que a maioria das teorias na psicologia e áreas afins indica, portanto, é que 

brincar é um comportamento típico da infância que não somente ajuda a compreender 
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sobre as crianças, mas também sobre os contextos socioculturais aos quais elas 

pertencem. Contudo, esse conhecimento que a brincadeira oferece sobre o universo 

adulto somente é possível quando se é capaz de contextualizar as ações das crianças 

durante o brincar como uma atividade inserida culturalmente, que necessita dos 

instrumentos sociais mais amplos, incluindo a linguagem, como matéria prima para a 

sua realização. Desse modo conhecem-se também as crianças e suas culturas, que são 

peculiares e que, por sua vez, são capazes de transmitir informações importantes sobre 

suas necessidades, habilidades e desenvolvimento. 

 Carvalho e Pedrosa (2002) explicam bem essa relação entre culturas adultas e 

culturas infantis ao afirmar que as crianças costumam incluir em suas brincadeiras 

elementos da cultura adulta, quando levam a “macrocultura” para o grupo de 

brincadeira. Dessa forma elas demonstram exercer um papel importante e ativo na 

transmissão de elementos como papéis e valores culturais para seus pares de 

brincadeira. As autoras lembram que a estereotipia de gênero, que trata sobre as 

expectativas sobre como meninos e meninas, ou homens e mulheres devem se 

comportar socialmente, é um desses aspectos que são transmitidos através das culturas 

de pares durante as brincadeiras.  

 Nesse sentido, nota-se um grande interesse dos pesquisadores em investigar os 

contextos onde essas atividades ocorrem a fim de identificar o fenômeno da brincadeira 

e caracterizá-lo, além da tentativa de compreender suas funções que possam repercutir 

no desenvolvimento das crianças. Os centros educacionais fazem parte desses ambientes 

e tem sido frequentemente escolhidos por acolher as crianças durante boa parte do 

tempo de suas infâncias, onde existem espaços, objetos e momentos específicos para a 

ocorrência do brincar. Nesse caso, a escola contém também as regras de comportamento 

social que incluem trabalho, que no caso da criança limita-se a realizar as atividades 

previstas para o seu aprendizado escolar e configuram-se como obrigações, e lazer, 

representado pelos horários de brincadeira livre. 

 O contexto educacional une diversidades e, devido a essa característica atual, 

cria um choque entre a cultura escolar e as culturas das famílias que essas crianças 

trazem com elas, advindas de contextos sociais e étnicos distintos (Sarmento, 2004). 

Essas constatações, de acordo com Sarmento (2004), ajudam a compreender as 

mudanças na forma de pensar e agir em relação à infância, assim como suas atividades e 

atribuições. No entanto, essa tentativa de uniformizar a educação torna-se possível 
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quando o assunto é brincar. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(MEC, 1998) reconhece a importância da brincadeira e a necessidade da existência de 

espaços físicos e sociais nos centros educacionais infantis, através dos quais as crianças 

possam reconstruir os elementos de suas culturas, estabelecer novas relações, exercer 

senso crítico e imaginação. 

 As crianças aprendem, através das trocas sociais estabelecidas durante as 

brincadeiras, a identificar-se como únicas e reconhecer seus parceiros como únicos 

também, ampliando seus conhecimentos sobre trocas sociais que culminam no 

aprendizado social. Desse modo também são capazes de descentrar-se e aproximar-se 

dos seus pares, abrindo possibilidades para reconhecer papéis e serem capazes de 

assumi-los (Grigorowitschs, 2010). Nessa construção social da criança a brincadeira tem 

lugar de destaque e atualmente se configura numa expressão válida das imagens que as 

crianças possuem sobre o mundo à sua volta. Os centros educacionais infantis fazem 

parte do universo da infância permitindo uma aproximação das crianças que possa 

utilizar a brincadeira como recurso de conhecimento a seu respeito, principalmente 

quando elas falam sobre isso. 

 Nada mais justo, portanto, do que ouvir das crianças o que elas sabem sobre 

brincadeiras na educação infantil, suas preferências, suas percepções e necessidades, na 

tentativa de confrontar suas falas com o que as teorias e as pesquisas mais recentes 

dizem sobre o brincar, as crianças e suas relações com a infância. Os resultados que 

serão apresentados a seguir pretendem discutir essas questões sob o ponto de vista da 

psicologia e das crianças em idade pré-escolar de contextos imediatos distintos, na 

intenção de conhecer um pouco mais sobre a importância do brincar e identificar 

congruências e divergências entre o que as crianças, pessoas que fazem uso necessário 

da brincadeira, e pesquisadores, adultos que as acompanham, pensam (e agem) sobre 

esse fenômeno sócio-dependente. 
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3. DELIMITAÇÃO DO OBJETO 

 

 Considerando os diálogos que a psicologia do desenvolvimento tem estabelecido 

com a sociologia da infância, que enfatiza a participação ativa das crianças nas 

investigações do universo infantil, como também a influência do contexto nas suas 

brincadeiras, surgiu a seguinte pergunta que configura o problema de pesquisa do 

presente trabalho: Quais as percepções das crianças sobre as brincadeiras e seus 

elementos no ambiente da educação infantil e de que forma elas representam as 

características dos microcontextos público e particular? 

 A partir desse questionamento pretendeu-se alcançar o objetivo geral de 

identificar os principais conteúdos expressos nas falas de crianças em idade pré-escolar 

sobre a brincadeira na educação infantil associando-os a características próprias aos 

microcontextos investigados. 

Na intenção de atingir o principal objetivo desse trabalho, foram elaborados 

quatro objetivos específicos: 

1. Identificar o que as crianças falam sobre os espaços e momentos destinados 

às brincadeiras nos Centros Educacionais Infantis (CEI), a forma como 

ocorrem e a disponibilidade e uso de brinquedos em cada um deles. 

2. Descrever a fala das crianças acerca das brincadeiras, das interações que elas 

possibilitam e dos objetos/ brinquedos usados no respectivo CEI que 

frequentam. 

3. Classificar as preferências das crianças por temas, de acordo com os 

conteúdos de suas próprias falas. 
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4. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Partindo do interesse em conhecer a expressão das crianças em idade pré-escolar 

sobre suas preferências lúdicas no contexto da educação infantil, foram selecionados 

dois centros educacionais infantis, que aqui também serão chamados de escola, para a 

realização dessa pesquisa: uma escola municipal e uma escola particular, ambas 

urbanas. As características de cada um desses contextos serão descritas a seguir. 

  

2.1 Centro Particular da Educação Infantil (Escola Particular) 

  

A escola particular fica localizada em um bairro de classe média alta da cidade 

de Salvador e possui turmas do grupo II ao grupo VI, que atendem respectivamente 

crianças de dois a seis anos de idade. No total são cinco salas de aula, uma para cada 

grupo de crianças, e as atividades ocorrem no turno matutino. Cada turma tem uma 

professora e as turmas dos grupos II a IV contam com a ajuda de auxiliares. Existe a 

opção de turno integral para as crianças de três a seis anos, onde aquelas que 

permanecem na escola durante a tarde realizam as atividades de casa sob a orientação de 

uma professora, formando uma turma única (independente da idade). 

 Além das salas onde as crianças desenvolvem as atividades pedagógicas de 

acordo com suas idades, existe a sala da direção, a sala de informática e a sala de áudio 

visual. Existem também os espaços abertos, onde há uma piscina coberta, uma quadra 

pequena, e dois parques, um para as crianças dos grupos II e III, que fica ao fundo de 

suas salas, e outro para as crianças dos grupos IV a VI, localizado no espaço aberto. Os 

grupos das crianças menores, de dois e três anos, ficam no térreo do prédio, onde há, 
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além das salas e do parque, dois banheiros infantis, um para meninos outro para 

meninas. As crianças dos grupos subsequentes ficam nas instalações do primeiro andar, 

onde também há banheiros infantis, separados por sexo, e um banheiro para professores 

e funcionários. 

 Para cada dia da semana há uma atividade extraclasse: música, natação, 

informática e capoeira. Às sextas-feiras as crianças tem um horário livre para atividades 

lúdicas que podem ser sessões de filmes, com direito a pipoca, ouvir músicas de CDs 

infantis, cantar e dançar, e brincadeiras em sala que podem tanto ser orientadas pela 

professora quanto espontâneas, com brinquedos levados pelas próprias crianças ou 

aqueles disponibilizados pela escola.  

Os grupos IV e V, que participaram desse estudo, são compostos por nove e seis 

crianças respectivamente, e possuem atividades pedagógicas cotidianas realizadas em 

sala com orientação e acompanhamento de suas professoras. Para as crianças do grupo 

IV as tarefas incluem: desenho, pintura de figuras a dedo com cola colorida ou tinta 

guache, pintura a lápis de cor/ giz de cera, reconhecimento e replicação das letras do 

alfabeto e dos números, desenho da primeira letra do nome, cópia do nome inteiro com 

o uso de modelo, ligação de pontos para formar os números e cópia dos números. 

 As crianças do grupo V também realizam tarefas que visam o aprendizado tais 

como: identificação de objetos “maior” e “menor”, “grande” e “pequeno”, de 

quantidade “mais” e “menos”, ampliação do aprendizado numérico, escrita de letras, 

identificação do alfabeto. Em ambas as turmas, algumas das atividades do dia 

costumam ser temáticas, de acordo com datas comemorativas a exemplo do dia do 

circo, dia do índio e dia do professor. Quando são feriados ou comemorações culturais 

de importância nacional, as crianças são pintadas no final da aula e voltam fantasiadas 

para casa, de coelhinho, de índio ou de palhaço, por exemplo. 
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As festas mais tradicionais, como dia das mães e páscoa, são comemoradas com 

músicas temáticas com letra, melodia e coreografia ensinadas pela professora de 

música. Os ensaios são realizados com as turmas dos grupos IV, V e VI juntas. Desse 

modo, as crianças aprendem músicas para comemorar os dias festivos e apresentam suas 

performances aos pais ou responsáveis, complementando de maneira divertida o 

aprendizado que obtêm em sala.  

 A rotina das turmas dos grupos IV e V acontece na seguinte ordem: rodinha, 

atividade, lanche, higiene, parque, atividade, atividade extra classe, arrumação do 

material, espera do cuidador. A higiene bucal é realizada pelas próprias crianças todos 

os dias após o lanche. Cada criança possui seu próprio nécessaire com escova e pasta de 

dente e toalhinha. Ao final do turno, as crianças são chamadas uma a uma para guardar 

seus materiais na mochila quando se preparam para sentar e esperar a chegada dos pais. 

Geralmente elas terminam brincando na própria sala enquanto aguardam a chegada do 

responsável. 

 A hora do parque acontece todos os dias no mesmo horário, logo após o lanche. 

O parque contém equipamentos pré-montados com escorregadeira e espaços internos 

que juntos formam um único aparelho (Figura 1), quatro cavalinhos de plástico, uma 

casinha com espaço interno amplo e a quadra que faz fronteira com o parque, onde as 

crianças costumam brincar de bola. Há também carrinhos tipo triciclo, que 

eventualmente são disponibilizados às crianças na hora do recreio. Quando o dia está 

chuvoso ou acontece algum atraso nas atividades, as crianças são autorizadas a brincar 

na própria sala e na varanda que divide as turmas dos Grupos IV e V, cumprindo o 

horário determinado para brincar.  
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Figura 1: Parque do Centro Educacional Infantil Particular (Escola Particular) 

 

2.2 Centro Municipal da Educação Infantil (Escola Pública) 

 

 A escola municipal fica localizada em um bairro de classe baixa de Salvador, 

próximo ao centro da cidade e tem turmas do grupo II ao V. O espaço da escola é 

cedido pela igreja católica e tem na sua proposta a complementação da formação das 

crianças com a doutrina cristã. No total são quatro salas de aula, uma para cada grupo, 

que atendem as crianças nos turnos matutino e vespertino, não havendo turno integral. 

Cada turma tem uma professora e as turmas dos grupos II a IV contam com a ajuda de 

auxiliares. As salas dos grupos IV e V ficam no térreo e as outras salas para atividades 

com as crianças ficam no subsolo.  

Além das salas onde as crianças desenvolvem as atividades pedagógicas de 

acordo com suas idades, existe a sala da direção, a sala de multimídia e a sala da 

coordenação/ recepção, todas no térreo. O refeitório onde é realizado o lanche das 

crianças, os banheiros e os lavabos ficam no andar inferior. Existe ainda o parque, que 

fica no andar também no térreo, no fundo da escola. Este último é o único espaço aberto 

e improvisado, disponível para as crianças maiores (grupos IV e V). 
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Há somente duas atividades extraclasses que ocorrem ao longo da semana: as 

aulas de música, que acontecem às terças-feiras e a catequização das crianças, que 

ocorre todas as quartas, e é realizada por beatas da igreja católica que ensinam preceitos 

bíblicos às crianças através de canções, orações e brincadeiras. Eventualmente as 

professoras levam suas turmas para a sala de multimídia para assistir filmes. Assim 

como na escola particular, nessa escola as crianças realizam atividades por temas e 

comemoram as datas festivas desenhando, pintando ou ensaiando músicas e 

coreografias que são apresentadas aos pais/ responsáveis. 

Os grupos IV e V, que participaram desse estudo, possuem turmas com 25 e 18 

crianças respectivamente e também realizam atividades pedagógicas cotidianas que 

acontecem na sala sob a orientação e acompanhamento de suas professoras. A rotina do 

grupo IV inclui: uma atividade lúdica da chegada ao horário de início da atividade 

didática, que pode ser massa de modelar, brinquedos de montar ou manuseio de livros; 

atividade didática onde as crianças aprendem as letras do alfabeto e os números; parque, 

que não acontece todos os dias, mas quando há tempo entre as atividades e o lanche; o 

lanche, realizado no refeitório e oferecido pela instituição; atividade pedagógica e por 

fim, brincadeira (na sala) enquanto esperam a chegada dos pais/ responsáveis. 

A rotina do grupo V tem início com uma rodinha, onde a professora convida as 

crianças para cantar músicas e introduzir temas que serão trabalhados por elas durante o 

dia. Em seguida, as crianças sentam em seus lugares e as atividades pedagógicas têm 

início. As crianças também aprendem sobre letras, números, cores, formas, quantidades, 

assim como aquelas que frequentam a escola particular. Após concluir as atividades do 

primeiro momento, as crianças aguardam o lanche, momento que representa a hora do 

recreio para elas. Para ambas as turmas dessa escola eventualmente são realizadas 

oficinas de arte, quando as crianças são convidadas a participar de diversos grupos de 
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atividades extraclasse como pintura em papéis e paredes, modelagem, cantigas de roda, 

entre outras. 

A hora do parque não é algo rotineiro para essas crianças e o espaço do parque é 

relativamente pequeno e precário. Além disso, durante a época da coleta a escola estava 

em reforma, ainda montando alguns equipamentos. Desse modo, o momento destinado 

ao parque, onde a brincadeira deveria ocorrer fora do espaço da sala de aula e com a 

oportunidade de utilização de equipamentos, liberdade nas escolhas de parceiros e 

brincadeiras, até o momento de finalização da coleta de dados não ocorria todos os dias. 

O parque contém um equipamento pré-montado com escorregadeira e escada, 

semelhante ao da escola particular, dois cavalos de balanço e um balanço para duas 

pessoas (Figura 2). Por outro lado, as crianças brincam no espaço da sala de aula, com 

brinquedos da escola (geralmente blocos de montar) ou levados por elas (bonecos, 

máscaras), massinha e também sem objetos (dançando, cantando, lutando...). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Parque do Centro Educacional Infantil Público (Escola Pública) 
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5. MÉTODO 

 

5.1 Participantes 

 

 Participaram dessa pesquisa 17 crianças de ambos os sexos, com idades entre 

quatro e seis anos, regularmente matriculadas em um dos dois contextos da educação 

infantil a seguir: um Centro Educacional Infantil Municipal (escola pública) ou um 

Centro Educacional Infantil Particular (escola particular). 

 O critério de seleção das crianças foi pertencer ao grupo IV ou ao grupo V de 

cada centro educacional indicado e terem tido suas participações consentidas, 

inicialmente por um responsável, através da assinatura do termo de consentimento e 

subsequentemente pelas próprias crianças, verbalmente. Considerando esses critérios, 

dezoito crianças tiveram suas participações autorizadas pelos pais, sendo que uma delas 

se recusou a participar da pesquisa. Desse modo, a pesquisa contou com a efetiva 

participação de dezessete crianças, oito matriculadas na escola particular e nove 

matriculadas na escola pública, compondo um total de sete meninas e dez meninos 

conforme Quadro 1 .  
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Centro 

Educacional 

Particular 
Idade Grupo 

Centro 

Educacional 

Público 

Idade Grupo 

Gabi (menina) 4 anos IV Juju (menina) 5 anos IV 

Dudu (menino) 4 anos IV Beta (menina) 4 anos IV 

Eloy (menino) 5 anos IV Poly (menina) 4 anos IV 

Lino (menino) 4 anos IV Rick (menino) - IV 

John (menino) 5 anos IV Tito (menino) 4 anos IV 

Anne (menina) 5 anos V Yan (menino) 5 anos IV 

Leo (menino) 5 anos V Lisa (menina) 6 anos V 

Liz (menina) 5 anos V Ronnie (menino) 5 anos V 

 Otto (menino) 6 anos V 

Quadro 1: Participantes 

 

5.2 Instrumentos 

 

Interlocução com Desenho: foi solicitado verbalmente à criança que fizesse um desenho 

sobre o tema “O que mais gosto de brincar na minha escolinha”. Enquanto a criança 

desenhava, a pesquisadora propunha uma conversa através da qual ela pudesse ir 

explicando sobre o desenho de acordo com o tema proposto, introduzindo perguntas que 

estimulassem a criança a falar sobre a brincadeira no contexto da Educação Infantil que 

frequenta, quando necessário. O uso das perguntas, como em uma interlocução sobre o 

desenho, teve o objetivo de investigar as percepções e falas das crianças acerca do tema 

da brincadeira no seu cotidiano Educacional Infantil (Carvalho, Beraldo, Pedrosa & 

Coelho, 2004). 

 Através do desenho as crianças são capazes de expressar suas experiências, 

assim como a forma como sentem e percebem o ambiente à sua volta. Os desenhos 

ajudam a acessar informações diversas sobre as crianças, facilitando as interlocuções 

(Ellis, 2004). 
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Diários de Campo: Todas as visitas às escolas foram registradas em um caderno, no 

mesmo dia em que ocorreram, onde foram anotadas as principais observações e 

impressões tidas sobre as brincadeiras e atividades das crianças dos grupos IV e 

V(momentos, frequência, lugares, objetos/brinquedos) por dia de vista. Os diários 

serviram como referência para a contextualização dos espaços e para orientar as 

discussões propostas por esse trabalho. 

 

5.3. Materiais 

 

Papelaria: Lápis de cor em latas com temas masculinos e femininos, Bakugan e Hello 

Kitty; giz de cera; hidrocores em embalagens também com temas masculinos e 

femininos, Ben10 e Gatinha Marie; Papel A4 nas cores branca, azul e rosa. Esses 

materiais foram utilizados pelas crianças para a realização dos desenhos solicitados. 

Gravador de Áudio: as narrativas das crianças durante a confecção do desenho foram 

gravadas em áudio, após autorização da gravação devidamente assinada por um de seus 

pais ou responsáveis, como também foram autorizadas verbalmente pelas crianças 

participantes (ANEXO III). 

Máquina Fotográfica Digital: foi utilizada para fotografar os desenhos realizados pelas 

crianças, como também os brinquedos, equipamentos e espaços de recreação da escola. 

Para que pudesse ocorrer o registro fotográfico foi necessária uma autorização por 

escrito de cada representante das escolas, conforme ANEXO IV. 

 

5.4 Considerações Éticas 

 

 Após agendamento para a apresentação do projeto que antecedeu essa pesquisa, 

as diretoras de ambos os Centros de Educação Infantil marcaram a visita para uma 

conversa inicial e para que cada uma delas pudesse mostrar a sua instituição, assim 

como as instalações e os profissionais que lá trabalham. A proposta foi apresentada em 

cada instituição tanto para a diretora quanto para a vice-diretora, quando foram 

esclarecidas as dúvidas e combinadas as formas de contato que seriam estabelecidas 

com pais, professoras e crianças, assim como a frequência das visitas.  
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 Todas as crianças que participaram foram informadas pessoalmente sobre a 

realização da pesquisa e da importância de sua participação, consentindo-a verbalmente. 

As crianças pareceram gostar da atividade de desenhar enquanto falavam sobre a 

brincadeira na escola, contribuindo de forma satisfatória para a obtenção dos dados. 

 Todos os nomes foram preservados, tendo sido utilizados, para fins desse 

trabalho, apenas nomes fictícios. O projeto foi submetido à plataforma Brasil e aguarda 

parecer. 

 

5.5 Procedimento de Coleta de Dados 

 

 Após a autorização para que a pesquisa pudesse ocorrer nos espaços de cada 

instituição, as referidas diretoras assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido (ANEXO I) autorizando a realização da coleta dos dados na instituição que 

representa. Após esse momento foi combinado um dia para que as professoras das 

turmas dos grupos IV e V pudessem ser informadas sobre a realização da pesquisa e a 

necessidade de ter acesso às crianças. 

 Após o estabelecimento do contato com os referidos centros da educação 

infantil, os pais foram informados sobre a minha presença na instituição e sobre a 

realização da pesquisa com as crianças. A forma de abordagem aos pais foi diferente se 

acordo com a escola.  

 Na escola particular, foi enviada aos pais, junto com as atividades de casa das 

crianças, uma carta de solicitação de participação (ANEXOII) e um documento de 

autorização (ANEXOIII), onde o primeiro documento deveria ser lido e o segundo 

assinado e devolvido pelos pais que consentissem a participação de seus filhos e 

permitissem a gravação em áudio das interlocuções. Nesta solicitação constou um breve 

resumo sobre a pesquisa e os meus contatos para eventuais esclarecimentos caso fosse 

do interesse dos pais. Os pais que concordaram com a participação das crianças estavam 

cientes sobre o direito de desistir da participação do seu filho a qualquer momento.  

 Na escola municipal, os pais foram abordados um a um, na hora da chegada das 

crianças, e convidados a conhecer brevemente sobre a proposta do estudo, tal como na 

solicitação enviada aos pais pela escola particular, sendo que, para esses pais a 
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informação ocorreu oralmente. Em seguida, aqueles que aceitaram a participação de 

seus filhos, assinaram a autorização de participação e de gravação em áudio (ANEXO 

III), tendo do mesmo modo que as crianças da escola particular, o direito de desistência 

da participação reservado. A forma de acesso aos pais foi escolhida pelas diretoras de 

casa escola, que já possuem práticas em receber estudantes e pesquisadores, 

identificando as estratégias mais eficientes e adequadas a suas rotinas. 

 Em seguida, iniciei as visitas em cada instituição. As visitas ocorreram de acordo 

com a disponibilidade de tempo e dos momentos mais adequados, que foram 

estabelecidos por cada professora, autorizando verbalmente a minha presença para que 

pudesse acompanhar as crianças durante as atividades que realizavam dentro e fora da 

sala. As turmas escolhidas foram as do turno da manhã, em ambas as instituições, para 

manter certa uniformidade, já que a escola particular só tinha turmas matutinas. 

 As visitas iniciais tiveram a intenção de fazer com que ao mesmo tempo em que 

eu pudesse conhecer melhor a rotina das turmas e especialmente das crianças, passasse a 

ter contato frequente com elas e essas pudessem se tornar naturalmente mais receptivas 

à minha presença e consequentemente à participação na pesquisa. Durante o período de 

visitas, quando se percebeu que as crianças cujos pais autorizaram suas participações já 

se sentiam próximas e confiantes a mim, elas passaram a ser convidadas uma a uma 

para realizar um desenho sobre o que mais gostava de brincar na escolinha. 

 Num momento determinado por cada professora, fui perguntando a cada uma 

das crianças participantes, se elas gostavam de desenhar. Quando a resposta foi 

afirmativa, a criança foi perguntada sobre o que é uma pesquisa e como se faz. Em 

seguida a essa pergunta inicial, eu explicava brevemente o que era uma pesquisa 

(“quando a gente quer saber alguma coisa a gente faz uma pesquisa. A pesquisa pode ser 

num livro, na internet ou perguntando às pessoas”), tentando associar a explicação às 

atividades que realizavam na escola. Em seguida a criança era convidada a ajudar na 

pesquisa através da realização de um desenho e uma conversa sobre brincadeiras. A 

coleta dos dados ocorreu numa sala reservada, onde havia mais privacidade e silêncio. 

Após a conclusão do desenho e da interlocução, a criança voltava para a sala 

acompanhada por mim. 

 Quando entravamos na sala de coleta, previamente preparada para a chegada da 

criança (papéis e lápis disponíveis numa mesinha da altura da criança, cadeirinha para 

ela sentar), solicitava que ela sentasse e escolhesse uma das folhas de papel para 
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desenhar. Em seguida, perguntei se poderíamos conversar enquanto ela desenhava e se a 

nossa conversa poderia ser gravada. Após a autorização da criança, o passo seguinte foi 

pedir para que ela fizesse um desenho sobre o que ela mais gostava de brincar na 

escolinha. A partir daí a conversa teve início e fui introduzindo perguntas que pudessem 

levar cada criança a falar sobre os lugares preferidos, momentos, espaços, objetos, 

parcerias e o que mais surgisse sobre o tema da brincadeira, a depender do 

envolvimento da criança durante a interlocução. 

 Terminado o desenho e a conversa estabelecida durante a sua realização, era 

perguntado à criança se ela gostaria de falar algo mais sobre a brincadeira na escola. 

Caso a resposta fosse positiva, era solicitado que ela acrescentasse o que, na sua 

concepção, estava faltando com frases do tipo: “o que mais você quer falar sobre 

brincadeiras?”, por exemplo. Após o término de sua complementação, eu perguntava se 

poderia tirar uma fotografia do desenho pronto para que pudesse ser guardado. Todas as 

crianças permitiram a foto do desenho. Em seguida, o gravador era desligado e o 

desenho entregue à criança que, junto comigo, retornava à sala para o encontro com a 

professora e os colegas. 

 

5.6 Procedimento de Análise dos Dados 

 

 Antes de tratar sobre o processo de elaboração das categorias de análise é 

importante destacar que as perguntas dirigidas às crianças durante as interlocuções 

foram elaboradas à medida que elas apresentavam os conteúdos, através dos quais uma 

fala sobre determinado tema levou a perguntas sobre o tema referido ou sobre sua 

relação com outros aspectos da brincadeira na educação infantil. Portanto, o roteiro da 

entrevista foi sendo elaborado ao longo das interlocuções, respeitando as falas das 

crianças e o objetivo de ter acesso às percepções ou concepções das crianças, sem a 

intenção de descrever os eventos da forma como acontecem (sua ocorrência, não 

ocorrência ou frequência, por exemplo), como ressaltam Carvalho et al (2004). 

 De acordo com as autoras, ter como objetivo uma aproximação da fala das 

crianças, ao invés de procurar descrever eventos, leva a conhecer a percepção que elas 

possuem sobre o tema investigado, diminuindo os problemas de confiabilidade sobre 

seus relatos, já que não há, nesse caso, a pretensão de compará-los com seus 
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comportamentos. Por outro lado, as autoras destacam que o tema pode levar a respostas 

desejáveis socialmente, algo que deve ser lembrado durante as análises. Desse modo, 

por ter como material de pesquisa os relatos das crianças e levando em conta o objetivo 

do presente trabalho, considerou-se a análise de conteúdo como a forma mais adequada 

para tratar os dados. 

 A análise de conteúdo é uma ferramenta de pesquisa que pode ser utilizada em 

diversas circunstâncias, especialmente quando se considera que todo material escrito ou 

falado é passível de ter seu conteúdo analisado. Um dos tipos de análise de conteúdo é a 

análise temática ou categorial através da qual os temas centrais do texto são 

identificados e trabalhados em suas particularidades (Oliveira, 2008). A análise de 

conteúdo, de acordo com Bardin (1977), deve conter as seguintes características: 

exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade, fidelidade e produtividade. 

 Partindo dessas informações e levando em conta o objetivo do presente trabalho, 

justifica-se essa escolha, sendo necessário, a partir dela, uma explanação sobre como se 

chegou às categorias desse estudo.  Seguindo a concepção de Pedrosa e Carvalho 

(2005) de que os dados são construídos, no sentido de que não existem isoladamente, é 

essencial apresentar a forma como foram obtidos, tornando-os contextualizados e 

passíveis de serem compartilhados e compreendidos. Considerando essas assertivas 

pertinentes, serão apresentados a seguir os passos que levaram à elaboração das 

categorias que deram origem aos resultados desse trabalho. 

  

5.6.1 Elaboração das Categorias Temáticas 

 

 Os dados foram desvelados a partir da transcrição das interlocuções realizadas 

com as crianças. A transcrição literal foi realizada através do uso de um programa de 

transcrição de entrevistas chamado Express Scribe. Após as transcrições, todas as falas 

foram lidas uma a uma de modo que fosse possível identificar ideias gerais sobre o que 

as crianças haviam apresentado como mais marcante em relação às brincadeiras na 

educação infantil. Essa primeira leitura foi uma espécie de familiarização com os dados, 

e antecedeu a identificação das categorias. Através dessa etapa, que Bardin (1977) 

chamou de Leitura Flutuante, foi possível notar alguns temas frequentes nas falas das 

crianças que dariam origem às futuras categorias temáticas (D. Oliveira, 2008). 
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 Em seguida, realizou-se uma leitura mais minuciosa. Dessa vez, cada registro foi 

lido separadamente seguindo a seguinte ordem: primeiro, as falas sobre a temática da 

brincadeira foram identificadas e marcadas, excluindo-se todas as falas que tratavam 

sobre outros assuntos; segundo, foram selecionadas as falas sobre a brincadeira na 

educação infantil, separando-as das brincadeiras em outros espaços; terceiro, a 

identificação das unidades de registro, que foram definidas por frases que contivessem 

algo sobre a brincadeira na educação infantil; por fim, após a leitura de todas as 

transcrições, surgiram os temas centrais que foram citados pelas crianças. Os temas 

foram agrupados de acordo com critérios empíricos, que respeitaram as construções 

feitas pelas crianças ao longo do processo de coleta de dados. 

 Essas etapas levaram à elaboração das seguintes categorias temáticas: 1. 

Brincadeiras Preferidas; 2. Parceiros da Brincadeira; 3. Espaços de Brincadeira; 4. 

Brinquedos Preferidos; 5. Brincadeira e Atividade Escolar. As definições das categorias 

encontram-se descritas no capítulo “Porque é assim que brinca”: Um diálogo sobre a 

brincadeira na educação infantil.  

 Como se pode notar, para a análise dos dados não houve elaboração de hipóteses 

prévias nem a utilização de categorias existentes na literatura ou elaboradas a priori. As 

categorias temáticas, conforme foi apresentado, surgiram durante as interlocuções 

realizadas com as crianças e foram retiradas dos conteúdos de suas falas, o que 

configura categorias empíricas. Essa forma de tratar os dados repeitou a fundamentação 

sob a qual esse estudo foi desenvolvido: perceber e tratar a criança como participante 

ativo, co-construtora do processo de pesquisa aqui realizado.  

 Desde a elaboração das categorias, que respeitou os conteúdos de suas falas, até 

a redação do capítulo dos resultados, onde suas falas foram utilizadas de forma 

ilustrativa para a apresentação de cada tema, as crianças fizeram parte da construção 

desse trabalho. Suas falas durante a apresentação dos resultados ajudaram na 

compreensão sobre a elaboração das categorias, fortalecendo a identificação dos 

conteúdos que representam.  
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5.6.2 Sistematização dos Dados 

 

 A etapa seguinte à elaboração das categorias foi a comparação dos resultados. 

Primeiro foram apresentados e discutidos os dados das crianças por centro educacional, 

separadamente. Nessa primeira fase, as crianças tiveram suas falas comparadas de 

acordo com o grupo ao qual pertencem (IV ou V), de acordo com o gênero e conforme 

as parcerias. Em seguida, os resultados obtidos por centro educacional foram 

comparados entre si, de onde foi possível identificar possíveis diferenças e semelhanças 

nas maneiras que as crianças apresentam suas percepções de espaços, momentos, 

relações e objetos do brincar, na educação infantil. Além disso, podem-se destacar as 

percepções das crianças e suas relações com o contexto do qual participam. 

 Os dados dos diários de campo foram sistematizados, de forma que pudessem 

ser obtidos comentários gerais sobre as visitas e o contato com as crianças, tendo sido 

utilizados principalmente como recurso de contextualização e fidedignidade na 

descrição dos centros educacionais e para melhor compreensão sobre a trajetória da 

realização da pesquisa. 
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6. “PORQUE É ASSIM QUE BRINCA”: UM DIÁLOGO COM CRIANÇAS 

SOBRE A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Conforme as descrições apresentadas no capítulo sobre método, as análises das 

falas das crianças deram origem a cinco categorias temáticas, de acordo com as 

definições a seguir:  

Brincadeiras Preferidas: diz respeito a todas as falas através das quais as crianças 

expressaram explicitamente o nome de suas brincadeiras favoritas e suas características. 

Brinquedos Preferidos: refere-se aos brinquedos que as crianças disseram gostar mais 

de brincar na educação infantil. Tanto os equipamentos dos parques quanto os objetos 

disponíveis nas salas encaixam-se nessa categoria. 

Parceiros de Brincadeira: refere-se às escolhas de parceiros relatadas pelas crianças 

durante as brincadeiras na educação infantil, incluindo seus pares e a professora. Essa 

categoria levou ao subtema da segregação de gênero, comum nos estudos da 

brincadeira. 

Espaços da Brincadeira: diz respeito aos espaços físicos existentes nas instituições para 

educação infantil que as crianças consideram preferidos para a realização das suas 

brincadeiras.  

Brincadeira e Atividade Escolar: refere-se à relação que as crianças estabelecem entre 

brincar ou realizar as tarefas escolares, incluindo as relações entre horários de 

brincadeira e de realização dessas atividades. 

Os dados codificados permitiram uma comparação das falas das crianças sobre 

as brincadeiras de acordo com o gênero, os espaços, brinquedos e equipamentos 

disponíveis, a quantidade de tempo que possuem para brincar fora da sala (tempo 

formal) e entre as crianças de ambos os centros educacionais. Esse último item, que diz 

respeito ao centro educacional que as crianças frequentam, também possibilitou 

comparações relacionadas ao contexto que aqui também serão tratados como 

microcultura, conforme destacam Carvalho e Pedrosa (2002).  

Considerando a perspectiva de infância discutida anteriormente, durante a 

apresentação dos resultados tentou-se evitar, sempre que possível, o olhar centrado na 

visão adulta tanto nas interpretações – evitando inferir o que não foi dito ou comparar 
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com o que foi observado – quanto na escrita dando voz às crianças inclusive na redação 

desse texto, onde suas falas foram utilizadas não somente de forma ilustrativa, mas 

principalmente, constitutiva. 

Tendo em vista os aspectos apresentados até o momento, os resultados serão 

apresentados através de descrições cursivas contendo exemplificações que foram 

consideradas representativas de cada categoria temática, conforme sugere Oliveira 

(2008). As falas consideradas representativas foram usadas tanto para ilustrar as 

categorias quanto na composição do texto, conforme explicitado anteriormente. 

Retomando as ideias de Carvalho et al (2004), é importante ressaltar que para a 

realização de uma análise qualitativa recortes das falas sempre serão necessários, 

portanto, o pesquisador deve fazer escolhas de acordo com o objetivo do seu trabalho, 

assim como deve atribuir sentido ao sistematizá-las. O presente estudo também seguiu 

essa estratégia metodológica e, portanto, é fruto de escolhas realizadas a partir dos 

objetivos que levaram à elaboração desse trabalho. 

 

6.1. Brincadeiras Preferidas 

 

Partimos da convicção de que a brincadeira é uma atividade espontânea e 

característica da infância. Devido ao seu aspecto intrínseco o comportamento de brincar 

pode ser considerado como universal, no sentido de que todas as crianças em condições 

seguras e saudáveis brincam. Cordazzo et al (2007) afirmam inclusive que não é 

necessário à criança ter motivos para brincar. Por outro lado, as características lúdicas 

apresentadas pelas crianças dependem do contexto onde as brincadeiras ocorrem, o que 

indica suas variabilidades tanto entre lugares como entre as próprias crianças (Marques 

& Bichara, 2011). 

 Essas particularidades contextuais têm sido tratadas como microculturas, que 

são definidas como culturas menores através das quais se compartilham características 

tais como valores, crenças ou modelos de comportamento (Rettig, 2002). As 

microculturas contribuirão de forma mais próxima para as semelhanças e diferenças que 

existem entre as pessoas. Ao reconhecermos a infância como um período inserido 

historicamente reconhece-se também que as expectativas sobre como uma criança deve 

se comportar revela as expectativas que temos em relação às crianças e à maneira como 
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agimos com elas (Silva, Guimarães, Vieira, Franck & Hippert, 2005). Nesse sentido, a 

brincadeira é sem dúvida, um terreno fértil para a identificação de microculturas e para 

a compreensão sobre como as crianças percebem e se relacionam com o seu contexto. 

Pode-se considerar que uma parte significativa do tempo das crianças é tomada 

pelas brincadeiras. Apesar não haver consenso sobre uma definição única da 

brincadeira, os pesquisadores concordam sobre sua importância e sua relação com o 

desenvolvimento infantil (Conti & Sperb, 2001). No entanto, Carvalho, Alves e Gomes 

(2005), afirmam que, enquanto para a criança a brincadeira é algo permanente e 

contínuo, nos documentos que regulamentam as práticas educacionais infantis essa 

palavra é quase inexistente. Essas duas ideias nos parecem contraditórias: de um lado, 

crianças cujos comportamentos estão voltados para a brincadeira, e de outro, adultos, 

inseridos num contexto que acolhe essas crianças, com ideias sobre o valor específico 

da brincadeira e a prioridade que deve ser dada às atividades (escolares), com o olhar 

voltado para o futuro. 

Portanto, ouvir as crianças pode ser uma estratégia interessante para saber como 

elas percebem essa relação com o brincar no contexto educacional infantil, onde as 

normas são previamente estabelecidas pelo planejamento pedagógico adulto. 

Começando pelas brincadeiras preferidas as crianças da presente pesquisa indicaram, 

através de suas falas, suas preferências lúdicas em dois contextos educacionais infantis 

distintos: uma escola particular e uma escola pública.  

Em relação ao tema que deu início à conversa com as crianças, “Do que mais 

gosta de brincar na escola?”, as crianças do centro educacional particular apresentaram 

grande variabilidade nas suas preferências: amarelinha; bola; escorregadeira; carrinho 

em miniatura, carrinho (espécie de triciclo), futebol e Scooby-Doo, sendo que a 

“Escorregadeira” foi escolhida por duas crianças. Duas crianças relataram brincadeiras 

que envolviam o faz de conta, como pode ser visto no Quadro 2
1
: 

 

 

 

 

                                                             
1 Este quadro indica apenas as brincadeiras que foram citadas inicialmente por cada criança, refletindo a 

primeira lembrança que tiveram durante as interlocuções.  
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Categoria Resposta Gênero 

 

 

 

 

Brincadeiras Preferidas 

Amarelinha F 

Bola M 

Escorregadeira M 

Carrinho (miniatura) M 

Carrinho “de corrida” (triciclo) M 

Escorregadeira F 

Futebol M 

Scooby-Doo F 

Quadro 2: Brincadeiras Preferidas - Escola Particular 

  

Cordazzo et al (2007) realizaram um levantamento bibliográfico sobre os 

estudos da brincadeira em psicologia. O material identificado revelou que entre as 

pesquisas cujo foco estava voltado para um tipo de brincadeira específica, quase a 

metade delas procurou investigar o faz de conta. Dentre as explicações que os autores 

propuseram para essa prevalência estão a relação que os adultos costumam estabelecer 

entre esse tipo de brincadeira e o treino de habilidades, assim como os benefícios que 

ela pode trazer para as crianças. Considerando que a maioria desses estudos está 

relacionada à área do desenvolvimento, compreende-se que essa percepção seja 

reforçada, visto que através do comportamento das crianças durante as brincadeiras é 

possível identificar aspectos do seu desenvolvimento. 

 No presente estudo, o faz de conta foi um dos tipos de brincadeira citados pelas 

crianças, mas não na frequência que os estudos abordam. Antes de ser um paradoxo, 

devemos considerar que o interesse dos pesquisadores pode estar associado às 

características desse tipo de brincadeira e não ao fato de ser mais ou menos preferido 

pelas crianças. Parece, pelo menos no caso deste estudo, que suas “preferências” estão 

associadas às oportunidades de brincar e não ao tipo de brincadeira, ainda que tenham 

indicado suas brincadeiras favoritas.  

O faz de conta de fato parece ser uma brincadeira interessante às crianças, 

conforme indicam a frequência com que elas brincam simbolicamente e conforme o 



 
 

85 
 

grande interesse dos pesquisadores em investigar esse fenômeno. Contudo, a ênfase 

dada a essa atividade por adultos e crianças é que difere significativamente. Striano, 

Tomasello e Rochat (2001) atentaram para essa questão indicando que muitas vezes, 

quando as crianças manipulam ou usam objetos durante suas brincadeiras são os adultos 

que interpretam suas ações como simbólicas. No entanto, do ponto de vista da criança 

pode ser que a brincadeira não seja dessa natureza. Além disso, muitas vezes os adultos 

fazem sugestões sobre como as crianças devem manipular os objetos chegando a fazê-

las claramente através de instruções verbais. Devido a esse fator, também comum no 

ambiente educacional infantil, algumas brincadeiras citadas pelas nossas crianças que 

não foram bem descritas por elas, não puderam ser identificadas como faz de conta. 

Mesmo assim, a ênfase nesse tipo de brincadeira, ao menos no centro 

educacional particular, foi muito reduzida. As crianças simplesmente se dedicam à 

brincadeira de forma inteira e natural, sendo o seu maior benefício o próprio ato de estar 

brincando e se divertindo. Quando pensam no desenvolvimento de habilidades e 

competências, elas fazem referência às atividades planejadas, cujos temas e exercícios 

implicam em mudanças visíveis no aprendizado: “eu já sei fazer o A”, por exemplo. 

 A seguir vamos apresentar as falas das crianças associadas a essas preferências, 

o que nos permitirá compreender as razões de suas escolhas assim como os conteúdos 

dessas brincadeiras. 

Gabi citou “amarelinha” como sua brincadeira favorita enquanto que Dudu 

disse: “Eu gosto de brincar também com uma bola” mencionando uma de suas 

preferências. Com essa fala indicou que essa é apenas uma das muitas brincadeiras das 

quais ele gosta, algo que pode ser confirmado ao longo da interlocução. Eloy, por sua 

vez, começou a sua fala com uma afirmação sobre a minha sugestão “eu vou desenhar o 

que eu gosto mais de brincar” indicando que compreendeu a proposta da atividade. 

Disse que a sua brincadeira favorita é a “escorregadeira” e mais adiante explicou como 

brincava nesse aparelho: “a escorregadeira a gente sobe na escadinha e escorrega. (é a 

minha brincadeira favorita) Porque eu gosto de brincar nela”. 

 Lino indicou dificuldades para se expressar verbalmente e apresentou atraso no 

uso da linguagem com comportamentos geralmente mais agitados do que os seus 

colegas de turma. Contudo, demonstrou interesse em desenhar, permitindo acesso a 

algumas de suas preferências lúdicas na escola. Sobre sua brincadeira preferida ele 

disse: “gosto de brincar de carrinho”, aqueles carrinhos em miniatura. John antes de 
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iniciar seu desenho perguntou “eu posso fazer um carro de corrida?” (Figura 3) e após 

a minha resposta positiva ele começou a desenhar. Explicou que na escola não tem carro 

de corrida porque “já guardou”, indicando que os carrinhos tipo triciclo (Figura 4) que 

ficavam disponíveis no parque eram considerados pelas crianças como carros de 

corrida. Essa fala remete a uma brincadeira de faz de conta que se misturava com uma 

brincadeira motora, já que, durante as brincadeiras com os triciclos, as crianças 

agitavam-se bastante, inclusive apostando corridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3: Desenho “Carro de corrida” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Triciclo usado no parque chamado de “carrinho” pelas crianças. 
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As visitas e as observações realizadas no parque e na sala, assim como as 

interlocuções realizadas com as crianças, ajudaram a compreender a diferença entre o 

que as elas chamavam de carrinho (miniatura), objeto com o qual brincavam na sala e 

carrinho de corrida, objetos maiores, semelhantes a triciclos, no qual as crianças 

podiam sentar e serem empurradas ou mover o brinquedo com os próprios pés 

apostando corridas umas com as outras. Nota-se, desse modo, que, para essas crianças 

existem duas brincadeiras “de carrinho”. Uma com carrinhos em miniatura, brinquedos 

disponíveis no espaço da sala e a outra com carrinhos do tipo triciclo, brincadeira 

realizada no espaço mais amplo do parque.  

Além desse carrinho do tipo triciclo, John disse que gosta de brincar “de 

gatinho” e “de pega-pega também”, complementando sua lista de brincadeiras na 

escola. Para brincar de gatinho “é só você se abaixar e você começa a brincar”. Para 

essa brincadeira simbólica, a criança não necessita de outros recursos além da sua 

própria imaginação. Segundo Carvalho, Pedrosa e Rossetti-Ferreira (2012) as crianças 

descobrem, através do faz de conta, que os elementos do contexto podem conter outros 

significados, intensificando a criatividade e o uso da imaginação, atribuindo novas 

funções aos objetos, espaços e situações. As autoras acrescentam a isso que, durante as 

brincadeiras imaginativas ou simbólicas, há um exercício mental acentuado, 

principalmente porque as situações criadas são construídas pelas crianças. Nesse caso, a 

criança usa o próprio corpo como recurso da brincadeira, explorando sons e 

movimentos. 

Anne indicou a escorregadeira (Figura 5) como sua brincadeira preferida, e a 

escolheu como tema do seu desenho dizendo, “A escorregadeira é colorida. Primeiro 

eu vou fazer onde escorrega...E aqui quem quiser pode sentar” (Figura 6) explicando 

uma das possibilidades de utilização desse brinquedo, que nesse momento, teve sua 

função principal  de escorregar preservada. Leo, por sua vez, começou desenhando a si 

próprio “jogando futebol” e disse ser essa a sua brincadeira favorita. Liz disse que o 

que mais gosta de brincar quando está na escola é de “Scooby Doo”. Para brincar de 

Scooby Doo “tem que ter o cachorro, um fantasma, Dafne, Fred, Welma, Salsicha, 

Scooby Doo”. Através dessas falas é possível notar que certas crianças apresentam 

riquezas de detalhe em suas explicações, levando para suas brincadeiras, o 

entendimento que possuem sobre objetos e temas escolhidos por elas.  
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Figura 5: Escorregadeira – Escola Particular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 6: Desenho “Escorregadeira” 

 

A fala de Liz remete à compreensão de que para a criança nessa idade a 

brincadeira de faz de conta deve ser organizada, de preferência de acordo com aquilo 

que ela conhece sobre o tema escolhido para brincar. Num estudo sobre a utilização de 

bonecos fantásticos que representam personagens de um desenho infanto-juvenil, 

Brougère (2010) avaliou as interações lúdicas de crianças com idade entre quatro e oito 

anos. O autor identificou que, conforme a idade da criança aumenta a forma de 

interação lúdica se modifica. Um de seus achados foi que para as crianças com mais de 

cinco anos, quando brincam em grupo, o desenho animado funciona como um roteiro 

que indica as regras sobre traços, nomes de personagens e contextualização do local 

onde a história se desenvolve. Contudo, quando as crianças iniciam a brincadeira, os 
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detalhes específicos dos episódios perdem sua força determinadora, sendo modificados 

através dos acordos que os brincantes poderão realizar. 

Quando a criança brinca sozinha de temas fantásticos, esse distanciamento entre 

o que de fato ocorre na TV e o que a criança realiza das brincadeiras aumenta 

visivelmente (Brougère, 2010). Outros autores também constataram mudanças na forma 

com a qual as crianças brincam de acordo com a idade. Marques e Bichara (2011), por 

exemplo, fizeram um levantamento sobre a trajetória do brincar identificando como as 

crianças ao longo do desenvolvimento apresentam esse comportamento que tem início 

nos primeiros meses, com a exploração, e se torna mais refinado em torno dos três anos, 

quando a criança consegue realizar alterações simbólicas mais elaboradas. Em idades 

mais avançadas, tais como as crianças desse estudo, elas se tornam capazes de 

estabelecer relações que implicam em trocas sociais ainda mais refinadas dentro das 

próprias brincadeiras. Bomtempo (1999) dirá que essas mudanças progressivas na forma 

de brincar representam o avanço da criança que passa da experimentação ao pensamento 

sobre como fazer uso dos objetos. 

Sobre a determinação que os brinquedos trazem consigo, visto que suas imagens 

e formatos representam objetos em miniatura do cotidiano adulto, é possível também 

fazer uma analogia em relação à predeterminação que existe em muitas brincadeiras de 

faz de conta. Essa afirmativa parte do pressuposto de que, conforme indica a literatura 

(Bomtempo, 1999; Rettig, 2002) o faz de conta é dependente do contexto e da 

experiência da criança. A brincadeira simbólica é criativa, mas o ponto de partida é 

sempre um indicador contextual que propõe o tema que será transformado em 

brincadeira podendo vir de programas de TV, relações cotidianas, conhecimento sobre 

as profissões, entre tantos outros. Nessa perspectiva ambos, brinquedos e temas do faz 

de conta, podem ser considerados como determinantes da brincadeira ao menos em 

certo sentido. 

Contudo, considerar esses elementos chave da brincadeira como determinantes 

no sentido estrito, seria incorrer no erro de que os objetos e conteúdos da brincadeira 

são inflexíveis. Nem as pesquisas nem as falas das crianças indicam essa relação, 

apenas reforçam a ideia de que brinquedos e temas são frutos da cultura onde as 

crianças estão inseridas e, portanto, indicam, ao menos num primeiro momento, os 

conteúdos e preferências apresentados durante as brincadeiras devidamente 

contextualizadas. Ao afirmar que a partir de uma perspectiva ecológica podemos 
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perceber brinquedos e objetos da brincadeira como elementos que representam o 

contexto e que, consequentemente influenciam os comportamentos das crianças, Rettig 

(2002) reforça essas relações. 

Como se pode perceber, apesar do faz de conta não ter sido citado como a forma 

preferida de brincar para a maioria dessas crianças, apenas duas delas não mencionaram 

alguma brincadeira imaginativa ou simbólica. Esse dado reforça os estudos sobre o faz 

de conta que indicam ser esse tipo de brincadeira bastante comum entre as crianças em 

idade pré-escolar. Os temas dessas brincadeiras foram diferentes para meninos e 

meninas, indicando que essas preferências sofrem influências de gênero. Os meninos 

relataram como temas da brincadeira simbólica Ben10, herói, gatinho, dinossauro, 

casinha de livros e computador. As meninas relataram Mc Donald’s, Scooby-Doo, 

Alvin e os Esquilos e escolinha. Contudo, para aquelas brincadeiras simbólicas descritas 

por esse grupo de crianças, a inclusão de meninos e meninas foi muitas vezes frequente 

e mesmo necessária, o que descarta rigidez na forma de brincar.  

Considerando que essas crianças estão inseridas em um contexto cujos tempos e 

espaços são planejados e que, além disso, os profissionais envolvidos possuem 

representações sobre a brincadeira no contexto educacional, pode-se fazer uma relação 

com a ideia que Carvalho, Pedrosa e Rossetti-Ferreira (2012) apresentam sobre a 

brincadeira imaginária. As autoras afirmam que o brincar simbólico permite que as 

crianças modifiquem as regras pré-estabelecidas pelo contexto. Desse modo, a 

brincadeira, ao mesmo tempo em que depende do contexto é passível de ser adaptada 

pelas crianças de acordo com suas próprias compreensões e concepções sobre esse 

contexto, não representando uma mera replicação da realidade circundante. Bomtempo 

(1999) chega a afirmar que durante o faz de conta não há como negar a íntima relação 

com o contexto social. 

O outro grupo de crianças participantes frequenta um centro educacional público 

e elas também indicaram suas brincadeiras preferidas, como segue: boneca, brinquedo 

de montar e bola para as meninas, sendo que boneca foi a escolha de duas delas, e 

brinquedo de montar (casa), Ben10, telefone, motorista, futebol e “Tchu, tchu, tcha”, 

para os meninos. Essas informações denotam que, ao menos nas escolhas indicadas num 

primeiro momento, as crianças de ambos os sexos apresentaram preferências pelas 

brincadeiras de faz de conta, conforme indicado no quadro 2, que, do mesmo modo que 

o quadro 1, indica apenas as brincadeiras lembradas inicialmente pelas crianças. 
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Categoria Resposta Gênero 

 

 

 

 

Brincadeiras Preferidas 

Boneca F 

“De montar” F 

Casa (montar) M 

Brinquedo de montar F 

Bola; Massinha F 

Ben10 M 

Telefone M 

Futebol M 

“Tchu, tchu, tcha” M 

Quadro 3: Brincadeiras Preferidas - Escola Pública 

 

Ao observarmos o Quadro 3, é possível perceber que não houve semelhanças 

entre as brincadeiras preferidas que foram citadas pelas crianças do centro particular e 

aquelas citadas pelas crianças do centro municipal. Apesar de ter havido para esse grupo 

semelhanças nas escolhas individuais, duas crianças escolheram o brinquedo “de 

montar” como brincadeira preferida, por exemplo. Quando comparamos as crianças de 

acordo com o contexto educacional, apenas a brincadeira de “bola” foi citada por 

crianças de ambos os contextos como sendo a brincadeira preferida. De qualquer forma, 

a brincadeira de bola na escola particular foi escolhida por um menino enquanto que a 

na escola municipal foi escolhida por uma menina. Dessa forma não há como saber se 

as brincadeiras se equivalem, visto que nenhuma das crianças descreveu a forma como 

brincam de bola. 

Em se tratando das falas das crianças Juju respondeu que a sua brincadeira 

favorita é “boneca” e logo em seguida fez referência ao brinquedo que tem em casa 

dizendo “eu tenho uma boneca que fala”, mas confirmou que brinca de boneca em 

ambos os contextos. Ainda em relação às brincadeiras na escola, disse que também 

brinca “de cozinha”. A primeira resposta de Beta sobre o que mais gosta de brincar na 

escola foi “Pica-pau” e disse que brinca “assim... brincando com a boneca e com o 
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pica-pau”. Esse boneco é um brinquedo pessoal, que ela mesma confirmou não ter 

disponível na escola, o que me fez constatar que ela brinca em casa ou nos ambientes 

fora da escola. Nesse caso, complementou sua fala sobre o interesse principal da 

pesquisa, indicando que na escola brinca “de boneca, de panelinha... de carrinho, ir pro 

parque. E brinco em casa”. 

O final da sua fala reforça a hipótese de que para esse grupo de crianças houve 

uma associação constante entre brincar em casa e na escola, sem a necessidade, ao 

menos para elas, de fazer uma diferenciação clara entre ambos os contextos onde a 

brincadeira ocorre. No entanto, essa não foi uma característica exclusiva dessa criança, 

como será visto ao longo do texto. Por exemplo, durante toda a interlocução Juju e Beta, 

em especial, misturaram elementos da brincadeira na escola com a brincadeira em casa. 

Um exemplo disso está na fala de Juju quando afirmou que já ganhou dois fogões e 

quando disse “na minha casa tem parque”, tendo sido necessário confirmar o que de 

fato ocorria também na escola, conforme a proposta desse trabalho. 

Para Otto a sua brincadeira preferida é “de casa”, montar casinhas com blocos 

de encaixe. Apesar de dizer “mas eu sei desenhar uma boneca”, Lisa disse que sua 

brincadeira preferida na escola é “pular corda”, mas logo em seguida, disse que pula 

corda na casa da mãe, e nega que tenha corda também na escola. Novamente como as 

outras duas colegas de escola, ela transitou entre a casa e a escola na sua fala sobre a 

brincadeira. “Na minha escola tem brinquedo” para brincar e entre eles o que ela mais 

gosta é o “de montar”. Nesse caso, o brinquedo, mais uma vez, foi considerado a 

própria brincadeira preferida. Para Vigotski (2007), a percepção dos objetos é 

ultrapassada pelo significado que eles podem representar numa situação de brincadeira, 

o que contribui para a compreensão das falas das crianças em relação a suas escolhas. 

Outra constatação importante ao comparamos as brincadeiras indicadas como 

preferidas, ou seja, aquelas lembradas pelas crianças no início da conversa, foi que a 

maioria das crianças da escola pública, cinco delas, indicou as brincadeiras que 

envolvem o faz de conta como as preferidas, o que pode ser notado através do quadro 2 

e de suas falas. Por exemplo, a brincadeira que o Rick mais gosta na escola é “Ben10”, 

um personagem de desenho animado que parece uma febre entre os meninos. Essa 

brincadeira denota o faz de conta, que ele brinca tanto em casa com “minha mãe” como 

na escolinha com “os coleguinhas”. Ronnie também citou o faz de conta como sua 

brincadeira preferida ao dizer que gosta de brincar de “motorista” com um dos colegas 
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da sua turma. Para essa brincadeira acontecer é preciso um carrinho, e na própria escola 

tem esse brinquedo. Já Tito prefere “futebol! Com meus colegas”. 

O Yan também indicou o faz de conta como elemento central, porém 

demonstrou na sua fala a preferência por uma brincadeira de caráter pontual, que 

representa a interpretação que a criança tem de elementos do mundo adulto, já que a 

brincadeira que ele mais gosta é “tchu, tchu, tcha”, música de uma novela da época, 

cuja dança parecia divertida às crianças. Essa fala ilustra a força que a cultura adulta 

possui em relação às escolhas que elas fazem. Elas também são influenciadas pelas 

mesmas contingências socioculturais as quais os adultos estão submetidos e, portanto, 

são também capazes de compreendê-las e interpretá-las. Ao entrar em contato com a 

cultura adulta a criança se apropria dos elementos que para ela se destacam e, desse 

modo, é capaz de transformar a cultura adulta em uma cultura própria, em uma cultura 

da infância através da qual é possível compartilhar e resignificar o que veem, ouvem e 

vivenciam. A essa forma de apropriação criativa dos elementos da macrocultura dá-se o 

nome de reprodução interpretativa (Corsaro, 2011). 

Esses dados apontam para uma direção interessante no que diz respeito à relação 

entre brincadeira simbólica, brinquedos e contexto cultural. Haight, Wang, Fung, 

Williams e Mintz (1999) afirmam que para as crianças, os objetos oferecem suporte e 

modelam as brincadeiras de faz de conta, e argumentam que esse tipo de brincadeira é 

uma atividade eminentemente social, em especial para as crianças mais jovens. A partir 

de um estudo sobre a forma como crianças e cultura são cocriados durante o processo de 

desenvolvimento, os autores, através de observações naturalísticas, identificaram os 

episódios de faz de conta ocorridos no ambiente doméstico. 

Os resultados indicaram que existem três variáveis que interferem no faz de 

conta de crianças pequenas (de dois anos e meio a quatro anos): variáveis universais, 

desenvolvimentais e culturais. As crianças de culturas chinesas e Américo-irlandesas, 

ambas investigadas pelos autores, apresentaram preferência pela inclusão de objetos no 

faz de conta. Nesse caso, atribuíram caráter universal a essa característica, já que 

encontraram esses dados em outros estudos. Para as crianças da presente pesquisa, os 

brinquedos também fizeram parte do faz de conta, tendo sido utilizados inclusive para 

identificá-los. Para ambos os grupos de família o faz de conta foi uma atividade social, 

variando de acordo com o contexto interpessoal. Para finalizar, os autores atribuem aos 
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objetos e às práticas de socialização dos cuidadores as variações nas dimensões do faz 

de conta. 

Em relação ao uso do brinquedo, que se mostrou necessário para a maioria das 

crianças desse estudo, pode-se notar que elas estabeleceram relações diretas entre esse 

objeto e suas brincadeiras. Por exemplo, Poly respondeu que sua brincadeira favorita na 

escola é “bola”, mas negou haver esse brinquedo na escola. Contudo, insistiu em dizer 

que bola é a sua brincadeira preferida, já que parecia ser um objeto de desejo muito 

imediato, o que pode ser notado através da sua fala “eu vou ganhar... Meu pai vai me 

dar uma bola”. Apesar dessa evidente confusão entre a vontade de ter uma bola e tratar 

esse brinquedo como sua brincadeira preferida na escola, ela afirmou que lá tem 

“brinquedo e papel” para brincar e que na falta da bola prefere a “massinha”. 

Na sala, Tito disse, “brinco de montar” e lá tem muitos brinquedos, “tem 

massinha...”. Por outro lado, as brincadeiras não apareceram como limitadas ao uso de 

brinquedos e objetos, pois dentre as brincadeiras que gosta Tito citou o “pega-pega” e 

descreveu a brincadeira que chamou de “pega-pega vampiro estruque” (Figura : “é só 

correr e depois pegar correr e pegar, correr e pegar, correr e pegar...”. Bichara, 

Modesto, França, Medeiros e Cotrim (2011) apontam para as características dos espaços 

externos que, segundo os autores, permitem a ocorrência de brincadeiras variadas e 

independentes de outros atrativos como brinquedos, por exemplo. Conforme a fala de 

Tito, os autores destacam o pega-pega como um tipo de brincadeira comum nesse 

contexto.  
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          Figura 7: Desenho “Vampiro Estruque” 

 

 No caso dessa brincadeira que acontece no parque e parece ter as mesmas regras 

de um pega-pega tradicional, essa variação surge associada a um tema específico de 

vampiro. Talvez a ideia de um vampiro possa criar mais tensão no jogo de pegar e 

deixar a brincadeira mais interessante. Segundo ele trata-se de “um pega-pega mais 

elegante” onde “quem piscar o olho correndo, perde!”. Outro tipo de pega-pega é 

“Hulk. Quem bater as pernas perde”. Essas variações de uma brincadeira conhecida, 

conforme destacam Magalhães, Souza e Carvalho (2003), indicam particularidades 

locais e representam parte da motivação para brincar. De acordo com as autoras, as 

provocações são parte constituinte desse tipo de brincadeira e indicam prazer no desafio 

de ser pego. 

As crianças de ambos os sexos, nesse contexto, indicaram o brinquedo de 

montar em suas falas, não somente como suas brincadeiras favoritas, mas também em 

outros momentos, pois esses brinquedos são os mais comumente entregues pelas 

professoras durantes os intervalos entre as atividades. As crianças do contexto 

educacional particular não fizeram referência a brincadeiras de montar nem mesmo a 

objetos ou brinquedos dessa natureza. Pode-se admitir que essa associação encontrada 

na escola pública estivesse relacionada ao contato diário que essas crianças têm com 
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esse tipo de brinquedo, distribuído frequentemente pelas professoras. Ao contrário, as 

crianças da escola particular possuem outra forma acessar os brinquedos, tendo livre 

permissão e podendo escolhê-los de forma mais variada, não estando suas escolhas 

restritas aos brinquedos de montar. 

Vigotski (2007) aponta para o fato de que os objetos utilizados durante as 

brincadeiras infantis muitas vezes deixam de ser percebidos em sua aparência real e 

passam a ser tratados a partir dos significados dados pelas crianças enquanto brincam. 

Isso significa que a criança consegue, através da imaginação, orientar seu 

comportamento não somente de acordo com aquilo que vê, mas principalmente, a partir 

do uso que pode fazer com dele. Aqui, notamos que as crianças da escola pública 

atribuem às peças de montar a característica de brinquedo preferido. As peças em si não 

contêm significado algum, mas as crianças são capazes de transformá-las e representá-

las de forma adequada as suas brincadeiras. A essa distinção entre o que o objeto é e o 

que ele significa, o autor dá o nome de pivô da brincadeira. O pivô representa, portanto, 

o uso que a criança faz na esfera da imaginação, onde as ideias prevalecem sobre a 

imagem dos objetos. Por exemplo, uma criança é capaz de transformar um cabo de 

vassoura em cavalo, mesmo que objeto que o representa seja aparentemente diferente do 

animal real. 

Por outro lado, percebe-se que na escola pública, as brincadeiras citadas pelas 

crianças podem não indicar uma preferência em si, mas uma adequação à frequência do 

uso do brinquedo, que não deixa de ser necessariamente prazerosa, mas que não é 

também uma escolha espontânea das crianças dentre as muitas possibilidades existentes. 

Trata-se, contudo, de uma brincadeira de construção que por seu caráter não 

determinado dá margem a uma infinidade de brincadeiras imaginativas, além de 

permitir que meninos e meninas brinquem ao mesmo tempo num espaço relativamente 

restrito, a sala de aula, o que pode evitar a presença de comportamentos considerados 

pelas professoras como impróprios ou inadequados. Kisimoto (2001) corrobora essa 

tendência ao afirmar que os professores tendem a associar atividades motoras a 

desordem, o que os leva a agir de forma mais conservadora, mantendo muitas vezes as 

crianças sentadas durante atividades lúdicas que acontecem em sala. 

A esse respeito Kishimoto (1997) afirma que no contexto da educação infantil o 

professor assume um papel previamente definido pelo sistema educacional cujo 

destaque é dado à socialização da criança e ao potencial desempenho acadêmico que ela 
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pode vir a desenvolver. Nesse sentido, a brincadeira é percebida como um recurso do 

desenvolvimento e da aprendizagem. Ao investigar o uso de brinquedos e materiais 

pedagógicos por professores da educação infantil, Kishimoto (2001) encontrou uma 

prevalência no uso de quebra-cabeças, peças de encaixe e mosaico pelos professores 

dessas escolas, todas públicas. Aqui encontramos algumas semelhanças entre o nosso 

trabalho e os achados da autora.  

O tipo de brinquedo distribuído com frequência pelas professoras da escola 

pública encontra-se inserido numa categoria conhecida como brinquedos educativos, 

classificados comumente por educadores como ferramenta de aprendizado. Nesse 

sentido, é possível imaginar que a distribuição desse tipo de brinquedo, além de 

promover brincadeiras menos agitadas, e garantir a ordem, já que as turmas na escola 

pública eram grandes (ver capítulo 2), esses objetos podem ser percebidos como 

promotores do desenvolvimento de habilidades motoras ou cognitivas resultando em 

novos aprendizados. Essa estratégia do uso de brinquedos considerados educativos, 

muito comum nos contextos educacionais, complementa o entendimento da educação 

infantil como ambiente preparatório do contexto escolar, que inclui, além desses objetos 

lúdicos, uma lousa para o ensino da escrita e outros conteúdos.  

Nota-se que, assim como no estudo de Kishimoto (2001) na escola pública os 

brinquedos são frequentemente escolhidos pelas professoras e não pelas crianças, o que 

demonstra a limitação na autonomia das crianças na hora de escolher seus brinquedos. 

Além disso, a autora relata que apesar dos professores reconhecerem a importância do 

uso desses brinquedos na prática pedagógica infantil, não parecem saber muito sobre 

como utilizá-los, entregando-os entre uma atividade e outra, de uma forma considerada 

por Kishimoto (2001) como inadequada. Nessa pesquisa a autora também encontrou 

dificuldade das crianças em acessar livros e outros materiais que ficavam guardados em 

armários trancados ou em estantes muito altas para o acesso das crianças. No presente 

estudo, as crianças de ambos os contextos tinham, acesso aos livros, que ficavam em 

estantes baixas, à altura delas. No entanto, para as crianças da escola pública, contexto 

semelhante ao investigado pela autora, o acesso aos brinquedos dependia da 

disponibilidade das professoras para distribuí-los. 

Nesse sentido, a prática cotidiana da educação infantil tem indicado 

inconsistências tanto em relação à proposta do que deveria ser a educação infantil 

conforme o PNE (2001, 09 de janeiro), como também em relação às necessidades 
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indicadas pelas próprias crianças. A esse respeito Kishimoto (2001, p. 238) dirá que “a 

realidade evidenciada pela rotina de atividades dirigidas parece expulsar o brincar do 

cotidiano infantil”. Ainda de acordo com a autora, esses elementos da prática 

profissional do professor da educação infantil perpassam pela concepção de criança que 

os profissionais possuem e sua relação com o que a educação infantil deve abarcar. 

Apesar desses dados, que remetem a um aspecto mais rígido da rotina 

educacional infantil no contexto público, foi possível notar uma diferença interessante 

em relação à preferência por brincadeiras de faz de conta identificadas nas falas das 

crianças da escola pública. Dentre as nove crianças participantes, cinco delas, quatro 

meninos e uma menina, apresentaram essa preferência, enquanto que no centro 

educacional particular apenas duas meninas indicaram esse tipo de brincadeira como 

sendo a sua preferida. Os temas da brincadeira simbólica também foram diversos 

havendo somente dois temas citados por mais de uma criança: Mc Donald’s para duas 

crianças da escola particular e Scooby-Doo para uma menina da escola particular e um 

menino da escola pública. Para os outros tipos de brincadeira houve maior 

concordância, o que pode indicar uma facilidade maior para identificá-las já que 

possuem relação direta com o uso do brinquedo. 

Entre todas as crianças participantes, de ambos os contextos, apenas uma delas 

não citou que brinca de faz de conta. Todas as outras indicaram ao menos uma 

brincadeira de conteúdo simbólico tais como: cozinhar, aviãozinho, vender, garagem, 

casa, Ben10, Scooby-Doo, motorista, telefone, vampiro “Estruque”, Hulk, “Tchu, tchu, 

tcha”, samurai e cowboy. Esses dados reforçam a prevalência dos estudos sobre 

brincadeira na psicologia do desenvolvimento, que indicam o faz de conta como sendo 

mais evidente e, portanto, despertando maior interesse de pesquisas, tanto por sua 

frequência quanto por seu valor desenvolvimental. 

Para as crianças de ambos os contextos, particular e público, foi notável a 

importância dada aos brinquedos como objetos das brincadeiras. Esse aspecto foi tão 

evidente que a maioria das crianças identificou o nome da brincadeira através do nome 

do brinquedo que utilizam em suas brincadeiras. Essa frequente e espontânea associação 

entre ambos levou à identificação da categoria denominada Brinquedos Preferidos, que 

será apresentada a seguir no subtópico que remete a essa interseção de conceitos que, à 

primeira vista, aparecem indissociáveis para as crianças. 
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6.2. Brinquedos e Brincadeiras: Conceitos que se confundem 

 

A partir dos dados apresentados até aqui, é notória a importância que essas 

crianças atribuem ao brinquedo durante suas brincadeiras. Isso não é uma novidade, já 

que em estudos sobre a diversidade cultural da brincadeira também se pode perceber 

que as atividades lúdicas infantis geralmente incluem o uso de brinquedos ou objetos 

(Rettig, 2002). Tanto os brinquedos ou os objetos utilizados pelas crianças durante suas 

brincadeiras, assim como as brincadeiras em si, são percebidos pela sociedade adulta 

como elementos da infância. Esses elementos, por sua vez, representam também uma 

história social através da qual o brinquedo passa a representar os aspectos de uma 

realidade histórica e social onde a criança está inserida (Silva et al 2005). 

O brinquedo também tem papel central como mediador da brincadeira. Como 

vimos, Vigotski (2007) chamará esse mediador de pivô, considerando-o elemento de 

destaque não somente para a ocorrência das brincadeiras, mas também pelas diversas 

formas através das quais pode ser utilizado (imaginado) nelas. Nesse sentido o autor 

destaca que cada objeto pode ser representado de maneira específica, não servindo a 

todo tipo de brincadeira. Para a criança, os objetos devem conter elementos que possam 

servir como ponto de partida para a função que irá representar em uma determinada 

brincadeira. Esse tipo de comportamento infantil remete ao desenvolvimento da 

habilidade de ir além da situação real, tornando o uso de objetos criativo e independente 

das restrições impostas pelo contexto. As crianças aproveitam-se do que está disponível 

no ambiente e utilizam brinquedos e outros objetos como ferramentas de suas 

brincadeiras, não necessariamente utilizando-os conforme as predisposições ou 

predeterminações que lhes são visualmente apresentadas. 

Rettig (2002) afirma que o brinquedo, assim como quaisquer objetos que as 

crianças utilizam durante suas brincadeiras, pode indicar o lugar onde moram sendo 

também reflexo do momento histórico em que vivem. Sobre a importância do brinquedo 

para as crianças Bomtempo (1999, p.52) chega a afirmar que “O brinquedo aparece 

como um pedaço de cultura ao alcance da criança. É seu parceiro na brincadeira. A 

manipulação do brinquedo leva a criança à ação e à representação, a agir e a 

imaginar.”. Ao conseguir desvencilhar-se dos aspectos visuais dos objetos, as crianças 

demonstram mudanças no desenvolvimento cognitivo, criando, a partir de suas 

brincadeiras, zonas de desenvolvimento proximal, que refletem comportamentos que 
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vão além de suas idades. Nas brincadeiras simbólicas as crianças representam ações 

daquilo que lembram, não sendo elas necessariamente fruto da pura imaginação infantil. 

O pensamento abstrato desenvolve-se nesse tipo de atividade (Vigotski, 2007).  

Essas assertivas representam de forma clara a importância do brinquedo para as 

brincadeiras infantis, confirmando o conteúdo encontrado nas falas das crianças 

participantes desse estudo.  

Quando questionamos as crianças sobre suas brincadeiras preferidas notamos 

que as escolhas se entrelaçaram com os nomes dos brinquedos preferidos, conforme 

apresentado anteriormente. Uma vez que essa associação foi feita pelas crianças surgiu 

uma dificuldade em separar as duas ideias, sobre brincadeiras e brinquedos. Em função 

dessa limitação, inicialmente serão elencados nessa seção os brinquedos indicados pelas 

crianças como preferidos e, concomitante à apresentação dos brinquedos, falaremos 

também sobre brincadeiras a eles associadas. Ao longo dessa seção, no entanto, serão 

apresentados todos os outros brinquedos que foram citados por elas como sendo 

instrumentos de suas brincadeiras no espaço da educação infantil.  

A pergunta que levou às respostas referentes à categoria Brinquedos Preferidos 

foi realizada de forma direta da seguinte maneira: “Com o que você mais gosta de 

brincar na escola? Tem um brinquedo preferido?”. Essa pergunta específica levou a 

respostas iniciais, que trouxeram informações sobre o brinquedo que as crianças 

provavelmente lembraram no momento da pergunta, conforme as respostas indicadas no 

Quadro 4 que trata sobre os brinquedos preferidos indicados pelas crianças da escola 

particular: 
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Categoria Resposta Gênero 

 

 

 

 

Brinquedos Preferidos 

Escorregadeira F 

- M 

Carrinho (parque) M 

- M 

- M 

Escorregadeira/ Chocalhinho F 

Futebol (Bola) M 

Escorregadeira F 

Quadro 4: Brinquedos Preferidos – Escola Particular 

 

No centro educacional particular, diferentemente das preferências por 

brincadeiras, a citação dos brinquedos variou pouco, ao menos nas respostas iniciais. 

Todas as meninas indicaram a escorregadeira como o brinquedo preferido, sendo que 

uma delas acrescentou um “chocalhinho” à sua lista. Entre os meninos apenas dois 

indicaram um brinquedo favorito onde um deles fez referência à bola (para o jogo de 

futebol) e o outro ao triciclo. Os outros três não indicaram um brinquedo preferido, o 

que pode denotar que uma escolha não é necessária diante das inúmeras possibilidades 

(quantidade de brinquedos e objetos) que o espaço da educação infantil oferece.  

Quando comparados com as preferências de brincadeiras indicadas pelas 

crianças, esses dados indicam a relação direta que elas estabelecem entre o objeto 

utilizado para brincar e a própria brincadeira. Ao escolherem, por exemplo, a 

“escorregadeira” (figura 5) como sua brincadeira preferida, assim como quando se 

referiram ao triciclo demonstraram essa associação, pois “escorregadeira” não 

representa uma brincadeira em si, mas o aparelho onde a brincadeira de escorregar (ou 

outras variações) acontece. Como se pode notar quando indicaram os brinquedos que 

mais gostam de usar durante suas brincadeiras, as escolhas das crianças confundiram-se 

com as próprias brincadeiras. 
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Enquanto Eloy desenhava um carrinho de corrida, ele explicava o que iria 

desenhar, remetendo-se à brincadeira como ocorre com o objeto real (carrinho do tipo 

triciclo): “Eu vou fazer a coisa que empurra (o carrinho). Outro coleguinha empurra 

você e depois você vai correndo rápido. É divertido, sabia?”. Ele mesmo qualificou a 

brincadeira como divertida e parecia conformado com a retirada desse brinquedo do 

parque. Indicou que reconhecia e respeitava as regras da brincadeira na escola quando 

falou sobre um “joguinho de futebol” em miniatura, conhecido como totó, que é 

proibido para os grupos pré-escolares. Segundo ele “não pode” brincar com esse 

equipamento “porque a tia Ana briga”. Disse que sabe brincar “mas não pode, porque 

nós vamos bater nas coisas”. 

Essa fala de Eloy corrobora as discussões realizadas até aqui, pois contribui para 

a compreensão de que as decisões sobre o que pode e o que não pode ser usado pelas 

crianças no contexto da educação infantil são tomadas exclusivamente pelos adultos. 

Essas crianças não foram consultadas sobre a retirada desse brinquedo do parque, por 

exemplo, e a explicação que permeia a fala da criança leva à compreensão de que é mais 

fácil explicar que não pode usar devido ao comportamento inadequado das crianças 

(“porque nós vamos bater nas coisas”), do que propor uma solução negociada, onde a 

criança possa oferecer alternativas de uso do brinquedo que tanto gostam, sem a 

necessidade de retirá-lo do ambiente. Visto que o brinquedo representa muito da 

brincadeira, essa é uma forma de limitá-la mesmo em seu horário livre (hora do recreio). 

De acordo com Bomtempo (1999), os brinquedos podem ser definidos a partir de 

três categorias: brinquedo estruturado, brinquedo semiestruturado e brinquedo não 

estruturado. A primeira categoria corresponde aos brinquedos industrializados ou cujas 

características representem miniaturas do universo adulto. Sua imagem representa algo 

que indica o uso que deve ser feito dele. A segunda categoria diz respeito aos 

brinquedos que não possuem uma forma em si que, por sua característica modificável, 

permite que a criança o utilize de maneira mais variada. Exemplo desse tipo de 

brinquedo são as peças de encaixar. A última categoria refere-se a objetos que não 

contém forma ou algum tipo de determinação ou sugestão, incluindo elementos da 

natureza ou massinha de modelar, por exemplo. 

No contexto da educação infantil encontramos mais frequentemente os 

brinquedos do tipo estruturado e semiestruturado. Os brinquedos citados pelas crianças 

indicam essa prevalência. Dentre os brinquedos disponíveis, os meninos citaram bola, 
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escorregadeira, carrinhos (miniatura e velocípede), blocos de montar, livros, 

computador (teclado), boneco e carta. As meninas citaram como brinquedos utilizados 

escorregadeira, carrinho (velocípede), casinha, castelinho, chocalhinho, computador 

(teclado).  

Conforme indicado anteriormente, apesar das crianças terem citado suas 

brincadeiras e brinquedos preferidos, elas também fizeram referência a muitos outros 

brinquedos que gostam de utilizar durante suas brincadeiras na educação infantil, além 

daqueles indicados como favoritos como pode ser visto no Quadro 5. 

 

Categoria Resposta Gênero 

 

 

 

 

Quais brinquedos/ 

brincadeiras/ 

equipamentos, cita? 

Escorregadeira F 

Bola; Escorregadeira M 

Escorregadeira; Carrinhos (sala e parque); 

bloquinhos de brincar; livros 

M 

Carrinho(sala) M 

Carrinho (parque); pega-pega; corrida M 

Cavalinho; casinha; castelinho; chocalhinho; 

computador (teclado) 

F 

Esconde-esconde; pega-pega; computador 

(teclado); boneco; carrinho (parque); carta 

M 

Escorregadeira; Carrinho (parque) F 

Quadro 5: Brinquedos Citados pelas Crianças da Escola Particular 

 

Rettig (2002) afirma que, devido à importância que as crianças atribuem aos 

brinquedos, os educadores e profissionais da educação infantil, responsáveis pela 

disponibilidade dos brinquedos nesse contexto, devem se certificar sobre a adequação 

desses brinquedos e se eles refletem alguma diversidade cultural. Por outro lado, 

Carvalho e Pedrosa (2002) tratam como brinquedo qualquer objeto, incluindo partes do 

corpo das crianças, que elas possam atribuir significado. Pensando nessa perspectiva, o 

que caracteriza o brinquedo não é o objeto em si, mas o uso que a criança faz dele 

através da atribuição de sentidos durante suas atividades lúdicas. No entanto, as autoras 



 
 

104 
 

consideram que certos objetos possuem uma força determinadora maior do que outros, 

estando mais suscetíveis a serem utilizados em brincadeiras específicas. Essa afirmação 

justifica as escolhas dos brinquedos de acordo com o gênero como prevalentes no 

presente estudo. 

Sobre o seu brinquedo preferido Eloy disse “eu gosto de brincar de carrinho” e 

quando perguntei como ele brincava com o carrinho respondeu “Agora já tirou. 

Porque... não sabe brincar não”. Pedi para que ele me contasse como brincava antes de 

proibirem o uso dos carrinhos e ele respondeu “era assim oh: a gente ficava com o pé, 

depois a gente ficava empurrando os coleguinhas”. Aqui, a criança demonstrou que a 

aparência física do brinquedo preserva em si um conteúdo que, por sua vez, orienta a 

brincadeira (Bomtempo, 1999; Carvalho e Pedrosa, 2002). Após a sua fala sobre a 

brincadeira de carrinho ele fez um comentário a respeito da quantidade de brinquedos 

“mas tem pouca coisa lá no parquinho. Só tem o brinquedo de casinha e aquele de 

escorregadeira e também aquele de... não sei como é... aquele de joguinho que você 

coloca o negocinho e a bola cai e você ganha (totó)”.  

Essa última frase indica que a criança nessa faixa etária, apesar de brincar em 

quaisquer condições e nos diversos espaços da escola, sente a necessidade do brinquedo 

para caracterizar formalmente a brincadeira nesse contexto. De forma genérica Lino 

disse que gosta de brincar, além de “pintar também” e continuou “eu gosto de circo”, 

generalizando para o contexto extraescolar. Esse foi o único caso na escola particular 

em que a criança extrapolou o contexto escolar na hora de falar sobre a brincadeira. Na 

verdade, como a referência ao circo, nesse caso, não diz respeito a uma brincadeira, mas 

a um lazer, é possível que ele tenha atribuído ao circo o valor de diversão que talvez 

atribua aos momentos de brincadeira. 

A fala de Leo, que havia escolhido o futebol como sua brincadeira preferida 

indicando a bola como o objeto do brincar, ilustra a desnecessidade em escolher apenas 

uma brincadeira ou um brinquedo. Ele indicou a escorregadeira como um dos 

brinquedos nos quais gosta de brincar apresentando uma nova forma de usar esse 

equipamento. Desse modo, não apenas tratou sobre a variabilidade na escolha de 

brinquedos, mas também demonstrou que as crianças podem resignificar os brinquedos 

e objetos usados durante as brincadeiras, mesmo que eles pareçam predeterminá-las: 

“você sabe o que eu faço no escorregador?” e respondeu “pulo lá de cima. Eu fico em 

cima da ponta e pulo. Da ponta do escorregador...”. Conforme argumentam Carvalho, 
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Pedrosa e Rossetti-Ferreira (2012), quem atribui significado aos brinquedos são as 

crianças que, quando necessário, devem compartilhar esses significados entre os 

parceiros da brincadeira. 

Essa fala, por exemplo, indica uma forma inovadora de usar o brinquedo, o que 

possibilita brincadeiras variadas, onde a parte que serviria para sentar e escorregar 

torna-se uma espécie de trampolim de onde as crianças podem pular. A esse respeito, 

Marques (2010) encontrou que quando as crianças brincam em parquinhos públicos elas 

utilizam os equipamentos de formas variadas, onde as brincadeiras mais evidentes são 

as de exercício físico. Além disso, a autora destaca a importância do brinquedo para a 

realização das brincadeiras das crianças que, por sua vez, demonstram variações na 

forma de utilizar os brinquedos disponíveis. De acordo com Corsaro (2011), o 

brinquedo, antes menos valorizado pelas crianças, surge como uma das ferramentas que 

define tanto suas identidades como a própria cultura que é capaz de estabelecer com 

seus pares. Ao falar sobre a cultura de pares o autor pontua que essa construção infantil 

inclui a vontade que a criança tem de obter sua autonomia em relação aos adultos e 

estabelecer suas próprias regras, resultando no domínio de suas próprias atividades.  

Sendo assim, ao modificar a função principal de um brinquedo as crianças estão 

desenvolvendo essas competências que lhes permite burlar as regras pré-estabelecidas 

de algumas brincadeiras. A cultura de pares é também, portanto, uma fonte de 

descobertas e compartilhamentos que permite às crianças estabelecer relações mais 

ativas nos contextos dos quais participam. O brinquedo, instrumento mediador da 

brincadeira, transforma-se numa fonte de informações que podem ser alteradas e 

reinventadas de acordo com as parcerias e acordos estabelecidos entre as crianças 

durante suas brincadeiras. No caso dessa criança, ao perguntar “você sabe o que eu faço 

no escorregador?”, por exemplo, parece importante dizer que a sua forma de usar o 

brinquedo é diferente e inovadora. 

Apesar de o brinquedo ser inquestionavelmente um objeto importante para as 

brincadeiras dessas crianças, poucas descreveram o uso que fazem desses objetos 

quando estão na escola. Conforme indicado no início dessa seção, as crianças falaram 

sobre brinquedos e brincadeiras como se constituísse um elemento único, o que pode ter 

tornado desnecessário explicar as formas de uso dos brinquedos, já que haviam falado 

sobre as brincadeiras a eles associadas. 
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Na escola particular as crianças disseram que levam brinquedos para a escola, 

mas somente quatro indicaram quais costumam levar, dentre eles estão: bonequinha, 

Maxsteel, caderninho e cachorrinho. 

John, por exemplo, gosta de levar seu “Maxstell” para a escola, mas disse que só 

pode brincar com ele “no parquinho”, o que, nesse caso, pode ser traduzido como ‘na 

hora do recreio’, ou quando não estão fazendo as atividades. Ele explicou como brinca 

com o boneco “é só você dobrar o bracinho dele. É assim que brinca com o meu 

Maxstell”. Ele desenhou um dinossauro (Figura 8) e disse que também brinca desse 

tema representando como essa brincadeira acontece “é só você dobrar os seus braços e 

ficar assim (junta as mãos dobradas sobre o peito). Depois você ruge como um 

dinossauro: uhrrah”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Desenho “Dinossauro” 

 

Anne disse que às vezes leva brinquedo para a escola porque “pode, a pró 

deixa” e que o brinquedo que gosta de levar é “o caderninho” que usa para anotar os 

pedidos quando brinca de McDonald’s “é ele (o colega) que leva a comida que eu 

anoto no caderninho”. Quando leva o “brinquedo” disse que pode brincar quando for a 

hora do recreio. Liz reconheceu que pode levar brinquedos para a escola e 

complementou “mas hoje eu, eu todos os dias eu trago o mesmo brinquedo que eu 

trago. O meu cachorrinho.”.  
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No centro educacional municipal, as escolhas por brinquedos preferidos se 

mostraram mais variadas que aquelas feitas pelas crianças do centro educacional 

particular. As escolhas aconteceram independentes do gênero, visto que uma das 

meninas escolheu “bola” como seu brinquedo favorito e um dos meninos escolheu 

“casinha”. A escorregadeira foi o brinquedo preferido de três meninos, o que indica uma 

preferência também pelo espaço externo e um deles indicou o “telefone” para brincar no 

espaço interno da sala. Duas meninas escolheram “boneca” e a outra não citou 

preferência. O outro menino escolheu “pião”. As preferências dessas crianças 

encontram-se no Quadro 6: 

 

Categoria Resposta Gênero 

 

 

 

 

Brinquedos Preferidos 

Boneca F 

Boneca F 

Casinha M 

- F 

Bola F 

Escorregadeira M 

Telefone/ Escorregadeira M 

Escorregadeira M 

Pião M 

Quadro 6: Brinquedos Preferidos – Escola Pública 
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Figura 9: Escorregadeira – Escola Pública 

 

Apesar de indicarem seus brinquedos preferidos, assim como as crianças da 

escola particular, essas crianças demonstraram interesse por uma grande variabilidade 

de brinquedos, brincadeiras e objetos durante os momentos de atividade lúdica. Diante 

de um conjunto mais extenso, tornou-se mais fácil identificar as escolhas de acordo com 

o gênero, conforme os padrões sociais esperados, como seguem: as meninas escolheram 

boneca, cozinhar, fogão com panela (panelinha), sofazinho, brinquedos/ brincadeiras 

tipicamente femininos, além de aviãozinho, carrinho, balanço, atirei o pau no gato 

escorregadeira, cavalinho, blocos de montar, massinha (de modelar), quebra-cabeça, 

pular corda, pega-pega, amarelinha, morto-vivo, bambolê, papel, bicicleta e laptop. O 

Quadro 7 apresenta esses resultados. 
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Categoria Resposta Gênero 

 

 

 

 

 

 

 

Quais brinquedos/ 

brincadeiras/ 

equipamentos, citou? 

 

Boneca; cozinhar; escorregadeira; aviãozinho; 

carrinho; fogão com panela; balanço; atirei o pau no 

gato 

F 

Boneca; panelinha; carrinho; escorregadeira; 

balanço; cavalinho; sofazinho 

F 

Blocos de montar; escorregadeira; balanço; 

castelinho; pega-pega; esconde-esconde; casinha 

M 

Blocos de montar; escorregadeira; balanço; 

massinha; quebra-cabeça; pular corda; amarelinha; 

morto-vivo; bambolê; bicicleta; laptop 

F 

Bola; papel; massinha F 

Escorregadeira; carro de corrida; Ben10; Scooby-

Doo 

M 

Telefone; escorregadeira; caminhão M 

Balanço; escorregadeira; pega-pega; futebol M 

Jogar bola; jogar basquete; Power Rangers; carro; 

caminhão; Tchu, tchu, tcha; cowboy; samurai 

M 

Quadro 7: Brinquedos Citados pelas Crianças da Escola Pública 

 

No microcontexto da escola pública foi possível notar que as crianças 

apresentaram em muitos casos o uso de brinquedos tipicamente masculinos e femininos, 

de acordo com o gênero ao qual pertencem, assim como suas respectivas brincadeiras. 

Essa característica não foi notada de forma tão evidente e frequente no contexto 

educacional particular, o que pode indicar a influência direta que o microcontexto 

imediato imprime sobre as brincadeiras das crianças. Mais do que isso, sobre a força 

que as normas sociais, criadas e reforçadas através do compartilhamento entre os 

membros de um grupo, imprimem diretamente na forma como as crianças replicam 

esses comportamentos durante suas brincadeiras. Isso é verdadeiro se considerarmos 

que as crianças aprendem sobre normas de conduta a partir dos membros que já 

dominam a macrocultura, aprendendo também a forma através das quais as coisas 

devem ser realizadas em determinado contexto, participando desse modo, da construção 

de tradições (Rakoczy & Schmidt, 2012). 



 
 

110 
 

Como mencionado anteriormente, uma particularidade que surgiu foi a confusão 

entre a brincadeira na escola e em outros contextos, especialmente em casa, o que levou 

essas crianças a identificarem alguns brinquedos/ brincadeiras que não acontecem no 

espaço escolar como: bicicleta e laptop. Os meninos citaram blocos de montar, 

escorregadeira, castelinho, pega-pega, esconde-esconde, casinha, carro de corrida, 

Ben10, Scooby-Doo, telefone, caminhão, balanço, futebol, jogar basquete, Power 

Rangers (bonecos), “tchu, tchu, tcha”, cowboy e samurai. Novamente, essa foi uma 

particularidade do microcontexto escolar municipal, já que as crianças da escola 

particular não apresentaram essa confusão na hora de referir-se às brincadeiras. 

 Para esse grupo de crianças a escorregadeira (figura 5) foi o brinquedo mais 

citado, sete delas disseram que gostam de brincar nesse equipamento, o que indica uma 

forte relação com esse brinquedo e possivelmente com o espaço onde ele está situado, o 

parque. Conforme discutido anteriormente, os brinquedos trazem consigo imagens que 

sempre representarão algo em si. De acordo com Brougère (2010), a expressão física 

desse objeto indica também uma função carregada de valores simbólicos e significados 

sociais. O autor acrescenta ainda que durante as brincadeiras, as imagens que os 

brinquedos representam devem ser passíveis de manipulação, fazendo parte da lógica da 

atividade lúdica das crianças. Para essas crianças é possível que esse equipamento 

remeta a inúmeras possibilidades de brincadeira, ainda que a sua imagem indique um 

uso específico. 

Quando Beta está no parque brinca “de escorregadeira... de balancinho,... de 

cavalinho” (Figura 10) e entre as brincadeiras que mais gosta está “o leão” e em 

seguida acrescenta “macaco...” e continua dizendo “mas perdeu... só tem a boneca, 

outra boneca...”, dessa vez, transitando entre os espaços de brincadeira dentro da 

própria escola, o parque e a sala. Na sala diz que “tem um sofazinho”, acrescentando 

esse objeto à sua lista de brinquedos favoritos. Através dessa fala pode-se notar a 

dificuldade ou desnecessidade em separar claramente brinquedos e brincadeiras, sendo 

considerados em muitos momentos como uma coisa só. Por exemplo, o leão é um 

brinquedo e também uma brincadeira que acontece com o brinquedo em forma de leão. 

Ela continuou dizendo que não gosta do brinquedo de montar porque “eu gosto do baú. 

Só do baú. No baú de brinquedo, de boneca.” (Figura 11). 
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Figura 10: “Balancinho e Cavalinho” 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 11: Baú de brinquedos 

 

Otto afirmou que na sala também tem brinquedos “daquele de cor, daqueles que 

são amarelo, vermelho, azul, verde...” indicando os blocos de montar coloridos. 

Contudo, concordou que os brinquedos do parque e da sala são diferentes, mas disse 

que no parque deveria haver mais brinquedos. No parque ele também gosta de brincar 

de “escorregaleve e pega-pega” e na casinha que havia antes da reforma: “eu brinco 

dentro dela (casinha). Também fico lá brincando de esconde-esconde dentro dela. 

Quando alguém vai encontrar eu me escondo dentro dela” (Figura 12), demonstrando 

que também para essas crianças, um mesmo brinquedo pode servir a várias brincadeiras 

diferentes. Essa fala de Otto, que está de acordo com a variedade de usos do brinquedo 

que apareceu nas falas de algumas crianças da escola particular, reforça a característica 

inventiva e ativa da criança quando faz uso do brinquedo. 
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Figura 12: “Casinha” 

 

À época da coleta, a escola estava passando por uma reforma e o parque ficou 

interditado por uns meses, tendo sido reaberto apenas no final do primeiro semestre 

letivo. A esse respeito sua fala torna-se ilustrativa ao dizer “acabou. Lá (no parque) 

tinha uma casinha...” e em seguida completou: “desmontaram”, sem saber dizer o 

motivo. Novamente, têm-se as decisões sobre os espaços para as crianças vindas 

exclusivamente dos adultos, sem haver propostas discutidas com elas, sobre 

possibilidades distintas, já que havia a necessidade de reforma. Elas, por sua vez, não 

reclamavam sobre as condições do parque e pareciam se contentar com as brincadeiras 

na sala, mesmo que muitas delas tivessem destacado o parque como seu lugar favorito.  

Talvez essa preferência nesse contexto ocorresse devido ao fato dessas crianças 

não terem o momento do parque incluído em suas rotinas. As crianças da escola 

particular, por outro lado, tinham o parque completo à sua disposição. No entanto, 

também comentaram sobre a ausência de brinquedos antes disponíveis, a exemplo do 

triciclo. Isso denota que as crianças mantêm o interesse pelos momentos de brincadeira, 

mas são capazes de observar as mudanças que ocorrem no ambiente, mesmo que não 

saibam explicar os motivos da mudança. Diante das falas das crianças, nota-se que 

consultá-las não é algo frequente no contexto educacional infantil. 

De qualquer forma, Otto descreveu como acontecia a brincadeira na casinha 

quando à época em que estava montada no parque “tem uma porta, aí você entra. E 

depois você fica lá dentro. Aí é de vender” lá ele vendia “comidas. Comida de 
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mentirinha”. No parque, esse brinquedo possibilitava o desenvolvimento de 

brincadeiras de faz de conta num espaço mais amplo unindo meninos e meninas. Essa 

fala corrobora a afirmação de Brougère (2010) de que o brinquedo, ainda que carregue 

consigo alguma função, não se define por ela. A manipulação que a criança faz desse 

objeto acontece de forma livre e, portanto, não determinada por regras ou usos 

anteriormente previstos. 

No parque, Lisa disse que gosta de brincar de “escorregadeira e de balanço” 

referindo-se aos equipamentos como se representassem a brincadeira em si. Na sala, 

brinca “de montar”. Quando brinca com os blocos de montar “faz um carro, faz a 

garagem e uma casa”. Na sala também “tem massinha pra eu brincar”, ela disse e 

incluiu em sua fala muitas outras brincadeiras/ brinquedos que gosta quando está na 

escola: “quebra-cabeça, pular corda, amarelinha, morto vivo” dizendo que não brinca 

dessas brincadeiras no parque, mas “lá na sala lá de cima”. Quando falávamos sobre os 

brinquedos disponíveis na sala acrescentou “aquele brinquedo de balde e joga daquele, 

daquele e tem aqui...e já perdeu” e foi além dizendo “não (não tem mais esse 

brinquedo). Só tem aquele que monta e outro de homem assim que monta. De menina só 

tem dois”.  

Essa fala representa que a criança reconhece os objetos não apenas por sua 

aparência, mas principalmente, pelo que essa aparência representa no contexto do qual 

participa, por exemplo, “de menina só tem dois”. Isso foi notório nas falas 

principalmente das crianças da escola pública, que indicaram mais brinquedos e 

brincadeiras de acordo com o gênero ao qual pertencem. Pedrosa e Santos (2009) 

afirmam que as crianças transportam para as brincadeiras padrões comportamentais 

aprendidos durante as interações que estabelecem fora da atividade lúdica, assim como 

seus significados. Segundo Brougère (2010) as representações de gênero costumam 

estar tradicionalmente relacionadas à infância, época em que as crianças são capazes de 

se apropriar das imagens contidas nos brinquedos. 

Rick também gosta de brincar na “escorregadeira”, mas disse que na sala 

também tem brinquedos e dentre eles prefere o “carro de corrida”, um brinquedo 

tipicamente masculino. Um dos meninos da escola particular também citou o “carro de 

corrida” como um objeto da brincadeira, contudo, para essa criança o brinquedo 

associado a esse objeto é um triciclo enquanto que para Rick, o carro de corrida é um 

carrinho em miniatura.  



 
 

114 
 

De acordo com as falas das crianças o parque possibilita espontaneamente o 

surgimento de brincadeiras mistas enquanto que a sala restringe, o que não significa 

dizer determina, as brincadeiras mais de acordo com o gênero da criança. Para Ronnie o 

“telefone” é seu brinquedo favorito quando está na sala, mas no parque a sua 

preferência é pela “escorregadeira”. Considerou que na sua escola tem muitos 

brinquedos e disse que gosta dos brinquedos disponíveis, e complementou dizendo 

“gosto de brinquedo” e disse que gosta de usar brinquedos em suas brincadeiras. Outro 

brinquedo que ele gosta de usar na escola é o “caminhão”. 

O brinquedo que o Yan mais gosta na sala é a “bolsinha que tem os 

brinquedos”, a sacola onde ficam guardados. Essa fala reforça a fala anterior do colega 

que disse “gosto de brinquedo,, indicando que na verdade o brinquedo é um importante 

aliado da brincadeira, independente de qual seja. No parque brinca com uma cesta “de... 

basquete” e continuou sua fala dizendo “tem parque... tem um bocado de coisa lá. Eu 

joguei basquete sozinho”. Na sala brinca de “brinquedo. É... aqueles ali que ‘tá’ novo”. 

Ele considera que na sala tem muitos brinquedos, mas ele gostaria que houvesse mais 

como os bonecos do “Superman e Batman. Eu adoro Superman e Batman. Eu tenho o 

jogo deles. Eles voam, ‘bate’ e ‘chuta”. 

As escolhas dos brinquedos estiveram condicionadas aos espaços onde a 

brincadeira acontecia. Faz sentido que isso aconteça já que os brinquedos disponíveis 

em cada um desses espaços são totalmente diferentes. Na sala, como se pode notar 

através das falas das próprias crianças, os brinquedos são menores, são leves e podem 

ser transportados, sendo mais apropriados para o uso nos espaços internos. No parque, 

por outro lado, os brinquedos podem ser chamados de equipamentos, pois são maiores, 

às vezes pesados e possuem muitas funções em suas representações. Além dos 

brinquedos e brincadeiras as crianças indicaram durante a ocorrência de suas atividades 

lúdicas suas preferências de parcerias. 

Cordazzo et al (2007) destacam que a maioria dos estudos sobre brincadeira 

abrange a interação entre crianças, sendo esse aspecto considerado fácil de identificar 

nesses tipos de estudo. Para esses autores, interagir socialmente é fundamental não 

apenas para o desenvolvimento das crianças, mas para sua sobrevivência. As interações 

sociais que acontecem naturalmente durante as brincadeiras são consideradas 

indispensáveis para a compreensão do fenômeno (Carvalho, Pedrosa & Rossetti-

Ferreira, 2012).  
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6.3. Parceiros de Brincadeira e as Questões de Gênero 

 

 De acordo com Chen e Eisenberg (2012), os modelos culturais de cada 

sociedade surgem refletidos nas crenças e práticas socializadoras dos adultos que 

orientam os comportamentos das crianças e, por conseguinte, os regulam. Dessa forma 

as crianças se tornam capazes de compreender as regras de convivência social, 

relacionamento e bem estar individual. Contudo, apesar dessa perspectiva vertical de 

transmissão de normas e valores culturais prevalecer, as crianças, ao apreenderem os 

padrões sociais adultos sobre como se comportar, levam seus aprendizados e as 

interpretações que fazem do contexto para as relações que estabelecem durante suas 

brincadeiras. Desse modo, ao reconhecermos que as crianças, durante suas interações 

entre pares, são capazes de construir novas culturas, compreenderemos também suas 

habilidades para realizar mudanças de forma ativa, sendo elas responsáveis por seus 

próprios processos de desenvolvimento. 

 Nesse sentido, quando interagem socialmente, e a brincadeira também se 

configura como um contexto social específico, as crianças são capazes de avaliar os 

comportamentos dos seus parceiros de acordo com aquilo que consideram adequado, 

por fazer parte do seu contexto social que contém normas e valores específicos. Suas 

avaliações servem, portanto, para orientar seus comportamentos inclusive enquanto 

brincam (Chen & Eisenberg, 2012). Rakoczy e Schmidt (2012) afirmam que a maioria 

das atividades sociais é governada por normas sociais convencionais que possuem 

certas características. Nesse contexto, as crianças, além de interpretarem os 

comportamentos dos indivíduos como intencionais, aprendem sobre como se comportar 

a partir da observação desses indivíduos, e são capazes de perceber as atividades sociais 

como ações orientadas por normas sociais compartilhadas.  

 Outro aspecto a ser compreendido nessa relação necessária entre cultura, 

brincadeira e interações entre crianças surge através da identificação sobre a forma com 

que essas interações ocorrem durante as brincadeiras infantis. Através da compreensão 

desse fenômeno, nos tornamos capazes de investigar o modo como as crianças se 

organizam socialmente e a forma como interpretam e criam cultura. Aqui é possível 

enfatizar que as crianças, assim como os adultos, são capazes de transmitir cultura e de 

passar adiante informações essenciais sobre brincadeiras, especialmente de forma oral 

(Pontes & Magalhães, 2002). Portanto, ao conhecermos as preferências sociais das 
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crianças durante suas brincadeiras, é possível compreendermos a forma como elas 

acontecem e as parcerias estabelecidas nesses momentos constituem-se elementos 

essenciais para a compreensão dessas relações. 

Tomando como ponto de partida essa discussão sobre brincadeiras e interações, 

assim como a interferência que ambas sofrem do contexto cultural imediato, as 

preferências de parceiros de brincadeiras indicadas pelas crianças participantes desse 

estudo serão apresentadas a seguir, destacando-se os elementos culturais constitutivos 

dessas parcerias que sejam mais evidentes nas suas falas.  

Em relação às preferências de parceria durante as brincadeiras seis crianças do 

centro educacional particular, apresentaram preferências por parceiros do mesmo gênero 

e, quando não destacaram o gênero do parceiro em sua fala, disseram que gostam de 

brincar “com todo mundo” como Gabi ou “com meus amigos da escola” como Dudu, 

indicando as parcerias mistas, nunca exclusivamente pelo sexo oposto, como mostra o 

Quadro 8: 

 

Categoria 

Respostas Gênero 

 

 

 

 

Parceiros de 

Brincadeira  

“Com todo mundo” F 

Meninos M 

Meninos M 

Menino e Menina M 

Menino (irmão gêmeo) M 

Meninas F 

Menino M 

Meninas F 

Quadro 8: Preferências de Parceiros de Brincadeira – Escola Particular 

 

As falas de Gabi e Dudu remetem à importância do parceiro para a ocorrência 

das brincadeiras nessa idade e mais ainda, nesse contexto. A forma como essas crianças 

se referem aos pares de brincadeira é um dos aspectos que merece destaque. Nesse 

sentido, Corsaro (2011) assegura que a noção de amizade, representada na fala das 
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crianças desse estudo, reflete as experiências que as crianças adquirem através do 

contato com suas famílias, sendo que o uso da palavra amigo encontra-se associado 

inicialmente às oportunidades de compartilhamento de atividades entre crianças. 

Considerando que as brincadeiras no contexto educacional infantil acontecem em 

espaços delimitados e através do uso de objetos partilhados, que não pertencem a uma 

criança em especial, essa assertiva encaixa-se bem na realidade dessas crianças. 

Os interesses das crianças permeiam suas relações sociais e carregam consigo 

elementos da cultura adulta, ou do microcontexto imediato do qual participam. Aqui, as 

crianças indicaram suas preferências de parcerias de brincadeira levando em conta 

alguns elementos tanto do contexto educacional quanto da realidade social que 

vivenciam fora da escola. Contudo, vale ressaltar, que as afirmações destacadas no 

Quadro 8, configuram apenas suas falas iniciais, pois aquelas crianças que num primeiro 

momento haviam indicado um único parceiro de brincadeira, no decorrer da conversa 

terminaram considerando outras crianças como parceiras, sendo que para a maioria das 

crianças da escola particular as parcerias mistas parecem permear suas relações lúdicas 

com mais frequência.  

Dudu, por exemplo, expressou sua preferência em brincar com dois meninos da 

sua turma. Contudo, no caso do grupo IV dessa escola, turma de Dudu, ficou difícil 

estabelecer preferências por parceiros de acordo com o gênero já que existiam apenas 

duas meninas nessa turma. Na sala, portanto, essas preferências estiveram limitadas à 

quantidade de parceiros disponíveis por sexo, não representando necessariamente uma 

escolha da criança.  

Por outro lado, os horários de brincadeira no parque das crianças dos grupos IV, 

V e VI eram com frequência, os mesmos. Nesse momento, as crianças tinham a 

oportunidade de dispor de uma quantidade maior de parceiros de ambos os sexos para 

as suas brincadeiras, ampliando suas possibilidades de escolha. Nesse sentido, a escolha 

do Dudu por dois meninos, reflete uma identificação de gênero na hora das brincadeiras, 

ou mesmo uma identificação com os colegas da sua turma, já que não citou o nome de 

crianças das outras turmas.  Para certas brincadeiras disse preferir outro menino como 

seu parceiro, o que reforça a ideia da escolha do parceiro associada à identidade de 

gênero ou a características e habilidades desejáveis como demonstra sua fala:“(Bruno) 

Porque ele é grande”. 
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De qualquer forma, o elemento principal da fala das crianças quando trataram 

das parcerias, esteve associado ao fato de que elas brincam entre si e realizam essas 

escolhas espontaneamente, sem que haja a necessidade de qualquer intervenção adulta. 

Esses dados estão de acordo com o que Pedrosa e Carvalho (1995) encontraram, 

evidenciando, além das escolhas autônomas das crianças, os momentos de brincadeira 

como representantes de suas próprias ações dentro dos grupos de pares, utilizando-se de 

experiências anteriores no estabelecimento das relações durante o brincar. 

Eloy, da mesma turma que Gabi e Dudu, manteve o padrão apresentado pelo seu 

colega preferindo dois meninos da sua própria turma e explicando o motivo dessa 

preferência “porque eles são meus amigos. Eu brinco com meus coleguinhas”. Lino a 

princípio disse que não gosta de brincar “com ninguém”, mas logo adiante afirmou 

brincar de bola com um dos meninos da sua sala e apontou Gabi como sendo também 

uma parceira de brincadeiras na escola. Aqui, o menino indicou uma parceira feminina 

para suas brincadeiras, o que pode representar que a flexibilidade de escolhas dos 

parceiros ainda pode ser encontrada nessa idade. 

 A esse respeito Alexander e Wilcox (2012) apresentam indícios de que na 

primeira infância os efeitos do sexo para os comportamentos infantis podem ser 

inferiores aos efeitos subsequentes no desenvolvimento das crianças, quando os 

comportamentos apresentados representam influência das experiências. Diferenças 

sexuais têm sido identificadas nos mais diversos domínios do desenvolvimento dos 

processos básicos até os comportamentos sociais e cognitivos, podendo ser atribuídas a 

uma prática cultural diferenciada entre meninos e meninas desde o início da vida. 

Pedrosa e Santos (2009) acrescentarão a essas assertivas, a capacidade que as crianças 

têm de se apropriar das crenças e práticas sociais sobre gênero presentes nos grupos dos 

quais participam. Dessa forma, terminam por constituir também suas próprias 

identidades de gênero. 

A brincadeira torna-se, nesse sentido, o momento através do qual as crianças 

traduzem essas significações que aprenderam através das relações com a macrocultura 

e, ao apropriarem-se da prática comportamental associada ao gênero, agem conforme os 

padrões desejados (Pedrosa & Santos, 2009). A forma como as crianças são criadas e 

tratadas assim como os tipos de brincadeira que são permitidas ou proibidas interferirão 

também nas diferenças de gênero encontradas entre as crianças, especialmente as 

crianças pequenas. Essa afirmação baseia-se principalmente na ideia de que o próprio 
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pensamento sobre qual brincadeira e/ou brinquedo são adequados para cada criança está 

de acordo com os padrões culturais de gênero do lugar onde vivem, reforçando nas 

crianças, as escolhas de acordo com o gênero (Rettig, 2002). 

Anne, por exemplo, prefere brincar com duas meninas da sua turma, mas 

também gosta de brincar com Leo. No entanto quando ocorre a participação de Leo é 

em alguma brincadeira iniciada ou proposta pelas meninas, cujo tema é “McDonald’s”. 

Leo demonstrou preferência por Dylan, como parceiro de brincadeira. A turma de Leo 

tem quatro meninas e apenas dois meninos contando com ele. Nesse caso específico, 

parece haver uma afiliação muito forte dele em relação a esse colega, que funciona 

como um líder bastante admirado. Esse fato foi observado durante as visitas e em 

conversas informais com a professora, tendo sido confirmado através da sua fala. 

Apesar dessa explícita preferência, ele disse brincar “com todo mundo” não apenas de 

futebol, sua brincadeira favorita, mas também de outras brincadeiras como “esconde-

esconde, pega-pega... Com quem quiser brincar”, o que inclui as meninas. 

Liz prefere a companhia de uma de suas colegas, contudo, além de brincar de 

Scooby Doo costuma brincar de “Alvin e os esquilos”, uma comédia infantil que 

mistura personagens humanos com esquilos feitos em animação. Porém, para brincar de 

Alvin e os esquilos “tem que ter três meninas e três meninos, porque Alvin e os esquilos 

tem três meninas e três meninos... Os meninos são: Alvin, Simon e Theodore e as 

meninas são...é... Brittany, Jeanette e Eleanor”. A escolha dos personagens acontece 

num esquema de revezamento “um dia vai ser cada um” e somente depois dos 

personagens terem sido escolhidos pelas crianças é que a brincadeira começa. 

Considerando que a participação dos meninos é essencial para que essa brincadeira 

aconteça, Liz demonstrou preferir as parcerias mistas na hora de brincar.  

John, disse que gosta de ir para a escola porque gosta “dos coleguinhas, (de) 

brincar com meu irmão...”. John é irmão gêmeo de Eloy e, portanto, são colegas 

também. Essa fala denota a importância do contato social e da relação que estabelece 

entre o espaço escolar e as brincadeiras, inclusive com o irmão, com quem pode brincar 

fora do contexto educacional.  

As crianças terem indicado o nome de um ou dois colegas, quando o fizeram, 

não significa que elas brincam somente com aqueles parceiros, mas representa suas 

preferências, especialmente quando brincavam todas juntas, na hora do recreio no 

espaço do parque. Nesse momento elas tinham a oportunidade de transitar entre as 
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brincadeiras e consequentemente entre as parcerias, sem que precisassem fazer escolhas 

por parceiros. Aqui, as escolhas eram feitas muito mais pelo interesse em uma 

determinada brincadeira do que por quem estava brincando. Geralmente, as brincadeiras 

de corrida com os triciclos e pega-pegas foram aquelas onde as brincadeiras mistas se 

mostraram mais evidentes. Houve, contudo, uma diferença importante na forma através 

da qual as crianças de cada contexto escolar fizeram referência às parcerias, como será 

visto a seguir. 

No contexto da escola pública, três meninas escolheram outras meninas como 

parceiras da brincadeira e apenas uma escolheu os meninos. Já esses últimos 

demonstraram preferência quase absoluta pelos meninos como seus parceiros de 

brincadeiras, sendo que a única exceção foi um dos meninos que indicou que gosta de 

brincar com colegas de ambos os sexos (Quadro 9). É possível notar de imediato que 

para essas crianças houve uma evidente preferência por parceiros de brincadeira do 

mesmo sexo, mesmo para as meninas que costumam ser mais flexíveis. Para as crianças 

do centro educacional particular, também houve essa tendência inicial, que, contudo, foi 

se desfazendo ao longo das interlocuções, onde foi possível perceber uma prevalência 

das parcerias mistas. 

Categoria Resposta Gênero 

 

 

 

 

Parceiros de 

Brincadeira 

Menina F 

Meninos F 

Menino e Menina M 

Menina F 

Menina F 

Menino M 

Menino M 

Menino M 

Meninos M 

Quadro 9: Preferências de Parceiros de Brincadeira – Escola Pública 
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Pode-se analisar esse fato a partir de dois olhares que se complementam: a força 

do contexto imediato sobre as questões de gênero e as oportunidades de interação 

oferecidas em cada contexto. Em relação à força imediata pode-se inferir que no 

contexto educacional público, cujo nível socioeconômico das crianças é baixo, as 

questões de gênero sejam mais bem marcadas pelos adultos do que para as crianças de 

nível socioeconômico mais elevado. As falas das crianças ajudam a ilustrar essa 

diferença. 

Inicialmente Beta disse que preferia brincar com os meninos, mas em seguida 

deixou dúvida sobre sua preferência “menino... com as meninas...”. Mais adiante tentei 

esclarecer sua escolha quando na sequência ela afirmou “com menina” e explicou, 

“porque é mais legal! Dá pra gente conversar dá pra brincar...” e continuou “(a gente) 

conversa de Barbie, também a gente conversa coisas de adulto também...”. Questionei 

sobre as tais “coisas de adulto” e ela disse “é... também conversa. Aí os meninos 

também vai pra cima, aí a gente logo sai e eles ficam lá conversando: o que é, o que é, 

o que é, o que é? E a gente fica lá, oh, conversando...”  

Rapidamente entrou na interpretação do mundo adulto quando afirmou “a gente 

ficou assim oh... a gente ficou assim, oh,... olhando a vida dos outros” e em seguida nas 

particularidades de gênero: “Sabe como é menina, besta? É desse jeito quando quer 

brincar (aponta para o desenho de uma menina colado na parede). Tá vendo menina lá 

em cima?” e continua “tem dois meninos aqui. Menina brinca com menina, menino 

brinca com menino”. Em seguida perguntei, porque meninos e meninas não poderiam 

brincar juntos e ela respondeu “porque menino brinca com homem e menina brinca com 

mulher... E a mãe não gosta”. Concordou que brinquedo de menino é diferente de 

brinquedo de menina e disse “é, mas só que menino fica assim oh (levanta e faz gestos e 

sons como se estivesse atirando): pow, pow, pow, pow... aí eles, eu e L. saímos da 

brincadeira e ficamos sentadas. Aí quando a gente vai ele vai, a gente vai e ele vai...”. 

Sua fala é muito bem marcada e significativamente mais enfática do que 

qualquer fala das crianças da escola particular. Considerando que essa fala é também 

representativa da maioria das outras crianças desse contexto, pode-se inferir que a 

microcultura compartilhada por essas crianças dentro e fora do contexto educacional, é 

um fator importante para essa evidente demarcação de gênero. Essa influência cultural 

que as crianças sofrem foi identificada no trabalho de Kishimoto e Ono (2008). Ao 

investigar as interações entre gênero e brinquedo realizadas por crianças numa 
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brinquedoteca, as autoras não somente encontraram a preferência por brincadeiras de 

acordo com o gênero, algo reconhecido nos estudos sobre brincadeira, mas a forte 

interferência dos pais sobre essa atividade. 

Apesar de não terem concluído que essas interferências observadas nesse estudo 

tenham sido determinantes para as escolhas das crianças, Kishimoto e Ono (2008) 

reconhecem a influência cultural nos grupos de brincadeira. Outra maneira de explicar 

essas preferências é apresentada por Liss (1981, citada por Menezes & Brito, 2013). A 

autora, ao investigar as preferências de parceiros de acordo com o brinquedo e com a 

forma de brincar, encontrou que as crianças podem realizar suas escolhas a partir do 

estilo de brincadeira que as outras crianças apresentam. Menezes e Brito (2013), 

cofirmaram essa prevalência de escolhas de parceiros de acordo com a brincadeira como 

mais evidente do que apenas pelo sexo da outra criança. Dessa forma, não somente o 

sexo das crianças é um fator determinante nas preferências de parceiros, mas a forma 

como brincam e as habilidades que as brincadeiras requerem ajudam nessas escolhas. 

Esse tipo de explicação ajuda a compreender a inserção mais comum das meninas nas 

brincadeiras dos meninos.  

Por outro lado, para esse contexto em especial, as meninas foram menos 

flexíveis do que a literatura tem encontrado. Por exemplo, Poly disse que prefere as 

meninas e que não gosta de brincar com os meninos. Com elas brinca de “brinquedo...” 

e complementou, “(brinco de) massinha, depois minha pró manda fazer as bolinhas. É 

pra fazer as bolinhas da massinha... Aí minha professora guarda a massinha pra gente 

brincar depois”. Rick, que nesse caso reforça a ideias aqui apresentadas, prefere brincar 

com um dos meninos da sua turma e disse que não gosta de brincar com as meninas 

“porque não gosto”, demonstrando preferência por parceiros de brincadeira do mesmo 

sexo, ainda que de forma genérica. A fala de Poly, apesar de ser menos eloquente do 

que a de Beta, ajuda a reforçar a ideia de diferenças de acordo com o contexto, visto que 

essa característica não foi percebida entre as crianças do centro educacional particular.  

Ronnie também demonstrou preferência pelos meninos na hora de brincar e 

explicou sua escolha: “porque eu gosto. É diferente. Menina brinca de boneca, menino 

brinca de carro”. Apesar disso, disse que em algumas brincadeiras as meninas também 

participam, especialmente quando estão no parque. Uma dessas brincadeiras é “de 

ônibus”. Dentre os colegas com quem disse gostar de brincar, Tito demonstrou 

preferência por um dos meninos da sua sala “porque menino é mais bom” e “menina 
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brinca com menina. Tem que brincar de boneca e menino tem que brincar de boneco”. 

Contudo, disse que também brinca com as meninas e que elas também participam 

inclusive do futebol. Essa brincadeira acontece “lá no parque” onde também tem 

“balanço, escorregadeira...”. As colocações de Ronnie e Tito, mais descritivas do que 

as de Poly, indicam com mais clareza uma relação com a microcultura da qual participa. 

As falas das crianças de cada grupo podem indicar a aproximação que fazem 

entre escolhas da brincadeira e suas realidades que, por sua vez, permeiam as relações 

durante essa atividade. Como se pode notar, as diferenças de gênero estiveram mais 

bem marcadas nas falas das crianças do centro educacional público do que para as 

crianças do centro educacional particular, que falaram de forma mais genérica sobre 

suas parcerias durante as brincadeiras. Ainda que tenham demonstrado suas escolhas de 

forma clara, indicaram suas preferências mais por proximidade (serem da mesma turma, 

por exemplo) do que pelo gênero. De acordo com Marques e Bichara (2011), 

considerando que desde a infância as crianças encontram-se inseridas num contexto 

onde homens e mulheres desempenham papéis sociais distintos, as experiências que as 

crianças têm durante a infância, terminam por fortalecer as diferenças de gênero. 

Portanto, essas diferenças, que também são apresentadas pelas crianças durante as 

brincadeiras, podem ser atribuídas a adaptações para a vida adulta.  

As oportunidades de interação configuram o segundo aspecto que pode ter tido 

efeito nas escolhas das crianças de ambos os contextos educacionais. Considerando que 

as crianças do centro educacional particular possuíam acesso mais frequente ao parque e 

que esse espaço facilita as interações entre as crianças de ambos os sexos, pode-se 

atribuir também a esse fator as preferências mais restritas no que diz respeito ao sexo 

por parte das crianças do centro educacional público. No espaço da sala as crianças 

brincam frequentemente sentadas e sob a supervisão da professora, que é aquela que 

distribui os brinquedos e é quem também permite ou impede “certas brincadeiras” de 

acordo com o sexo das crianças. Ambos os fatores, portanto, podem ser a fonte de 

referência para as escolhas das crianças durante as brincadeiras, de acordo com o 

contexto imediato. 

Juju, que frequentava a escola pública, disse que gosta de brincar “com os 

coleguinhas”, tanto meninos como meninas, mas tem preferência pelas meninas, 

especialmente por uma delas. Com essa menina ela brinca “de carrinho, de brinquedo e 

de aviãozinho”, indicando que, mesmo que tenha apresentado uma preferência inicial 
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por uma brincadeira tipicamente feminina como brincar de boneca, não existem 

restrições sobre brincar de temas e/ou objetos variados, inclusive masculinos, mesmo 

tendo como parceira outra menina. Quando brinca na sala com as “coleguinhas” usa 

“fogãozinho com panela e boneca”, reforçando sua preferência e a tipificação de 

gênero nas escolhas das brincadeiras. 

Otto também apresentou uma fala generalizada ao dizer que brinca “com os 

meus amigos”, meninos e meninas enquanto que Lisa prefere uma de suas colegas 

como parceira da brincadeira. Ao falar sobre brincadeiras e brinquedos sua fala indicou 

como ela pensa as questões de gênero “de menina é boneca, de menino é homem”, uma 

fala bastante parecida com a da colega Beta, marcando que as crianças atribuem aos 

brinquedos diferenças de gênero de acordo com as características que possuem. Para o 

contexto educacional público, como se pode notar, as crianças apresentaram diversas 

falas que frequentemente são escutadas no mundo adulto. Esse fato pode indicar que 

essas crianças estão sob o controle de regras estabelecidas pelos adultos de sua 

convivência, o que deve incluir também suas professoras.  

Yan também demonstrou sua preferência de parceria nas brincadeiras por 

“menino, porque eu gosto”, mas afirmou que também brinca com as meninas “de 

samurai”, mas não descreveu essa brincadeira. O que se pode notar é que as 

preferências existem, mas, do mesmo modo como para as crianças da escola particular, 

não restringem completamente as parcerias durante as brincadeiras, principalmente no 

parque, onde existe mais espaço disponível e os equipamentos possuem características 

mistas e não determinadas. Diante da disponibilidade de brinquedos no contexto 

educacional infantil os professores devem estar conscientes sobre o uso que as crianças 

fazem deles, evitando reforçar os preconceitos de gênero nesses objetos e na forma 

como são utilizados por elas (Rettig, 2002). 

Apesar de estabelecerem as parcerias prioritariamente com seus pares, algumas 

crianças também indicaram as professoras como parceiras da brincadeira. Em se 

tratando do contexto educacional infantil pode-se compreender a brincadeira como uma 

ferramenta utilizada pelos profissionais da educação como veículo de aprendizagem e 

desenvolvimento (Cordazzo et al, 2007). É importante ressaltar que essas interações 

acontecem em espaços definidos e arrumados de acordo com as concepções que o grupo 

social próximo possui. A microcultura indicará quais as compreensões vigentes sobre 

desenvolvimento e educação infantil que, por sua vez, irão repercutir em padrões de 
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interação que devem ser estabelecidos com as crianças e a forma como os espaços 

devem estar organizados para elas (Carvalho, Pedrosa & Rossetti-Ferreira, 2012).  

Para as crianças do presente estudo, a participação das professoras durante os 

momentos de brincadeira foi percebida de forma variável e curiosa, especialmente 

quando deram explicações sobre os motivos da não participação das professoras nos 

momentos de atividade lúdica, conforme será apresentado a seguir. 

Nesse sentido, apenas duas crianças do centro educacional particular, ambas do 

grupo IV, se referiram às professoras como parceiras da brincadeira, sendo que um 

menino do grupo V relatou apenas um momento de brincadeira com a professora. 

Somente uma delas não falou sobre esse assunto. Segundo Gabi, a professora brinca 

com as crianças “de mão na cabeça”, uma música da Xuxa que tem coreografia com as 

partes do corpo. Quando perguntei como é essa brincadeira ela cantou “mão na cabeça, 

mão na cintura, um pé na frente o outro atrás, agora ninguém pode se mexer, estátua!”. 

Dudu também reconheceu que a professora brinca com ele da “brincadeira da 

mão na cintura”, a mesma citada pela colega Gabi. Isso indica que a percepção das 

crianças sobre brincadeira está muito mais no aspecto lúdico do que em algum tipo de 

atividade determinada, definida, onde brincar tem um significado restrito ao uso de 

objetos, espaços ou da fantasia. Para essas crianças uma música com coreografia que 

lhes parece algo divertido, assim como um desenho, foram tratados por elas como 

brincadeiras.  

Nota-se aqui uma desnecessidade que as crianças apresentam e definir eventos 

como sendo brincadeiras. Para elas, as brincadeiras simplesmente acontecem, não tendo 

uma definição específica nem de atividades, nem de comportamentos. Esse pode ser 

considerado um indicador importante na medida em que as crianças fornecem 

informações a nós adultos de que a brincadeira pode estar em qualquer lugar e acontecer 

de qualquer forma. Nesse sentido, as falas das crianças reforçam a desnecessidade em 

definir o que é a brincadeira de maneira única, posição defendida por diversos autores 

(Bichara, Lordelo, Carvalho & Otta, 2009; Burgardt, 2005). Seu conceito nos parece 

amplo porque brincar é uma atividade que contém em si incontáveis possibilidades, 

respeitando assim, os critérios que as próprias crianças utilizam para decidir o que o 

brincar representa. 
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A fala de Eloy é representativa de como as crianças percebem o papel da 

professora ao dizer que ela não brinca com as crianças, “só deixa”, indicando que há 

liberdade nas brincadeiras e ausência de interferência adulta nas escolhas, pelo menos 

nas horas determinadas para brincar. John também tem a mesma percepção ao afirmar 

que a professora não brinca com as crianças, “fica só sentada pra ver”. Essa supervisão 

acontece no horário da brincadeira no parque e ele explica uma rotina interessante para 

essa turma de crianças “a gente fica só brincando. Hoje eles fizeram coisa errada. Hoje 

eu não fiz”. Essa fala do John refere-se a uma prática da professora do grupo IV que ao 

combinar com as crianças as regras de comportamento em sala, explica que o não 

cumprimento das regras após um aviso imediatamente em seguida ao comportamento 

inadequado, termina no castigo de não poder brincar na hora do recreio.  

Independente de quaisquer críticas a esse comportamento da professora, através 

da observação da reação das crianças “desobedientes” quando eram avisadas que, 

naquele dia, não poderiam ir ao parque, pode-se perceber a grande importância que elas 

atribuíam ao momento estabelecido para a brincadeira. As crianças imploravam e às 

vezes choravam para que pudessem brincar, mesmo antes da hora do recreio (castigo). 

Durante o recreio, elas desciam junto com o grupo e ficavam sentadas ao lado da 

professora. As crianças que ficavam de castigo, às vezes apenas uma delas, outras vezes 

mais de uma, ficavam sentadas, pedindo insistentemente para que pudessem brincar e, 

inventavam formas de passar o tempo (provocando os colegas com palavras ou toques, 

por exemplo) enquanto estavam sentadas, principalmente quando havia outros colegas 

no castigo também. Novamente, percebe-se que brincar, apesar de ter forte relação com 

os espaços e brinquedos, não depende exclusivamente deles e que, as crianças 

encontram maneiras próprias de tornar qualquer momento numa oportunidade de 

brincadeira. 

A opinião de Anne, que frequenta o grupo V, é de que a professora não é uma 

parceira de brincadeira porque “ela fica arrumando a atividade pra quando chegar lá 

em cima ela mostrar. É importante” e quando perguntei se dentro da sala é diferente ela 

complementou dizendo que “não, por causa das atividades. Ela nunca brinca com 

ninguém, que ela tem muito trabalho”. Essa fala explica como a criança percebe o 

trabalho da professora e a separação entre trabalho e brinquedo, mesmo no contexto da 

educação infantil. A professora é percebida como alguém com responsabilidades e que, 

por essa razão, não pode brincar. Através dessas falas pode-se admitir que as crianças 
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compreendem desde cedo uma relação de oposição entre brincar e ter responsabilidades, 

tratando esses fenômenos como necessariamente excludentes.  

É possível inferir a partir daí e também das observações dos comportamentos 

das crianças em suas rotinas dentro da escola, que provavelmente essa é uma forma de 

interpretar o universo adulto e diferenciá-lo do universo infantil. As crianças escutam 

das professoras que elas estão “ocupadas” ou “preparando as atividades para casa”, 

como pode ser notado durante as visitas, replicando verbalmente aquela explicação de 

forma que terminam por se convencer de que se a professora tem muito trabalho para 

fazer não tem tempo para brincar com elas. As representações que os adultos possuem, e 

entre eles podemos incluir os profissionais da educação infantil, estão de acordo com 

um contexto sócio-histórico específico do qual participam e a partir do qual constroem 

suas expectativas (Carvalho, Pedrosa e Rossetti-Ferreira, 2012). Portanto, as falas das 

crianças muito provavelmente ilustram a forma como as professoras as orientam e lidam 

com elas durante suas brincadeiras ou convites para brincar. 

Leo, que é da mesma turma de Anne, tem um discurso diferente ao dizer que a 

professora da sua turma não brinca com eles “nem todos os dias”, mas em seguida disse 

“ela não brinca com ninguém, eu acho... É. A gente nunca brincou. Às vezes. Não todo 

dia”. Nesse momento sua fala ficou difícil de ser compreendida já que negou a parceria 

da professora com as crianças durante as brincadeiras e em seguida afirmou “às vezes 

ela brinca com a gente, às vezes”. Pedi para que indicasse o nome de uma brincadeira e 

ele disse “ah, é difícil porque a brincadeira é muito difícil” e em seguida 

complementou “é de carta. Um dia a gente brincou com ela de carta”. Essa afirmação 

feita por Leo remete a um dos dados encontrados por Kishimoto (2001), ao investigar as 

concepções de professores sobre criança, educação infantil e o uso do recurso lúdico 

para o desenvolvimento de atividades. 

A autora encontrou que a postura dos professores em relação ao aprendizado 

com o uso de recursos lúdicos é positiva, no entanto, existem poucos materiais dessa 

natureza à disposição dos profissionais, o que efetivamente os leva a uma baixa 

frequência no uso de atividades lúdicas nos espaços da educação infantil. Ao dizer “um 

dia a gente brincou de carta” e “...Aí ela virou as cartas, aí a gente tinha que adivinhar 

qual que tava no quadradinho”, Leo indica que sua professora utilizou uma brincadeira 

para ensinar algo às crianças. Porém, essa brincadeira foi pontual, o que o fez ficar em 

dúvida sobre como responder à pergunta que fazia referência a brincadeiras realizadas 
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em parceria com a professora. Do mesmo modo, nota-se que, conforme vimos no 

capítulo 1, a brincadeira no contexto educacional infantil ainda encontra-se associada 

prioritariamente à aprendizagem. 

Provavelmente o motivo da confusão da sua fala não tenha sido o conteúdo da 

pergunta, mas a dificuldade de expressar a diferença entre brincar com a professora 

como uma característica frequente e corriqueira, e brincar como algo que aconteceu 

eventualmente, em um dia qualquer. Liz também não identificou a professora como uma 

parceira das brincadeiras, afirmando que sua professora não propõe brincadeiras com as 

crianças. No contexto educacional infantil público, contudo, as falas das crianças 

indicaram que as professoras são percebidas de forma diferente. 

A maioria crianças da escola pública, ao contrário das crianças da escola 

particular, considerou a professora como parceira da brincadeira, exceto duas meninas, 

uma de cada turma. Por outro lado, essa parceria foi descrita por elas de forma bastante 

semelhante às parcerias que estabelecem com seus pares. Para as crianças do centro 

educacional particular, a professora é uma pessoa “ocupada” que as permite brincar, 

possuindo apenas a função de observadora, como alguém que toma conta. Por sua vez, 

as crianças do centro educacional público indicaram a professora como uma parceira de 

brincadeiras, com quem realizam também suas atividades lúdicas, conforme indicado a 

seguir. 

As crianças que afirmaram realizar interações lúdicas com suas professoras 

disseram que brincam de “tampinha”, dançar, “cantar música”, morto vivo, Ben10,  

Vampiro “Estruque”, pega-pega, “abaixa-levanta” e esconder, demonstrando grande 

variedade de pensar a participação das professoras. No entanto, essas foram também, 

para a maioria delas, as brincadeiras realizadas com outras crianças e as repetiram como 

sendo as brincadeiras que acontecem também com as professoras. Aqui se pode pensar 

que haja mais uma vontade de que as professoras participem de suas brincadeiras do que 

uma participação efetiva delas em determinadas brincadeiras. No entanto, não é possível 

compreender essa questão utilizando apenas os relatos das crianças. 

De acordo com Juju, a professora não brinca com as crianças, mas permite que a 

brincadeira aconteça. Essa visão corrobora a percepção das crianças do centro 

educacional particular, que também afirmaram o papel da professora como alguém que 

observa a brincadeira e permite que ela ocorra, sem interferências. Ela gostaria que a 

professora brincasse “de brinquedo, de aviãzinho” e reforçou sua afirmação ao dizer: 
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“eu já fiz o aviãozinho de papel. De papel bem rosa. Aí depois dobra, pega outro 

papelzinho, pega um papelzinho azul, faz. Aí depois, aí depois cola com a colinha. Aí 

depois voa”, uma atividade realizada em parceria com a professora e considerada pela 

criança como uma brincadeira. 

Quando falávamos sobre a participação da professora nas brincadeiras, ela disse 

“brinca...não...brinca” o que indicou alguma dúvida na forma de avaliar essa relação. 

Na verdade o que ela queria dizer era que a professora brincava em certos momentos e 

em outros não,  algo que ficou esclarecido quando ela afirmou “às vezes brinca”. 

Talvez uma afirmativa que dissesse “brinca” pudesse parecer a ela uma resposta 

definitiva, que indicasse brincadeira todos os dias ou da forma como ela brinca com os 

colegas. Por outro lado, quando perguntei sobre que tipo de brincadeira a professora 

fazia com as crianças ela respondeu “de nada...”, mas disse que “às vezes ela dá 

brinquedo” e me perguntou “você não viu brinquedo?”, como se fosse algo notório e 

compartilhado, não algo particular da sua realidade.  

Essa fala inicial da Juju é bastante semelhante à fala de Leo, que frequenta a 

escola particular. Ambos ficaram em dúvida sobre ter a professora como parceira de 

brincadeiras, indicando que ela pode brincar, mas que essa brincadeira não acontece 

todos os dias nem da mesma forma ou espontaneidade com a qual acontece com as 

outras crianças. É possível que a professora realize atividades divertidas, principalmente 

em sala, durante, ou antes, das atividades e que as crianças avaliem como brincadeira, 

ou então, que utilize jogos e brincadeiras para ensinar conteúdos programados, 

conforme discutido anteriormente. 

 Otto afirmou que a professora brinca com eles “de tampinha” uma brincadeira 

que, de acordo com sua explicação, “é igual de gude. Você joga... no buraco. Também 

pode ser sem buraco”. Segundo ele, a professora não brinca todos os dias dessa 

brincadeira, mas também “brinca de outra coisa... dançar, cantar música e brincar”. 

Essa fala de Otto reforça a ideia de que para essas crianças e, possivelmente para as 

crianças nessa faixa etária, atividades lúdicas diversas como cantar, dançar, pintar, por 

exemplo, são percebidas como brincadeiras por serem consideradas divertidas e 

prazerosas, a mesma percepção que as crianças do centro particular demonstraram em 

relação às brincadeiras. 

 Lisa, assim como Ronnie, não considerou que a professora brinca com as 

crianças, e justificou a sua afirmação “que ela tava fazendo o dever de casa pra eu 
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levar pra fazer”, indicando que a professora tem responsabilidades que a impedem de 

brincar. Assim como na escola particular, aqui surge a ideia de oposição entre 

responsabilidade e brincadeira, sendo a professora uma pessoa “ocupada” e que, por 

isso, não tem tempo para brincar. Apesar disso, ela gostaria que a professora brincasse 

com ela. Poly afirmou que a professora brinca “de brinquedo de montar”. Na verdade, 

o brinquedo de montar é entregue às crianças pela professora.  

Essa última afirmação pode estar associada a instruções ou mesmo intervenções 

realizadas pelas professoras solicitadas ou não pelas crianças durante as brincadeiras de 

montar, ou de fato, pode representar uma brincadeira onde a professora eventualmente 

se envolve, mesmo que isso não tenha sido observado durante as visitas à escola. Rick, 

por exemplo, disse que a professora brinca com ele de “Ben10” e “Scooby-Doo”, suas 

brincadeiras favoritas. Essa aparente confusão, também reforça a ideia de identificação 

com a figura da professora e a associação que as crianças fazem entre ela e suas 

brincadeiras preferidas ou mais frequentes. É possível também que essas crianças 

percebam os adultos como parceiros de brincadeira, já que muitas delas relataram 

alguns cuidadores como exemplos de parceria lúdica fora da escola. 

Nesse sentido, a fala de Tito reforça a ideia anteriormente apresentada pelas 

outras crianças ao afirmar que a professora brinca junto com elas dizendo 

genericamente que ela brinca “de tudo”. Em seguida especificou as brincadeiras das 

quais a professora participava citando “vampiro estruque, pega-pega...”, brincadeiras 

que anteriormente havia associado a brincadeiras com os colegas. Considerando que ele 

mesmo afirmou que essas brincadeiras, que implicam em maior movimentação física, 

acontecem no parque e que a professora brinca na sala, sua fala reforça a ideia de que a 

participação da professora em certas brincadeiras reflita mais uma vontade do que de 

fato uma realidade. 

 O Yan, quando falou sobre a parceria com a professora apresentou uma 

brincadeira diferente daquelas que brinca com as outras crianças, explicando com 

detalhes como a brincadeira acontecia: “quando eu ‘se’ abaixo, eu levanto, ela se 

abaixa”, mas essa brincadeira acontece somente com ele, sem os outros colegas. Além 

dessa brincadeira, disse ele, “ela brinca de se esconder. Eu me escondo dela. Eu ‘se’ 

escondo embaixo da mesa e ela não me acha. E ela: “Cadê Yan?”. Ela vai e me acha. 

Eu toco até na mesa dela que eu ganho”. A partir do seu relato, ele indica que essa 
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forma de brincar acontece no espaço da sala e configura uma parceria específica, que 

convida a professora a entrar no seu universo infantil.  

As possibilidades de interação apareceram fortemente associadas à 

disponibilidade, aos arranjos e ao uso dos espaços que as crianças podem fazer na 

educação infantil. Esse foi também um dos temas citados pelas crianças que falaram 

sobre suas preferências de espaços para a realização de suas brincadeiras, que variou 

entre dois ambientes de uso frequente e estabelecidos dentro das instituições infantis: a 

sala e o parque. Contudo, é notório até aqui, que cada categoria leva à outra e que, no 

processo de ocorrência das brincadeiras infantis elas são indissociáveis, pois as 

brincadeiras são, para essas crianças, muito dependentes do brinquedo e das interações, 

acontecendo de acordo tanto com os brinquedos disponíveis e suas classificações, se “de 

menino ou menina”, por exemplo, como de acordo com os espaços disponibilizados em 

cada contexto educacional infantil. 

 

6.4. Espaços da Brincadeira: Entre a Sala e o Parque 

 

Naturalmente as ações lúdicas das crianças no ambiente da educação infantil 

acontecem em determinados espaços que são escolhidos dentro de possibilidades 

predefinidas pelo universo adulto. A sala de aula, onde ocorrem as atividades 

pedagógicas, é geralmente, o espaço destinado para o aprendizado, mesmo na educação 

infantil, enquanto que o parque é o espaço definido para a brincadeira livre. Essas 

constatações ajudam a compreender as preferências das crianças e as razões pelas quais 

escolhem determinado espaço em detrimento de outro. Silva (2007) dirá que o parque, 

definido pelo momento do recreio, é o espaço mais rico do contexto escolar, onde as 

crianças sentem-se à vontade para estabelecer relações de amizade e podem aproveitar 

seu tempo livre de forma espontânea. 

Como dito anteriormente, cada espaço contribuirá mais para determinados tipos 

de relações e interações que serão estabelecidas pelas crianças, ou seja, seus 

comportamentos e suas brincadeiras tendem a se adaptar aos espaços onde irão 

acontecer. Cada espaço possui características próprias que as crianças aprendem a 

identificar logo nas primeiras semanas. A relação que elas estabelecerão com esses 

espaços, contudo, não será apenas definida pelas normas do centro educacional infantil 
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do qual participam, mas a partir de suas próprias escolhas e decisões sejam elas em 

relação aos espaços, brinquedos ou interações/ parcerias. Nesse sentido, as crianças 

mostram-se ativas e responsáveis também por seus próprios processos 

desenvolvimentais (Fernandes & Elali, 2008). 

A psicologia ambiental traz importantes contribuições para essas discussões. 

Campos-de-Carvalho e Souza (2008), por exemplo, afirmam que o desenvolvimento da 

criança pode ser favorecido ou dificultado a partir da forma como os espaços estão 

organizados para a criança. As autoras destacam que os educadores devem estar atentos 

à influência que o arranjo ambiental possui sobre o desenvolvimento das crianças, 

indicando que a psicologia ambiental é uma das áreas que vem contribuindo para a 

compreensão dessas relações. A identificação dos espaços disponíveis e a forma como 

são organizados pode dizer inclusive sobre a qualidade do centro educacional infantil a 

ser investigado. 

Diante disso, destaca-se que os centros educacionais frequentados pelas crianças 

participantes dessa pesquisa possuem características diferentes quando ao arranjo 

espacial. Campos-de-Carvalho e Souza (2008, p.29) definem arranjo espacial como “a 

maneira como móveis e equipamentos existentes em um local estão relacionados entre 

si”, podendo ser acrescida a isso a compreensão sobre as formas de interação que esses 

arranjos possibilitam nos ambientes educacionais infantis. Compreender a arrumação 

dos espaços em cada um dos contextos desse estudo, assim como a disponibilidade e 

acesso aos objetos/ brinquedos para as crianças, contribuirá para um entendimento mais 

completo sobre as preferências das crianças em ambos os contextos. 

Na escola particular, a sala do grupo IV possui quatro mesinhas infantis com 

quatro cadeiras cada, espalhadas pela sala. Na parede que fica em frente à porta (fundo 

da sala), as crianças deixam suas mochilas e as merendeiras ficam num nicho da estante, 

ao alcance das crianças. Uma das mesas é utilizada pela professora e as outras pelas 

crianças. A sala é relativamente pequena e a turma tinha nove crianças à época das 

visitas. A sala do grupo V tem um formato retangular e tem pouco espaço para 

circulação. As cadeiras são no estilo “carteira escolar”, onde cada criança possui a sua 

mesa individual. Eventualmente a professora formava um círculo ao juntar as carteiras. 

Rotineiramente, contudo, elas ficavam em fila e, ao lado das carteiras, ficavam as 

mochilas das crianças, que eram apenas seis. O parque possui espaço amplo e variado, 

com três ambientes integrados (parque propriamente dito, onde ficam os equipamentos, 
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quadra e um espaço onde ficava uma cantina onde há apenas alguns móveis – mesas e 

cadeiras), sendo dois deles cobertos. 

 Na escola municipal, as salas dos grupos IV e V são bastante parecidas: ambas 

são amplas e possuem as mesinhas e cadeirinhas da educação infantil. O espaço do 

grupo IV, no entanto, tornava-se pequeno, pois havia mais de vinte crianças nessa 

turma. No grupo IV, a professora rearrumava as mesas de acordo com as atividades que 

ora ficavam juntas formando fileiras, ora estavam separadas. No grupo V, as mesas 

ficavam sempre formando duas fileiras, uma de frente para o quadro e a outra de lado, 

de frente para a porta. Essa turma, por ter menos crianças, cerca de quinze, possuía mais 

espaços para interagir e enxergar melhor os elementos do ambiente da sala de aula. Em 

ambas as turmas, as mochilas ficavam em estantes de plástico, também ao alcance das 

crianças.  

Visto que as falas das crianças sobre a brincadeira na educação infantil 

remeteram a diversos temas frequentemente citados por elas próprias, as análises 

levaram à necessidade de compreender também a relação entre as preferências por 

espaços e as brincadeiras por elas citadas. Considerando isso, três crianças do centro 

educacional infantil particular escolheram o parque como lugar preferido para a 

realização das brincadeiras, duas crianças não falaram sobre sua preferência de espaços 

e outras duas citaram a sala de aula como seu lugar favorito. Apenas um menino citou a 

quadra, que fica na mesma área externa do parque, mas que foi lembrado como um 

lugar específico (Quadro 10). De qualquer forma, a quadra é um ambiente externo e, 

portanto, possui características diferentes do espaço da sala de aula. 
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Categoria Resposta Gênero 

 

 

 

 

Espaços da Brincadeira  

Parque*
2
 F 

Parque M 

Sala* M 

- M 

- M 

Parque F 

Quadra M 

Sala F 

Quadro 10: Espaços Preferidos da Brincadeira – Escola Particular 

 

O lugar onde Gabi mais gosta de brincar quando está na escola é “no parque”, 

ainda que também goste de brincar na sala. Nesse espaço brinca “do que eu quiser 

brincar”, e essa sua fala dá a entender que há liberdade nas escolhas das brincadeiras. 

Contudo, no decorrer da conversa desfez a afirmação sobre a preferência do local de 

brincadeira, indicando agora que prefere brincar “na sala”. Essa aparente contradição 

pode indicar que não há efetivamente um espaço preferido ou que sua fala foi induzida 

pelo tema no momento da conversa, algo que parece ter ocorrido também nas falas de 

outras crianças. Essa hipótese pode ser reforçada pela explicação genérica que deu para 

a sua preferência “porque sim”, não indicando um motivo específico. 

Dudu considerou a sala como um espaço de brincadeira, mas ele prefere brincar 

“no parquinho” e explica: “porque é mais legal, porque tem a escorregadeira. Ela é 

‘mais grande’ do que o de lá (parque da frente), porque o de lá não tem aquelas coisas 

de descer também”. Na sala brinca de “Ben10” e continua “Eu gosto de brincar de 

herói” e explica como a brincadeira de herói acontece “Ué, alguém tem que ser o 

monstro.”. Indica o nome de um dos colegas como sendo o monstro e ele como sendo 

“o herói” que se chama “Thor. Às vezes eu mudo... (e vira) Outros heróis: MaxStell...”.  

Para Dudu, o parque possui um valor mais evidente, já que ele conseguiu defini-

lo de maneira funcional e associar essa funcionalidade às suas necessidades durante o 

                                                             
2 Os asteriscos indicam que as crianças não deram certeza sobre alguma preferência por espaços. 
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brincar. Entretanto, ele também gosta de brincar no ambiente fechado da sala, onde 

pode interagir de forma diferente com os seus colegas, especialmente aqueles que 

demonstrem interesse por sua proposta de brincadeira.  

Eloy, como as outras crianças, gosta de brincar no parque, mas prefere brincar 

na sala porque “tem brinquedos” como “carrinhos... bloquinhos de brincar e também 

tem livros”. Ele foi a única criança que indicou os livros como objetos da brincadeira 

explicando como faz uso deles nesses momentos “Ai faz aquelas casinhas de livros. 

Você abre o livrinho e bota as ca... e faz as casinhas”. A fala desses dois garotos, não 

deixa dúvidas sobre os motivos de suas preferências, pois eles explicam detalhadamente 

as razões para suas escolhas, mesmo que brinquem em ambos os espaços. Interessante 

notar, que os dois meninos explicaram suas preferências de acordo com os brinquedos 

disponíveis em cada espaço, o que reforça a ideia de que o brinquedo possui um papel 

importante para as escolhas das brincadeiras das crianças e, consequentemente, dos 

espaços onde elas acontecem. 

As preferências dos meninos Dudu e Eloy foram diferentes, já que um considera 

o parque o espaço favorito e o outro escolheu a sala como preferência. No entanto, para 

ambos, brincar independe do lugar, na medida em que afirmaram gostar de realizar 

brincadeiras em ambos os espaços e suas escolhas, foram justificadas por eles pela 

presença de brinquedos. Fernandes e Elali (2008) corroboram essa característica da 

brincadeira quando afirmam que o acesso que as crianças possuem aos brinquedos, 

assim como a quantidade disponível desses objetos, interfere em seus comportamentos 

e, portanto, em suas escolhas.  

Essas duas crianças também citaram a brincadeira de faz de conta nesses 

espaços, sendo possível reconhecê-la como um comportamento comum no contexto da 

educação infantil. O faz de conta social é capaz de propiciar ganhos em diversas 

dimensões do desenvolvimento como habilidades cognitivas e sociais, a exemplo a 

cooperação e compreensão interpessoal (Nicolopoulou, 2010). Esses ganhos são 

frequentemente valorizados no contexto educacional infantil, conforme afirmam 

Carvalho, Alves e Gomes (2005).  Os autores identificaram que professores e 

coordenadores de contextos educacionais infantis diferentes consideraram que brincar 

proporciona à criança desenvolvimento, construção de conceitos e valores, além da 

ampliação da capacidade para resolução de problemas. Além disso, esses profissionais 
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identificaram os momentos de brincadeira como oportunidades de socialização, levando 

a criança a aprender sobre regras e sobre como viver em sociedade. 

Para Nono (2010), a brincadeira é algo essencial ao desenvolvimento infantil, 

devendo ser valorizada pelas instituições que atendem crianças em idade pré-escolar. A 

fala de John indicou que ele gosta de brincar “lá fora. Pertinho da quadra. Tem uma 

escada, você desce... eu brinco com meus coleguinhas” e reconheceu que brinca na sala 

somente “às vezes quando o parque tá molhado eu brinco”. Sua fala indica a 

brincadeira associada ao espaço externo do parque mesmo que goste de brincar na sala 

também “é, eu gosto quando o parque tá molhado”. John não demonstrou uma 

preferência clara por algum espaço, o que pode representar uma desnecessidade de 

escolha, visto que brincar parece ser a prioridade. Independente do lugar, as 

brincadeiras podem se ajustar ao espaço disponível.  

Anne afirmou que gosta de brincar no parque e, enquanto falava de suas 

preferências, expressou verbalmente, como se tivesse tido uma ideia, o que gostaria de 

desenhar: “já sei, vou desenhar eu!”. Ainda sobre as brincadeiras no parque disse que 

gosta de “outras brincadeiras” como “o cavalinho e outro cavalinho” (Figura 13) e 

descreveu esses brinquedos confundindo-os, como vimos na seção sobre brincadeiras e 

brinquedos, com a própria brincadeira “tem cavalinho de duas cabeças e tem de uma. E 

o outro cavalinho é feito de só uma cabeça”. Além disso, disse que também utiliza a 

casinha (Figura 14) como objeto da brincadeira. Nela brinca “de várias brincadeiras” 

dentre elas cita o faz de conta ao dizer que brinca de “McDonald’s” e o descreve: 

“minha coleguinha Luana, ela leva o pedido e eu anoto o pedido no meu caderninho”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: “Cavalinho e outro cavalinho” 
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Figura 14: “Casinha” – Escola Particular 

 

Na sala Anne também brinca, e lá a brincadeira é de “castelinho” e explica “eu 

faço um castelo e aí eu pego uma bonequinha e finjo que é princesa”, o que indica mais 

uma vez, a brincadeira simbólica como uma atividade presente na sua rotina do brincar. 

Para essa brincadeira também cita duas meninas como parceiras, indicando uma 

associação entre a temática da brincadeira e as parcerias de gênero estabelecidas, 

reforçando as discussões anteriores. Essa brincadeira une a utilização de bloquinhos de 

madeira e, portanto, brinquedos de construção, com a fantasia, na medida em que a 

criança faz uso desses blocos e bonecas na elaboração do faz de conta.  

Entre os espaços onde a brincadeira acontece ela prefere brincar “no parquinho. 

Porque tem um monte de brinquedos e na sala tem pouco”. Por outro lado, mesmo 

dizendo que tem poucos brinquedos na sala, fez referência a uma quantidade razoável 

de brinquedos disponíveis nesse espaço “tem castelinho, chocalhinho, tem, tem 

computador, quer dizer, ‘dois computador’. E com os ‘computador’ na sala a gente 

pode brincar de McDonald’s”. Novamente, a criança qualifica o espaço de sua 

preferência pela quantidade de brinquedos, elemento que parece ser o principal para 

essa escolha. Nesse sentido, Fernandes e Elali (2008) pontuam que, tanto quanto os 

espaços, a quantidade de brinquedos à disposição das crianças deve ser satisfatória para 

que elas possam realizar suas atividades de forma plena e evitar comportamentos 

indesejados como competição excessiva, por exemplo. 

Entre a sala e a quadra, espaço que fica no parque, Leo prefere brincar na quadra 

“porque lá tem mais espaço”. Na sala ele também brinca e a brincadeira nesse lugar é 
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diferente: “de computador... de outras coisas” e continua “brinca de boneco, brinca de 

carrinho...”. Mas do computador “só tem o teclado” o que não impede a ocorrência de 

brincadeiras com esse objeto, especialmente o faz de conta. Nota-se que a preferência 

por espaços varia de acordo com o tipo de brincadeira a ser realizada pela criança. De 

acordo com Ellis (2004), os lugares somente serão considerados bons para as crianças se 

possuírem certos atributos. Dentre eles devem ser providos de material para o bem estar 

das crianças, ser culturalmente ricos e diversos, e possuir espaços desejáveis, acessíveis 

às crianças. Para as crianças do presente estudo, basta que tenham ‘mais brinquedos’. 

As brincadeiras citadas por Leo são mais agitadas e possuem um caráter misto, 

exceto o futebol que é tipicamente uma atividade masculina. Dessa forma sua afirmação 

de que essas brincadeiras acontecem “na quadra” tornam-se consistentes com a 

necessidade de espaço exigida para que elas ocorram entre as crianças, permitindo a 

heterogeneidade das parcerias de forma espontânea. Ou seja, considerando que o espaço 

onde essas brincadeiras ocorrem é aberto e comum, lugar que todas as crianças que 

estejam no parque têm acesso, elas podem aderir à brincadeira simplesmente 

informando que querem brincar também, sem a necessidade de que a brincadeira seja 

interrompida ou reorganizada de acordo com o espaço. A esse respeito, Fernandes e 

Elali (2003) afirmam que os espaços que possuem equipamentos cujas funções são 

diversas, permitindo sua utilização para diversas atividades, são capazes de promover 

maior socialização entre as crianças. Segundo as autoras, a quadra, além da área 

coberta, é um desses espaços. 

Entre a brincadeira no parque e na sala Liz prefere brincar “na sala. Porque lá 

tem mais brinquedos” e cita os brinquedos “de montar” como referência nesse espaço. 

Ela reconhece que no parque tem brinquedos também “mas só tem escorregadeira e 

aquele carrinho que roda e o carrinho que anda.” e contabiliza “três brinquedos”. 

Quando fala sobre os brinquedos da sala afirma que “tem bastante”, indicando que sua 

escolha pelo melhor lugar para brincar tem a ver com a quantidade de brinquedos. 

Mesmo o parque tendo sido o espaço mais citado, todas as crianças da escola particular 

disseram que também brincam na sala. Silva (2007) argumenta que compartilhar 

espaços e brincadeiras indica a importância que essas atividades possuem, afirmando 

que as crianças necessitam de espaços destinados à brincadeira e, mais do que isso, que 

possam exercê-la nesses espaços. 
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A brincadeira no parque foi a mais lembrada por essas crianças, mesmo que as 

observações realizadas tenham indicado que elas passavam a maior parte do tempo 

brincando, independente da hora do recreio ou da autorização da professora. Elas 

também reconheceram que brincam na sala, mas apenas quando havia impedimentos em 

relação ao uso do parque, geralmente quando chovia. Durante suas falas fizeram 

frequentes associações entre as brincadeiras e os brinquedos disponíveis, como indicado 

ao longo do texto, e, provavelmente reconhecem com mais facilidade as brincadeiras no 

espaço externo por ser este o local determinado pela escola para a ocorrência de 

brincadeiras. Nesse espaço as crianças não precisam controlar seus comportamentos 

nem se preocupar com nada além das brincadeiras. Por essa razão, esse o parque 

especificamente, assim como o momento determinado para brincar, pode ser 

considerado como a legitimação de suas infâncias através das brincadeiras.  

As crianças do centro educacional infantil municipal também indicaram suas 

preferências por espaços na educação infantil. Sete delas escolheram o parque como o 

espaço favorito para o desenvolvimento das brincadeiras, enquanto que apenas duas, um 

menino e uma menina, indicaram a sala de aula como o melhor lugar para brincar 

(quadro 11). Desse modo, não houve preferências de acordo com o gênero, mas com a 

disponibilidade dos espaços e os tipos de brinquedos oferecidos em cada um deles, o 

que proporciona oportunidades de brincadeiras e parcerias diferentes. 

Categoria Resposta Gênero 

 

 

 

 

Espaços da Brincadeira 

Sala F 

Parque F 

Sala M 

Parque F 

Parque F 

Parque M 

Parque M 

Parque M 

Parque M 

Quadro 11: Espaços Preferidos da Brincadeira – Escola Pública 
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Para essas crianças, o parque parece possuir vantagens que vão além do espaço 

disponível: a acessibilidade aos brinquedos, pois a escolha é livre uma vez que estejam 

no local, e a baixa frequência com que é utilizado por elas, podendo percebê-lo como 

uma novidade ou um prêmio, já que ir ao parque não fazia parte de suas rotinas durante 

o período da coleta de dados. Diferentemente do centro educacional particular, cujas 

crianças dispunham de acesso diário ao parque, salvo dias de chuva ou festa, as crianças 

do centro educacional público não tinham uma “hora do recreio” estabelecida 

formalmente. Geralmente elas brincavam antes da merenda e poucos foram os 

momentos em que usaram o parque para o lazer livre. Isso contribuiu para as 

explicações sobre a preferência mais destacada pelo espaço do parque dessas crianças 

em relação às outras, sete contra três.  

Apesar dessa explicação para a preferência quase absoluta das crianças da escola 

pública pelo parque, para ambos os grupos de criança, como pode ser percebido, o 

parque se destacou enquanto espaço do brincar. Nesse sentido, Silva (2007) destaca que 

o parque deixa as crianças fascinadas, independente da frequência e do uso que fazem 

dele. Desse modo, sua assertiva encontra-se de acordo com os dados apresentados no 

presente estudo.  

A atratividade que as crianças têm por brinquedos em espaços de playground, 

que pode ser reportada para os parques da educação infantil por serem equipamentos 

muito semelhantes, é também destacada por Fernandes e Elali (2008). Sendo assim, a 

maior atratividade das crianças pelo parque justifica-se tanto pelos brinquedos, 

conforme suas próprias falas, como pela acessibilidade limitada que possuem a 

brinquedos e colegas quando estão na sala. Além disso, a sala configura um lugar de 

atividades que, mesmo sendo lúdicas em sua maioria, implicam em restrições e regras 

mais sistemáticas de comportamento e brincadeira (crianças sentadas uma ao lado da 

outra ou formando uma rodinha no meio da sala, nesse último caso, sob a coordenação 

da professora).  

 Em relação a esse aspecto, Juju apresentou preferência por brincar dentro da 

sala, mas afirmou que também gosta do parque e o comparou com outros dois parques 

próximos à sua casa “perto da minha casa tem dois parquinhos. Um tem uma escada e 

outro que tem escada também, uma escorregadeira, duas escorregadeiras. Uma 

escadinha que não é de madeira, é bem pintada, é bem pintada, aí tem uma 

escorregadeira bem pequena.”. Quando está no parque gosta de brincar na 
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escorregadeira e no balanço e considera o parque da escola “grande”. A preferência de 

Beta , ao contrário de Juju, é por brincar no parque “porque no parque é bom”. A 

minha insistência para saber o que tinha de bom no parque terminou com uma espécie 

de convite “depois a gente vai lá no parque ver. Vamos agora, quando eu terminar esse 

desenho.”.  

O lugar onde Otto mais gosta de brincar quando está na escola é “lá na minha 

sala”. No entanto, também gosta de brincar no parque, pois lá tem “escorregadeira, 

tem balanço, castelinho e, e pronto. Eu não sei o nome daqueles outros brinquedos 

não”. Apesar de citar a sala como local favorito, associando esse espaço à brincadeira 

de montar, logo em seguida, indicou o parque como sendo seu local preferido, também 

o associando à presença de brinquedo: “no parquinho, porque lá tem brinquedo”. No 

caso dessa fala a palavra “tem” deve ser compreendida como “disponível”, pois na sala 

também há brinquedos, só que a utilização deles depende da autorização da professora.  

Aqui pareceu ocorrer uma associação à sua fala atual, estando o local que mais 

gosta associado ao tema sobre o qual falávamos naquele momento. Isso leva a supor que 

não existe, para ele, um local específico onde prefira brincar, mas que, a depender da 

brincadeira, e dos brinquedos disponíveis, ele preferirá um em detrimento do outro. Não 

parece ser uma escolha permanente, mas transitória. De fato, nenhuma das crianças foi 

enfática nas suas escolhas, pelo contrário, todas elas indicaram grande flexibilidade em 

relação ao espaço onde gostam de brincar.  

Apesar de Lisa gostar de brincar na sala, apresentou preferência pela brincadeira 

no parque. Ela afirmou preferir o parque “porque ele é de brincar”. Essa sua 

justificativa é bastante representativa dos dados que temos discutido, pois dizer que o 

parque é melhor por ser o lugar onde se brinca, é também falar sobre regras do contexto 

educacional que tratam sobre determinações que nem sempre estão de acordo com a 

vontade das crianças. Além disso, no parque existe a possibilidade de brincar com 

outros parceiros, inclusive com os meninos, conforme indicou ao longo de sua fala. Lisa 

considerou que no parque há poucos brinquedos – na época uma escorregadeira, um 

balanço e dois cavalos de balanço de plástico – e, em sua opinião deveria haver mais.  

Quando está no parque, Poly gosta de brincar com o “negócio de jogar bola de 

basquete (cesta)” e justamente por ter esse brinquedo ela disse que prefere brincar “no 

parquinho”. Entre o parque e a sala Rick também prefere brincar no parque porque 

gosta da escorregadeira e, segundo ele, lá tem mais brinquedos. Na verdade em termos 
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de quantidade a sala dispõe de mais brinquedos e também mais variados, contudo, o 

acesso é restrito, como explicitado anteriormente, pois depende da autorização da 

professora e, em muitos momentos, da escolha que ela faz. No dia a dia da escola 

municipal, as crianças também opinam sobre o que preferem brincar, mas existem 

restrições quando a brincadeira ocorre dentro da sala.  

Ronnie prefere brincar “no parquinho. Porque eu brinco”, e Tito porque “no 

parque é ‘mais melhor’, porque é com brinquedo e pode brincar” e Yan “no parque, 

por que eu gosto”. A mesma explicação dada à fala de Lisa serve para as falas desses 

meninos, que indicaram o parque como sendo o local determinado para brincadeiras. 

Essas falas nos remetem à contribuição de Rasmussen (2004), que afirma a existência 

dois tipos de espaços da brincadeira: um criado pelos adultos para as crianças, nesse 

caso representado pelo parque; e o outro escolhido pelas crianças, que se apropriam dos 

espaços disponíveis, independente de preparações prévias para brincadeira, e os utilizam 

com essa finalidade. Ao primeiro grupo de espaços a autora atribui a característica de 

serem espaços para as crianças e ao segundo grupo chama de espaços das crianças, 

indicando que elas possuem autonomia na hora de brincar, apropriando-se dos espaços 

de acordo com as suas brincadeiras. 

De todas as crianças da escola pública apenas duas, um menino e uma menina, 

não falaram sobre brincar na sala, de onde não é possível afirmar que elas também não 

brincam, mas que provavelmente não consideraram necessário fazer essa afirmação. 

Todas as outras consideraram claramente que a sala é também um lugar de brincadeira. 

Continuando a discussão anterior, a sala pode ser percebida como um lugar que a 

criança utiliza como espaço da brincadeira, mesmo que não seja determinado para isso. 

É notável, portanto, a associação que as crianças participantes desse estudo 

fizeram entre a preferência do espaço e a quantidade e/ou tipo de brinquedos 

disponíveis. Todas elas de uma forma ou de outra terminaram utilizando o brinquedo 

como elemento principal para explicar suas preferências de espaço, sendo que, para as 

crianças da escola pública, essa escolha ficou ainda mais explícita devido à baixa 

frequência com que fazem uso dele. Mais do que isso, as brincadeiras possíveis durante 

as atividades lúdicas no parque, são mais livres e espontâneas do que aquelas realizadas 

na sala. 

Ao compararmos a fala das crianças de ambos os contextos, o que verificamos 

foi que para todas as crianças o parque foi citado como o lugar preferido das 



 
 

143 
 

brincadeiras. No entanto, para as crianças do centro educacional público, essa 

preferência se destacou mais fortemente, visto que sete, das nove crianças participantes 

indicaram esse local como sendo de sua preferência, enquanto que no centro 

educacional particular essa diferença não foi representativa (três crianças escolheram o 

parque, uma a quadra, duas a sala e duas não indicaram preferência). Esse evidente 

destaque para o espaço do parque no centro educacional público demonstra uma relação 

direta com o contexto imediato do qual essas crianças participam, conforme explicitado 

anteriormente. 

As crianças do contexto educacional particular consideraram de forma mais 

explicita que também brincam na sala, indicando suas brincadeiras e até mesmo 

descrevendo-as. Essa também foi uma diferença encontrada nas falas das crianças de 

cada centro educacional: no contexto particular as crianças descreveram com mais 

detalhes as brincadeiras que realizam em cada espaço, indicando com mais 

especificidade os motivos de suas escolhas; as crianças do contexto público, por sua 

vez, fizeram referências mais genéricas do tipo “porque é de brincar”, não explicando, 

em sua maioria, os motivos de suas preferências. As relações estabelecidas entre as 

escolhas por espaços também se apresentaram de forma diferente de acordo com o 

contexto. Quando houve explicações, as crianças do contexto público apresentaram suas 

escolhas associadas à quantidade de brinquedos, enquanto que as crianças do contexto 

particular as apresentaram em relação aos tipos de brinquedo.  

 Ao falar sobre os espaços de brincadeira na educação infantil, as crianças 

deixaram clara a associação que fazem entre eles e as outras variáveis que deram origem 

às categorias aqui apresentadas e discutidas. Brinquedos disponíveis, brincadeiras e 

parceiras apareceram como aspectos condicionais para a escolha dos espaços que, por 

sua vez, levaram as crianças a associa-los aos horários de brincadeira. Sabe-se que no 

contexto educacional a hora da brincadeira é predeterminada e frequentemente 

encontra-se associada ao uso do parque. Nesse sentido, as crianças indicaram 

naturalidade ao estabelecer essa relação e mais do que isso, agregaram um sentido de 

oposição entre “brincadeira” e “coisa séria”, tendo sido esse aspecto importante também 

para a percepção que elas possuem sobre espaços e brincadeiras, já que ao parque 

atribuem a função de brincar e à sala a função primordial de aprender. 
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6.5. Brincadeira e Atividade Escolar: Sobre diversão e obrigação 

 

Considerando que as crianças compreendem que há horário para brincar, e que 

esse é mais um componente das brincadeiras na educação infantil, suas falas sobre esse 

tema também serão analisadas. De acordo com as categorias apresentadas e discutidas 

até aqui, é possível notar a estreita relação entre todas elas que, por fim, culminaram na 

identificação da separação que as crianças fazem entre os momentos (hora e lugar) de 

brincar e os momentos de realizar atividades escolares. 

 De acordo com Silva et al (2005), a visão dos professores da educação infantil 

não reconhece a brincadeira livre como algo pertinente a esse contexto, salvo durante o 

horário do recreio, quando não há intervenções por parte desses profissionais. O 

presente estudo, apesar de não pretender conhecer as práticas das professoras, conseguiu 

identificar, através das falas das crianças, que elas respeitam os momentos destinados 

para as brincadeiras, deixando suas escolhas livres. 

No contexto da escola particular Liz, assim como os outros colegas, confirmou 

que o uso do brinquedo que às vezes leva para a escola só é permitido “na hora do 

recreio”, mas que ela brinca “a hora que quiser”, indicando que ainda que existam 

regras, e que estas sejam reconhecidas, ela é quem escolhe a hora de brincar. Sua fala 

também pode indicar certo desafio às normas da escola. No entanto, quando se referiu à 

brincadeira de “Scooby-doo” reconheceu que brinca “na hora do recreio. No 

parquinho”, ainda que tenha confirmado que essa brincadeira também é realizada na 

sala. Nesse caso não é o espaço que determina, mas a hora em que pode brincar com 

autorização da professora. 

Sobre o horário de brincar Dudu disse que brinca de bola “quando eu vou sair. 

Quando chega a hora de todo mundo ir embora”, referindo-se ao horário da saída. 

Quando concluem suas atividades do dia, as crianças descem para o parque que fica 

próximo à frente da escola, destinado prioritariamente às crianças dos grupos II e III. 

Nesse momento todas brincam enquanto aguardam os responsáveis que vão buscá-las, 

constituindo mais um tempo da brincadeira disponibilizado pela instituição. Interessante 

notar que, para esse menino, a hora da saída configura mais uma oportunidade de 

brincadeira, já que durante toda a sua fala considerou o parque principal e a sala de aula 
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como espaços da brincadeira. Agrega-se aí o valor dado à criança a qualquer 

oportunidade que tenha para brincar e interagir com outras crianças. 

Entre as crianças da escola particular, cinco fizeram referência à hora do recreio, 

também considerado como “parquinho” ou “depois da atividade”. Uma não falou sobre 

isso e a outra considerou que não tem hora para brincar. Para Dudu, por exemplo, “a 

hora da recreação” é mais uma oportunidade de brincar na escola, tendo sido esse o 

momento mais lembrado pelas outras crianças também. Quando não está brincando ele 

disse que “volta pra sala”. Na sala “eu brinco, colo...” diz ele, e também faz tarefas 

pré-escolares. Consideração interessante, pois o espaço que a criança percebe como 

lugar da brincadeira é a área externa do parque, previamente estabelecido pela escola. 

Percebe-se desse modo que algumas crianças concordam explicitamente que existe hora 

para brincar, sendo que nenhuma delas fez referência aos momentos que sobram entre 

as atividades, reforçando a compreensão que possuem sobre as regras escolares. 

Segundo Carvalho, Alves e Gomes (2005), os profissionais que lidam com 

crianças no contexto educacional infantil consideram a recreação livre como o horário 

destinado às brincadeiras sem interferência adulta. Os autores investigaram dois 

subgrupos de instituições para a educação infantil e identificaram que a hora do recreio 

livre é percebida pelos profissionais de ambos os subgrupos como o momento que as 

crianças possuem para explorar os espaços, sendo que para um deles as crianças 

também aproveitam a hora da recreação livre para a utilização de brinquedos diversos. 

Desse modo, pode-se considerar que a forma como os adultos compreendem e tratam as 

brincadeiras infantis interfere no modo como as crianças percebem os momentos 

destinados a elas e na separação (oposição) que fazem entre brincar e fazer tarefas 

escolares. 

Para Leo, a hora de brincar é “depois da atividade” e “se tiver chovendo a gente 

brinca na sala”. Em relação à brincadeira na sala acrescentou “a gente brinca de 

desenhar” indicando que a depender do caráter lúdico uma atividade também pode ser 

considerada pela criança como uma brincadeira. Para Liz, a brincadeira começa 

“quando a gente termina de lanchar”. Quando não estão nos horários de brincadeira, as 

crianças realizam atividades diversas com prevalência de tarefas escolares cujos 

conteúdos levam ao aprendizado de algo novo. Nesse sentido, elas também indicaram 

suas preferências no que diz respeito à realização de tarefas e as brincadeiras. Por 

exemplo, entre brincar e fazer a tarefa duas crianças da escola particular disseram 
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preferir a brincadeira, uma delas disse que gosta de “tudão”, indicando que não há 

preferência, e outra prefere fazer a tarefa. As formas de justificar suas preferências 

foram variadas e curiosas, coforme será apresentado a seguir. 

Anne não gosta de fazer as tarefas e sobre sua preferência na escola disse: 

“gosto mais de brincar. Porque toda hora os meus colegas terminam primeiro do que 

eu, e eu fico por último pra acabar a atividade”. Sua explicação pela preferência da 

brincadeira não está associada ao prazer que esse momento possa lhe proporcionar, mas 

à experiência desagradável de sempre terminar a tarefa pré-escolar por último e, desse 

modo, perder parte do horário do recreio. Leo gosta de fazer a tarefa, mas gosta mais 

“de brincar, porque é divertido”. 

Entre brincar e fazer a tarefa, Liz gosta mais “de fazer a tarefa” e explica: 

“porque eu gosto de pintar”. Mais para o final da conversa ela disse que também gosta 

“de brincar de escolinha” com as colegas e que gostaria que no parque tivesse um 

“balanço”. Sobre a casinha que tem no parque, fez uma afirmação interessante “eu 

digo que é casa de cachorro. Que eu sou Scooby Doo (um cachorro).” e continua de 

modo bastante lúcido como se quisesse me explicar ou confirmar algo “Scooby Doo 

não existe, né? Só no desenho”. John prefere fazer a tarefa porque “aprende muitas 

coisas”. 

As crianças do presente estudo não separaram brincadeira pedagógica de 

brincadeira espontânea. Por outro lado, elas estabeleceram uma nítida separação entre 

momentos de brincadeira e atividade escolar sendo através dessa última que as crianças 

conseguem compreender a relação com o aprendizado. Supõe-se que essa percepção das 

crianças remeta à fala e a práticas adultas, onde há uma separação explícita entre 

atividades de aprendizagem e, portanto, que impliquem em responsabilidade e 

comprometimento, e a brincadeira como um recurso do lazer e diversão. Esse exemplo 

remete a uma integração entre a cultura adulta e a cultura infantil, que é construída não 

somente na interação entre crianças, mas também na relação que estabelecem com esses 

adultos. Carvalho, Pedrosa e Rossetti-Ferreira (2012) apontam para o cuidado de evitar 

essa oposição, realizar atividade e brincar, pois consideram mais proveitoso que as 

crianças possam se expressar através daquilo que lhes motiva naturalmente. 

Em relação às regras no contexto educacional infantil as crianças da escola 

municipal demonstraram que identificam a existência de normas sobre o uso de 

brinquedos e os horários de brincadeiras. Um dos aspectos identificados nas falas das 
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crianças foi sobre o acesso aos brinquedos: na sala a professora é quem distribui os 

brinquedos, sendo facultativa às crianças a escolha deles a depender do dia, da rotina 

das atividades e dos horários. No parque o acesso aos brinquedos é livre tendo em vista 

que o espaço possui por finalidade permitir a ocorrência de brincadeiras. Nesse sentido, 

as crianças terminam por respeitar essas regras sobre horário de brincar e distribuição de 

brinquedos, elementos estritamente associados para esse grupo de crianças. 

Outra diferença entre ambos os contextos é que na escola pública não havia, 

como na escola particular, uma formalização que definisse a hora do parque ou da 

recreação. Eventualmente as professoras perguntavam às crianças se elas gostariam de ir 

ao parque e elas respondiam efusivamente que sim. Nos dias raros em que isso 

acontecia, elas as levavam ao parque após o término das atividades e antes do lanche ser 

servido, já que tinham que esperar o refeitório para merendar. O tempo destinado para 

usufruir do parque naquela época era restrito, aproximadamente dez minutos, cerca de 

três vezes menor do que o tempo formal que crianças da escola particular possuíam para 

brincar fora da sala. 

Juju, por exemplo, confirmou que é a professora quem entrega os brinquedos às 

crianças, segundo ela, ao “meio dia”, que configura a hora da saída. No momento em 

que as crianças aguardam seus cuidadores têm a oportunidade de brincar enquanto 

esperam. Além da hora do recreio, horário marcado para a brincadeira na escola, essa 

menina considerou a hora da saída como uma hora de brincadeira. Assim como Dudu, 

Juju identificou o momento em que as atividades escolares estão encerradas como hora 

de brincadeira, algo autorizado pela professora. As afirmações de Beta sobre a 

participação da professora nas horas de brincadeira, relatadas anteriormente, também 

reforçam a afirmação de Juju indicando que a professora distribui os brinquedos e 

permite que a brincadeira aconteça. Ela interfere nas escolhas dos objetos e dos 

momentos destinados à brincadeira das crianças, mas não dirige as brincadeiras nem 

participa ativa ou frequentemente delas. 

Sobre esse mesmo tema, Lisa afirmou que na escola brinca “antes da merenda”, 

que configura a hora do recreio. De acordo com Poly, mais uma vez, a professora é 

quem regula o uso e a distribuição dos brinquedos o que pode ser notado na fala 

“(brinco) quando a pró dá (os brinquedos)”, assim como a fala de Rick confirmando 

que quem dá o brinquedo às crianças é “minha pró” e que elas podem pedir à 

professora “só depois... do dever”. Tito confirma as assertivas anteriores indicando que 
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na sala os brinquedos ficam guardados e, segundo ele “tem hora pra brincar” que é 

determinada pela “pró” quando distribui os brinquedos. 

Para as crianças de ambos os contextos educacionais existe hora específica para 

brincar. No entanto, para as crianças do centro educacional particular os horários são 

delimitados pela “hora do recreio” ou “parquinho”, como elas mesmas denominaram. 

Essas crianças descreveram com detalhes suas brincadeiras, assim como falaram com 

clareza sobre os horários quando é permitido brincar. As crianças do centro educacional 

público também indicaram que existe hora para brincar, mas quem os determina é a 

professora, quando distribui os brinquedos. Essas diferenças refletem as particularidades 

de cada contexto e reforçam questões anteriormente tratadas sobre o uso do parque e o 

acesso aos brinquedos. No centro educacional particular, em horários de brincadeira ou 

não, são as crianças que escolhem e pegam seus brinquedos, enquanto que no contexto 

público as crianças necessitam que a professora realize essa função. 

Fora os horários de brincadeira, sejam eles em sala ou no parque, as crianças 

desse grupo também têm tarefas escolares a cumprir e reconhecem essas atividades 

como pertencentes à suas frequências à escola. Contudo, relataram suas preferências e a 

relação que estabelecem entre essas obrigações o os momentos de diversão. 

Entre a realização da tarefa e a brincadeira Otto disse que prefere a tarefa e 

explicou “porque eu gosto da, eu gosto... porque eu gosto. Porque eu gosto de desenhar 

e fazer dever”. Lisa considerou que fazer a tarefa escolar é mais legal do que brincar 

“porque minha mãe deixa eu fazer o dever só de casa”, e disse que não pode brincar. É 

possível que ela tenha tentado dizer que enquanto não fizer o dever de casa não pode 

fazer outra coisa, como brincar, por exemplo. Desse modo, preferir a tarefa fica 

condicionado à possibilidade de brincar após sua conclusão. 

Poly gosta de ambos, mas prefere “fazer a tarefinha” e continua “porque minha 

pró manda a gente ir pro parque depois”. Aqui claramente a criança associa o 

cumprimento da tarefa à hora do lazer. O parque vem como uma recompensa desejada, 

que aparentemente só é possível após a realização das obrigações. Essa associação 

surgiu espontaneamente na fala de muitas outras crianças, inclusive na escola particular, 

denotando que a tarefa pode ser interessante, mas nessa idade ainda não é um reforçador 

em si mesmo, mas é dependente do que vem em seguida como recompensa, no caso, a 

hora de brincar. Rick foi mais curto em sua resposta e não apresentou justificativas para 
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a sua escolha dizendo que gosta mais “de fazer o dever”, assim como Ronnie que disse 

preferir a tarefa escolar “porque eu faço dever”. 

Sobre a tarefa escolar Tito disse “faço em casa. Às vezes a professora manda 

fazer aqui na escola, aí eu faço” e entre fazer a tarefa e brincar ele gosta mais “de 

brincar”, e justifica “porque às vezes quando não tem aula eu brinco de bicicleta”. 

Novamente existe uma clara associação entre brincar de realizar as tarefas da escola, 

onde a ausência de obrigações culmina na liberdade de realizar atividades prazerosas 

como a brincadeira, sem que haja cobrança “eu brinquei de bicicleta e a minha mãe 

disse pra fazer (a tarefa) outro dia, então eu fiz hoje”. Yan foi o único que falou 

diretamente que prefere brincar ao invés de fazer a tarefa. 

 As crianças do centro educacional particular avaliaram a tarefa escolar como 

sendo importante e divertida, e variaram equitativamente suas preferências entre brincar 

e fazer as atividades. As crianças do centro educacional público, quando falaram sobre o 

assunto, preferiram as atividades escolares e a associaram diretamente com a permissão 

para brincar em seguida, como se brincar fosse uma recompensa por realizá-las.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Estudar a infância numa perspectiva da própria criança tem sido foco de 

interesse e debate entre a sociologia da infância e a psicologia do desenvolvimento. 

Esses diálogos estabelecidos entre ambas as ciências têm procurado compreender 

estratégias de pesquisa e intervenção que possam considerar as crianças como agentes 

participativos nos contextos sociais dos quais participam. Nesse sentido, a brincadeira, 

por ser reconhecidamente uma característica típica da infância, tem servido como ponto 

de partida para conhecermos nossas crianças e suas interpretações sobre o mundo que os 

adultos criaram para elas. A educação infantil, que toma grande parte do tempo das 

crianças pequenas, surge como um cenário de investigação propício para a produção 

desse conhecimento. 

 Diante disso, o propósito desse estudo foi o de investigar a perspectiva das 

crianças sobre a brincadeira na educação infantil, comparando suas falas de acordo com 

os microcontextos investigados. Conforme apontam Seixas, Becker e Bichara (2012), as 

crianças apresentam capacidade de estabelecer relações entre as culturas criadas durante 

as parcerias que mantêm nas brincadeiras e a cultura adulta que as cercam. No presente 

estudo, os resultados indicaram diferenças nas percepções das crianças de acordo com o 

microcontexto do qual participavam, o que reforça a importância da cultura circundante 

e das práticas de socialização sobre os comportamentos infantis. Corsaro (2011) vai 

além dessa discussão, afirmando que as crianças não apenas imitam os comportamentos 

e elementos da cultura adulta, mas que os reproduz de forma criativa, sugerindo que o 

termo “socialização” deve ser, por essa razão, substituído pela expressão “reprodução 

interpretativa”. 

 De fato, as crianças do presente trabalho demonstraram que possuem 

compreensão própria sobre as brincadeiras que realizam, mesmo que em muitos 

momentos tenham recorrido a falas do universo adulto para se referir a determinados 

elementos que as compõem. As falas mais marcantes nesse sentido dizem respeito às 

questões de gênero, sendo que, para as crianças do microcontexto da escola pública, 

essas diferenças foram mais evidentes. Nesse grupo de crianças, as normas adultas 

pareceram mais fortes e determinantes, pois ao dizer “menina brinca com menina, 

menino brinca com menino”, indicaram padrões pré-estabelecidos de relações sociais 

onde a proximidade com os colegas aparece de forma limitada. Retomando as 
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afirmações de Sperb (2009), durante as brincadeiras as crianças traduzem as rotinas de 

sua cultura, apresentando estereotipias de gênero de acordo com os papéis sociais 

esperados para meninos e meninas. Por outro lado, apesar de demonstrar essas 

preferências, marcadas principalmente pelas características das brincadeiras masculinas 

e femininas descritas por esse grupo de crianças, algumas delas mostraram-se mais 

flexíveis ao dizer que gostam de brincar “com os coleguinhas”. 

 Uma das explicações para as diferenças encontradas entre os microcontextos em 

relação à percepção das brincadeiras está na abordagem utilizada pelas professoras e 

pelas rotinas das duas escolas. Enquanto que na escola particular as crianças tinham 

livre acesso aos brinquedos, ao menos nos intervalos entre as atividades e nos horários 

de recreação, assim como tinham acesso diário ao parque, as crianças da escola pública 

estavam restritas a certas condições. A primeira delas foi a de que, durante a época da 

coleta, a escola estava passando por reformas e os brinquedos do parque foram 

desmontados para que o espaço fosse utilizado como depósito. Desse modo, parece que, 

para essas crianças, o parque, espaço reservado para as brincadeiras livres, continha 

algo além da possibilidade de escolher as brincadeiras e parcerias sem interferência 

adulta, mas possuía também o caráter de liberdade para brincar. 

 Como forma de suprir a ausência do espaço do parque, as professoras da escola 

pública distribuíam brinquedos nas salas de aula, antes e depois das atividades, o que 

incluía a hora do recreio. O que pudemos notar foi que a depender do contexto 

educacional infantil, as professoras agiam de maneira diferente em relação a alguns 

aspectos das brincadeiras. Enquanto que na escola particular as crianças tinham acesso 

livre aos brinquedos e horários pré-estabelecidos diários para ir ao parque, espaço onde 

brincavam numa condição de menor vigilância, na escola pública as crianças não 

dispunham dessa liberdade.  

Conforme suas falas, e os registros dos diários de campo, na escola pública, 

eram as professoras que entregavam os brinquedos em sala, mesmo durante o horário 

que representava o recreio. Talvez essa condição também tenha contribuído para que a 

percepção das crianças sobre as parcerias da brincadeira acontecessem mais de acordo 

com o gênero nesse microcontexto, já que na sala os contatos entre as crianças estão 

mais restritos pelos tipos de brincadeira possíveis, além de estarem sob o olhar mais 

atento das professoras. 
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 Esses fatores levaram a outra reflexão provocada pelo contato com as crianças 

de ambos os contextos, mas percebidas de formas diferentes. Na escola pública, como 

vimos, o parque foi interditado sem que as crianças compreendessem bem o que havia 

ocorrido. Elas sabiam dizer que não podiam frequentá-lo ou que apenas brincavam lá 

“de vez em quando”. Alguns brinquedos que haviam sido retirados por conta da 

reforma ainda não haviam sido montados e as crianças referiam-se a esses brinquedos e 

às brincadeiras associadas a eles dizendo “quando tinha”, numa forma de indicar que 

certas brincadeiras dependiam de tais brinquedos sem, contudo, saber explicar os 

motivos da ausência desses objetos no parque. Já na escola particular, um dos 

brinquedos preferidos das crianças, o “carrinho de corrida”, representado por triciclos, 

foi retirado do parque sem que as crianças pudessem explicar o quanto gostavam 

daquele brinquedo.  

 No caso dessa escola, as crianças haviam sido informadas de que o brinquedo 

não estava mais no parque porque elas “não sabiam brincar”. Percebe-se que, a partir 

de certos comportamentos das crianças, as professoras e/ou diretoras, decidiram retirar 

os brinquedos do parque. Isso nos levou a pensar que, apesar das crianças terem sido 

informadas sobre o motivo da retirada desses brinquedos do parque, a explicação foi 

extremamente genérica e não permitiu a mudança de comportamento das crianças. Já 

que não “sabem brincar” como então deveriam ser orientadas para “brincar 

corretamente”? Esses comportamentos dos adultos refletem a forma como a sociedade 

como um todo costuma tratar as questões da infância e reforçam a ideia de que não é 

necessário explicar ou oferecer alternativas para compensar a ausência dos brinquedos, 

provavelmente porque são “apenas crianças”. 

 A esse respeito, Kishimoto (2001), ao apresentar o discurso de professores em 

relação às brincadeiras no contexto educacional infantil, demonstra que esses 

profissionais são favoráveis a essa atividade, mas que suas práticas terminam se 

apresentando de forma restrita ao uso de brinquedos educativos ou a atividades 

curriculares planejadas. Aqui, pudemos notar que a prática das professoras da escola 

pública se assemelha aos achados da autora. Conforme destacado por Nono (2010), as 

brincadeiras dentro do contexto educacional infantil são percebidas como promotoras do 

desenvolvimento e, desse modo, podem ser pensadas como processos de aprendizagem. 

Como já destacamos nesse trabalho, usar brincadeiras como estratégia de aprendizado é 

considerar os interesses das crianças para atingir objetivos escolares, sendo totalmente 
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apropriado. Contudo, não devemos pensar a brincadeira apenas a partir dessa 

perspectiva, pois as crianças devem ter condições de brincar espontaneamente e 

escolher formas, objetos, espaços e parcerias de realizar suas ações lúdicas. 

 Através de suas falas, pudemos notar também o quanto elas valorizam a hora do 

recreio e o espaço do parque. Essas informações, fornecidas pelas crianças, reforçam as 

assertivas anteriores sobre a necessidade de valorização das escolhas livres das crianças 

na educação infantil. Durante o recreio, elas podem correr, subir, descer, pular, usar 

equipamentos e brinquedos, explorar espaços, variar suas brincadeiras e parcerias, além 

de trocar informações e usar a imaginação. Para a maioria das crianças participantes 

desse estudo, não apenas o espaço do parque foi algo que se destacou como importante 

para a realização das brincadeiras, mas a presença de brinquedos também foi algo 

relevante para suas ocorrências. Todas elas nomearam suas brincadeiras de acordo com 

os nomes dos brinquedos correspondentes. 

 Retomando as ideias de Brougère (2010), o brinquedo é um objeto da infância 

que, a partir daquilo que representa, provoca nas crianças a curiosidade e as instiga 

através de seus símbolos, ao utilizá-lo como recurso de suas brincadeiras. Ademais, os 

brinquedos carregam em si conteúdos simbólicos, interpretados a partir da cultura 

circundante da qual as crianças fazem parte, servindo também como objeto de 

socialização, descoberta e estímulo à criatividade. Torna-se compreensível, portanto, 

que crianças em idade pré-escolar encontrem-se ainda tão ligadas aos objetos. Para as 

crianças da escola particular, os tipos de brinquedo foram mais importantes, sugerindo 

que elas prefeririam objetos mais diversos. Para as crianças da escola pública, a 

quantidade de brinquedos foi mais considerada, evidenciando a importância de haver 

mais objetos disponíveis para suas brincadeiras. 

 Essas discussões nos lembram de que as crianças possuem necessidades e 

formas de pensar que podem nos surpreender enquanto adultos. Como vimos no 

capítulo 1, a noção de infância protegida é algo recente e trouxe uma perspectiva de 

criança como um ser inofensivo e muitas vezes incompleto. No entanto, nota-se que as 

necessidades das crianças frequentemente não são escutadas ou, quando são, não são 

efetivamente consideradas. Por exemplo, os estudos sobre o brincar geralmente 

apresentam definições sobre esse comportamento infantil, delimitando o campo de 

estudo e aquilo que será efetivamente investigado (Bichara, Lordelo, Carvalho e Otta, 

2009; Gomes, 2009; Marques, 2010).  
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O que as autoras indicam é o que foi confirmado pela fala das crianças. Podemos 

definir muitos comportamentos como brincadeiras e, para estudá-las, devemos saber 

reconhecê-las. As falas das crianças demonstraram que muitos comportamentos lúdicos 

são considerados por elas como brincadeiras. Cantar, dançar, fazer rodinha com a 

professora, desenhar, ou fazer uso de objetos escolares como forma de se divertir. De 

fato, para essas crianças e provavelmente muitas outras, brincar inclui uma diversidade 

de comportamentos e permite o uso dos mais variados recursos sendo que o importante 

é divertir-se. Aqui, aprendemos com elas que podemos incluir como brincadeira muitas 

atividades que são incluídas em outras categorias, ampliando as possibilidades de 

investigação e reconhecendo que as crianças podem contribuir para definições mais de 

acordo com os contextos a serem investigados. Por se tratar de um estudo que propôs 

conhecer a perspectiva das crianças sobre o brincar, qualquer definição prévia seria 

desnecessária. 

 Apesar de o presente trabalho trazer contribuições para os estudos da brincadeira 

e também para as práticas de pesquisa em psicologia, que perpassam discussões teóricas 

e reflexões sobre a prática com crianças, algumas limitações podem ser apontadas tanto 

para uma leitura mais cuidadosa em relação aos resultados aqui apresentados, quanto 

para o aperfeiçoamento em futuras investigações. 

Durante as interlocuções, pudemos notar que a maioria das crianças conseguiu 

se expressar claramente, mesmo que algumas delas tenham apresentado maior 

facilidade do que outras. No entanto, ainda que tenhamos conseguido obter informações 

preciosas através de suas falas, algumas expressões citadas por elas foram perdidas 

durante as transcrições. Essas falhas impossibilitaram a compreensão de algumas 

brincadeiras que poderiam ter sido mais bem descritas ou oferecer informações 

adicionais. 

O tempo de permanência em cada escola também foi diferenciado, pois na 

escola particular as visitas tiveram início logo após a primeira conversa com a direção, 

quando o projeto de pesquisa foi apresentado e o termo de consentimento assinado. 

Nesse mesmo dia, já nos apresentamos às professoras e conhecemos as crianças, 

podendo criar aos poucos uma relação espontânea com todos. Na escola pública não 

tivemos a mesma facilidade, já que houve a necessidade prévia de autorização junto à 

secretaria de educação e, após os contatos diretos com as representantes da escola, 

algumas paralisações que nos impossibilitaram de frequentar o lugar. Apesar das 
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crianças da escola pública terem apresentado mais facilidade de aproximação e 

facilidade para se expressar, algumas delas estiveram inicialmente tímidas, o que pode 

ter interferido nas informações fornecidas.  

Ainda em relação à frequência de visitas em cada escola, percebemos que o tipo 

de acessibilidade às crianças foi facilitado pelo contato mais extenso e frequente que 

tivemos na escola particular. Ademais, no que diz respeito aos registros dos diários de 

campo que ajudaram a contextualizar e compreender as práticas das professoras em sala 

de aula, sentimos que a menor frequência de visitas na escola pública dificultou certas 

comparações em relação ao contexto. Por outro lado, por termos iniciado a coleta de 

dados com as crianças da escola particular, as interlocuções realizadas com as crianças 

da escola pública fluíram com mais facilidade, pois contaram com a experiência da 

pesquisadora, que já podia prever certas dificuldades das crianças e propor estratégias 

imediatas para superá-las. 

Em alguns momentos, tivemos dificuldade em separar as falas das crianças, 

especialmente em relação aos espaços onde elas brincam. A maioria das crianças que 

frequentavam a escola pública transitou entre ambos os contextos onde brincam 

frequentemente, casa e escola. Essa aparente confusão não foi notada no centro 

educacional particular, onde as crianças mantiveram suas falas voltadas para as 

preferências no ambiente escolar. Esses dados podem configurar que para as crianças do 

da escola pública, não há uma diferença bem marcada entre os espaços em que a 

brincadeira ocorre, mas o essencial é reconhecer as brincadeiras e suas preferências 

independentes do contexto. Para elas, parece clara essa distinção entre os lugares, ainda 

que para o interlocutor houvesse momentos de dúvidas que necessitaram de 

esclarecimentos ao longo da conversa.  

A presente tese de doutorado reforça a importância de considerarmos as crianças 

como informantes diretos em pesquisas sobre o desenvolvimento e contribui para além 

de um movimento teórico nesse sentido. Ademais, propõe uma reflexão sobre o papel 

que os adultos vêm desempenhando em relação a suas crianças, impedindo-as de 

posicionar-se nos espaços onde se encontram inseridas, muitas vezes sob o pretexto de 

evitar comportamentos indesejados. Através desse trabalho, pretendemos demonstrar 

que crianças pequenas são também capazes de informar sobre suas preferências e 

percepções, sem implicar em maiores dificuldades do que outro tipo de pesquisa 

implicaria. Esperamos que a partir dos resultados e das discussões propostas aqui, 
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possamos repensar algumas práticas que insistimos em manter com as crianças, não 

apenas de pesquisas, pois essas dependem de seus objetivos, mas principalmente nas 

práticas sociais cotidianas com crianças.  

O que quisemos demonstrar com esse trabalho foi, antes de tudo, que as crianças 

pequenas são capazes de dar informações relevantes e completas sobre suas atividades 

cotidianas. Essa proposta está de acordo com as discussões atuais sobre infância 

iniciadas pelos estudos da sociologia da infância, que muito têm contribuído para 

mudanças na maneira de pensar a pesquisa com crianças nas mais diversas áreas. 

Através desse trabalho, aceitamos o desafio de incluir crianças pequenas como 

participantes ativos nas pesquisas da psicologia do desenvolvimento, contribuindo para 

novas direções na forma de fazer pesquisas com crianças e abrindo a possibilidade de 

debates mais consistentes sobre o papel que a ciência psicológica vem ocupando nos 

estudos do desenvolvimento infantil. 

Esperamos que esse estudo possa contribuir para uma efetiva mudança na forma 

de perceber e tratar as crianças, permitindo-lhes participações cada vez mais ativas não 

apenas nas pesquisas, mas também, e principalmente, nos contextos sociais mais 

diversos. Dentre eles, no contexto educacional como um todo, começando pela primeira 

infância, quando devemos aprender a respeitar e considerar suas interpretações do 

mundo desde lá até as idades posteriores, quando deixarão de ser crianças, mas já terão 

aprendido o quanto são importantes para a constituição do contexto social, não apenas 

como uma promessa de melhorias para o futuro, mas como sujeitos reflexivos e 

participativos durante a vivência de suas infâncias. 
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Eu _________________________________________________, RG: _____________, 

diretora e responsável pela aprovação de pesquisas e outras atividades realizadas por 

pesquisadores externos dentro da instituição, em nome da Escola 

___________________________, estou ciente da participação dessa instituição na 

pesquisa Onde a brincadeira acontece: Perspectivas de crianças e educadores sobre 

brincadeiras na Educação Infantil, cujo objetivo principal é identificar e comparar a 

avaliação que crianças em idade pré-escolar e seus educadores fazem sobre o lugar do 

brincar na Educação Infantil, especialmente os espaços destinados a brincadeiras e as 

relações que possibilitam. Tenho conhecimento de que as informações serão coletadas 

através de desenhos elaborados pelas crianças, entrevistas com os educadores, ambos 

gravados em áudio quando devidamente autorizados. Sei que todas as informações 

obtidas serão confidenciais e sigilosas sendo utilizadas apenas para fins desta pesquisa. 

Eu, assim como outro representante legal da instituição e seus participantes, poderei 

solicitar informações e tirar dúvidas a qualquer momento do processo de pesquisa. 

 

 

Salvador, ___ de _____________________ de 2012. 

 

 

 

__________________________________       _________________________________ 

Assinatura do responsável pela instituição                  Assinatura da Pesquisadora 

              Sabrina Torres Gomes 

 

 

 Pesquisadora Sabrina Torres Gomes – (71) 9313-4444 – doutoranda vinculada ao Programa de Pós 

Graduação em Psicologia da Ufba – PPGPSI – (71) 3283-6442. 
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ANEXO II 

Solicitação aos Pais 

 

Srs. Pais ou responsáveis, 

 

 Sou psicóloga e doutoranda pelo programa de pós-graduação em psicologia da 

UFBA - POSPSI e estou realizando a pesquisa: “Onde a brincadeira acontece: 

perspectivas de crianças e educadores sobre as relações na brincadeira em Educação 

Infantil”. A pesquisa tem como objetivo identificar e comparar a avaliação que crianças 

em idade pré-escolar e seus educadores fazem sobre o lugar do brincar na pré-escola, 

especialmente os espaços destinados a brincadeiras e as relações que possibilitam. 

 Para que a pesquisa possa acontecer respeitando as normas éticas de pesquisas 

com seres humanos é necessário obter o consentimento dos pais por escrito, assim como 

o consentimento verbal das próprias crianças participantes. Caso considere interessante 

a participação do seu filho na referida pesquisa, solicito que leia e assine a autorização 

anexa a esse documento. 

 Lembro que a colaboração é espontânea e não obrigatória, garantindo o direito 

de a qualquer momento da coleta de dados, tanto o responsável quanto a criança, 

possam solicitar a sua não participação, assim como informações adicionais sobre o 

método a ser empregado e o projeto como um todo, conforme os termos da autorização. 

 

Conto com sua colaboração, 

 

Me Sabrina Torres Gomes 

(71) 9313-4444  

sabrina.psi@gmail.com 
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ANEXO III 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, _________________________________________________, autorizo meu filho 

_______________________________________________, a participar da pesquisa 

Onde a brincadeira acontece: Perspectivas de crianças e educadores sobre 

brincadeiras na Educação Infantil, cujo objetivo principal é identificar e comparar a 

avaliação que crianças em idade pré-escolar e seus educadores fazem sobre o lugar do 

brincar na Educação Infantil, especialmente os espaços destinados a brincadeiras e as 

relações que possibilitam. Autorizo também, a gravação em áudio da entrevista que será 

realizada com a criança acima referida, sabendo que as informações por ela fornecidas 

serão utilizadas somente para fins dessa pesquisa, assim como sua imagem e 

identificação serão preservadas. Estou ciente de que a qualquer momento dessa pesquisa 

posso desistir da participação do meu filho nesse projeto, sem aviso prévio. 

 

 

Salvador, ___ de ________________de 2012. 

 

 

 

_________________________________ 

                                                                             Responsável Legal  

 

 

 

 

 Pesquisadora Sabrina Torres Gomes – (71) 9313-4444 – doutoranda vinculada ao Programa de Pós 

Graduação em Psicologia da Ufba – PPGPSI – (71) 3283-6442. 



 
 

171 
 

ANEXO IV 

AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Eu, ___________________________________________, diretora e responsável pela 

aprovação de pesquisas e outras atividades realizadas por pesquisadores externos dentro 

da instituição, em nome da Escola ________________________________ autorizo o 

registro fotográfico dos equipamentos e brinquedos que a escola disponibiliza às 

crianças para fins da pesquisa: Onde a brincadeira acontece: Perspectivas de crianças 

sobre brincadeiras na Educação Infantil. Estou ciente de que as informações obtidas 

através das imagens serão utilizadas somente para fins dessa pesquisa, e que as imagens 

gentilmente cedidas por mim, não serão utilizadas publicamente nem irão expor a 

imagem da escola, sendo esta de caráter sigiloso e não identificatório. 

 

 

 

Salvador, ___ de _____________________ de 2012. 

 

 

 

__________________________________  

      Assinatura da diretora 

                                         

 

 

 

 Pesquisadora Sabrina Torres Gomes – (71) 9313-4444 – doutoranda vinculada ao Programa de Pós 

Graduação em Psicologia da Ufba – PPGPSI – (71) 3283-6442. 


