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RESUMO 
. 
 
Esta monografia constituiu-se de um estudo sobre a importância do brincar como 
prática pedagógica para a construção do conhecimento. Objetivando analisar como o 
brincar está inserido nas práticas pedagógicas do 1º ano do Ensino Fundamental. 
Tendo como objetivos específicos: verificar se os professores atuantes no 1º ano 
possuem algum conhecimento sobre o brincar; Identificar qual o entendimento os 
professores possuem sobre a importância da brincadeira para os alunos do 1º ano 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e comparar as semelhanças e diferenças 
existentes no entendimento dos professores sobre o uso do brincar como prática 
pedagógica A referida pesquisa teve como suporte, os pressupostos teóricos de 
autores com estudos referentes ao brincar: Wajskop (2009); Kishimoto (2010,2016); 
Batista (2005); Borba (2007) entre outros Quanto a concepção de infância e infância: 
Sarmento (2007); Krammer (1984). Sobre a prática educativa do professor: Zabala 
(1995, 1998); Catunda (2005) e a base legal: a LDB nº 9394/96 (Lei de diretrizes e 
base da Educação Nacional), a ampliação de nove anos para o Ensino Fundamental 
com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade. Optou-se por uma pesquisa 
de abordagem qualitativa do tipo descritiva. Foi possível constatar que mesmo as 
professoras reconhecendo a importância da utilização da brincadeira em suas 
atividades diárias elas não são colocadas em prática, mostrando um cotidiano triste e 
desmotivador, onde as crianças não têm seus direitos respeitados. 
 
 
Palavras Chaves: Brincar. Práticas Pedagógicas. Ensino Fundamental de Porto 
Velho/RO 
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MINHAS MEMÓRIAS 

O PRAZER DE APRENDER BRINCANDO 

A graduação em pedagogia traz, em sua proposta curricular, uma carga 

horária destinada ao Estagio Supervisionado composta de observação, participação 

e regência. O contato com duas turmas da Educação Infantil: uma sala de Creche e 

outra do Pre II, ocorreu durante o desenvolvimento do quinto período do curso. O 

terceiro estágio ocorreu no sétimo período. Neste, optei por uma turma do primeiro 

ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, todos em uma escola da rede 

Municipal.  

Durante a etapa de observação/participação deparei com rotinas que 

considerava não existir nas escolas. Nos três primeiros dias, observando a turminha 

da creche, percebi, para meu espanto, poucas atividades lúdicas sendo propostas 

pelo professor regente, não despertando na criança o interesse durante suas aulas. 

Por vezes, o professor parecia acreditar que a melhor maneira de ensinar é deixando 

a criança sentada, em sua cadeira e em silêncio. 

O processo de educação observado na primeira fase do estágio 

supervisionado avivou memórias de meu percurso escolar e de como as brincadeiras 

fizeram parte dele. Compartilho fragmentos dessas memórias infantis: alguns dizem 

respeito ao início de minha vida escolar. Outros, das vivências ocorridas fora do 

âmbito escolar em que o brincar era parte da vida. 

A vida escolar começou assim: Minha família foi morar em um pequeno distrito 

de Porto Velho, localizado as margens da BR 364. Por indicação de uma tia, nossa 

mãe foi até uma pequena escola nos matricular e no dia seguinte, acontecia o primeiro 

dia de aula da minha vida. Ainda hoje quando fecho os olhos, posso ver cada detalhe 

daquele lugar. Pequeno, mas aconchegante. As paredes enfeitadas com vários 

desenhos e algumas mesas redondas com bancos ao redor, de maneira a acomodar 

uns quatro alunos por mesa.  

O professor, não recordo o seu nome. Lembro que me “mandou” sentar em 

um dos pequenos bancos. Disse que a aula já-já iria começar. Sentei e fiquei quietinha 

observando a minha mãe conversar com ele. Quando percebi que ela iria embora, 

comecei a chorar. O professor a chamou, pediu para que ficasse mais alguns 

instantes. Ela assim o fez, ficou comigo durante toda a manhã. Quando chegamos em 

casa ela conversou comigo, disse para não ter medo. Lá eu aprenderia a ler e escrever 
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teria colegas novos e nada de ruim aconteceria. Conforme os dias passavam, íamos 

nos adaptando a vida escolar. Como minha mãe havia dito, logo eu tinha uma 

“coleguinha”, que não largava por nada.  

Ah! As brincadeiras durante as aulas. O professor nos colocava sentados no 

chão em formato de círculo e realizava várias delas, a que mais gostava era a do 

telefone sem fio.  

Nos finais de semana minha mãe nos levava para fazer piquenique em um 

lugar muito apreciado por todos, com dunas enormes de areia. Subíamos correndo 

até o topo e em seguida, nos deitávamos, um atrás do outro, para sair bolando1até 

em baixo. Repetíamos isso diversas vezes; minha mãe também se juntava a nós e só 

parávamos quando a fome chegava. Almoçávamos pensando em qual seria a próxima 

brincadeira. Não demorava muito para que pudéssemos descobrir uma nova. Assim 

eram os nossos finais de semana em família, com muita diversão e brincadeiras. 

Os anos foram passando e a vida naquele lugar já não era mais a mesma, 

pois, o minério com o qual meu pai e os outros trabalhavam já estava escasso no 

ambiente. Vários funcionários foram demitidos, entre eles, meu pai. Voltamos para 

Porto Velho e moramos por um tempo na casa dos meus avós paternos.  

Minha mãe foi a cidade, a procura de uma escola, para nos matricular; logo 

na primeira, conseguiu vagas. Fui matriculada na 3ª serie, hoje 4ª ano do Ensino 

Fundamental. Estudava pela parte da manhã e adorava acordar cedo para ir à escola. 

A professora, Adeídes, era muito atenciosa, dava bom dia individualmente e 

aproveitava para conversar um pouco com cada um para saber se estávamos bem. 

As atividades em sala costumavam ser bem dinâmicas, sempre as realizávamos em 

grupos, nunca sozinhos, ela dizia “que assim aprenderíamos melhor”. Quando via os 

jogos em cima de sua mesa, meus olhos brilhavam, por que sabia que iriamos 

aprender e nos divertir muito.  

Nos dias de leitura individual, ela preparava a sala toda, colocava diversos 

livros em cima das mesas e dizia ser este o prémio para quando aprendêssemos a 

ler, pois conheceríamos vários lugares encantados. Viajaríamos para várias partes do 

mundo sem precisar sair do lugar. Estas falas/frases guardo até hoje em minhas 

lembranças. 

                                                
1. Mesmo sentido de rolar; rolando. 
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O ano letivo acabava, estava feliz por ter conseguido passar com notas muito 

boas e “meu coração” triste porque sabia que teria outra professora e não mais a que 

me ensinou a fazer várias viagens através dos livros.  

No ano seguinte, sentada em uma nova sala, com alguns colegas que 

estudaram comigo no ano anterior, ao ver a porta se abrir e entrar a mesma 

professora, nossa!! Foi uma alegria só. Corremos todos ao mesmo tempo para abraçá-

la e lhe dar boas-vindas. Seu planejamento era bem diversificado, tinha atividades 

individuais, em grupo, pesquisa com roteiro e elaborado coletivamente e muita 

diversão, lembro de nunca ter chegado um dia triste na escola, sempre sorrindo e 

brincando com todos. 

Ao recordar das brincadeiras de infância, dos anos vividos em um sitio situado 

no Baixo Madeira, sinto ter feito tudo que uma criança saudável é capaz de fazer. 

Acordava cedinho com o canto dos pássaros e ao abrir a pequena janela do quarto 

em que dormia com meus irmãos deparava com uma cena magnífica, das flores 

desabrochando no quintal. Tomávamos um café quentinho feito pela minha mãe e em 

seguida íamos brincar ao redor de casa. Minha irmã e eu corríamos para o milharal e 

escolhíamos uma espiga de milho cada uma; elas seriam as nossas bonecas de 

cabelos compridos e avermelhados. O que nos encantava na brincadeira era fazer os 

mais diversos cortes e penteados, só parávamos quando já não restava mais fios na 

espiga de milho.  

Logo após o almoço costumávamos brincar em uma árvore. Ela ganhou o 

apelido de “a árvore de todos”. Durante uma disputa, com meus irmãos, para escolher 

a árvore mais bonita e ganhar um prémio, corrermos todos para o mesmo lugar. 

Depois de alguns empurrões e puxões de cabelos entre nós, meu pai veio e 

determinou que a árvore seria de todos. Às vezes, se por algum motivo ficava triste, 

ela era o lugar preferido para estar. Subia em seus galhos e ficava quietinha. Não 

demorava muito para que estivesse me balançando nela e sorrindo de novo.  

A chuva era outro motivo para a nossa diversão, mal começavam a cair os 

primeiros pingos para que meus irmãos e eu estivéssemos brincando de pira2 no 

quintal. Escorregávamos nas poças de lama que se formavam e isso era motivo de 

muita risada. Terminávamos a brincadeira dentro de um córrego, um pequeno igarapé, 

                                                
2 Pira assim chamada, pelos ribeirinhos de Porto Velho/RO a brincadeira de pega-pega: um é escolhido 
entre os brincantes para pegar os outros. 
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atrás de casa. A presença dele era um dos motivos pelo qual meus pais tinham 

escolhido o lugar para morar. 

Em um belo dia meu tio foi nos fazer uma visita. Convidou meu pai para 

trabalhar na empresa em que ele trabalhava a anos. Não demorou muito para que 

fossemos todos com ele. Ao chegar no local, para a minha surpresa, achei o lugar 

lindo, a nova casa tinha um quintal enorme e com muitas árvores.  

Chegava em casa sempre animada, fazia os meus deveres, ajudava nos 

afazeres domésticos e a tarde reunia com algumas primas, moradoras da mesma rua, 

para uma das coisas que mais gostava, pular talba3. Quando já estávamos esgotadas 

da brincadeira, nossa opção era tirar aranhas dos buracos nos barrancos. 

Costumávamos apostar quem encontraria mais. Bem concentradas, usávamos um 

talo fino de folhas para enfiar nos buracos, olhar minuciosamente cada parte do 

barranco, onde as aranhas faziam suas casas. Achando um lugar com desenho de 

um círculo, feito por suas teias, puxava bem devagar até tirá-lo. Um buraquinho bem 

redondinho e fundo se mostrava; nele colocávamos o talo com bastante cuidado para 

não matar o bichinho. Fazia o movimento até que ele segurasse no talo e pudéssemos 

puxar, era uma diversão quando alguém encontrava a primeira aranha. 

Foi assim parte de minha infância. Cheia de aprendizagens, descobertas e 

alegrias. Aprendi que a brincadeira pode proporcionar um aprendizado mais 

prazeroso, por meio dela os livros se transformavam em um mundo cheio de 

encantamento, não mais um lugar de letras enfileiradas e tristes. Descobri que a 

diversão poderia ser dentro e fora dos muros da escola. Bastava um pouco de 

criatividade para fazer com que minhas tardes não se resumissem somente dentro de 

uma casa, sentada a frente de uma televisão. Aprendi que assim como aqueles 

personagens de desenhos animados faziam parte de um mundo para nos prender, eu 

também era capaz de criar “o meu mundo”, mas, para me libertar. 

Nas três escolas em que presenciei meus estágios, posso dizer que as 

brincadeiras não estavam presentes. O contato com as crianças me fez percebe-las 

carentes de atenção e de um processo de ensino-aprendizado mais comprometido. O 

que presenciei nestes dias da primeira fase de estágio, foram atividades realizadas 

por meio de livro didático em que a professora marcava as páginas para os alunos 

                                                
3 Modo popular da palavra tábua. Pular tábua compreende colocar uma tábua sobre um tronco de 
madeira. Uma criança pula em uma das extremidades, em pé, provocando uma possível queda, 
impulsionando a outra criança para cima e para baixo. 
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responderem individualmente, sem o direito de pedir ajuda do coleguinha ao lado. Em 

nenhum momento acompanhei ser desenvolvida uma dinâmica, por parte das 

professoras, para tornar a aula mais significativa.  

De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular),  

 
Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 
mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva (BNCC,2017, p.09). 

 

A escola precisa valorizar os conhecimentos que o aluno já possui, 

apreendidos por meio de suas vivencias na sociedade em que estão inseridos. Desta 

forma, estará contribuindo para uma aprendizagem mais justa e democrática.  

Na contraposição ao BNCC, como uma criança aprende em um ambiente sem 

nenhum tipo de afeto e sem proporcionar condições para que ela desenvolva de forma 

saudável e prazerosa todas as suas potencialidades como aluno? 
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AH! QUEM DERA PODER BRINCAR 

 

Brincar com crianças não é perder tempo4, é ganhá-lo; se é triste ver meninos 
sem escolas, mais triste ainda é vê-los, sentados, enfileirados em salas sem 
ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem.  

Carlos Drummond de Andrade 

 

Este trabalho não poderia deixar de apresentar as inquietações que tanto 

afligiram a caminhada pelo curso de graduação em Pedagogia. Impactado em 

diversas aulas durante a realização dos estágios nas escolas. Por isso, são aqui 

partilhadas neste instrumento as vivências, as leituras, as indagações do percurso, 

como exercício de reflexões, análise e outras tantas prováveis inquietações.  

A partir das observações das práticas dos profissionais de educação, cogitou-

se realizar uma pesquisa com a Educação Infantil. No estágio nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, ao deparar com alunos enfileirados em carteiras, fazendo 

somente o que a sua professora ordenava, deixando-os bastante estressados e com 

vontade de retornar para suas casas, “aconteceu” a definição pelo 1º ano dos Anos 

Iniciais para esta monografia, pela ausência do brincar em sala de aula. 

Contrapondo a esta realidade,  Wajskop afirma,  
 

É, portanto, na situação de brincar que as crianças se podem colocar desafios 
e questões além de seu comportamento diário, levantando hipóteses na 
tentativa de compreender os problemas que lhes são propostos pelas 
pessoas e pela realidade com a qual interagem (WAJSKOP, 2009, p.33). 
 

A brincadeira em sala de aula facilita a aprendizagem do aluno, permitindo 

que interaja com os demais e sobretudo desenvolva habilidades. Muitas vezes, estas 

habilidades estavam ocultas além de sair da rotina imposta durante as aulas. Por que 

as brincadeiras não se fazem presentes durante o processo de ensino e 

aprendizagem no primeiro ano? Os professores não reconhecem a importância de sua 

inserção em suas práticas? Wajskop (2009), afirma que “a brincadeira é um fato social, 

espaço privilegiado de interação infantil de constituição do sujeito-criança como sujeito 

humano, produtor de história e cultura”. É necessário que haja um importante espaço 

                                                
4 A primeira parte desta epígrafe foi incorporada como título desta monografia. 
ANDRADE, Carlos Drumond de. In: https://www.pensador.com/frase/NjI2MzYw/. Acesso em 28/12/17.  
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destinado ao brincar durante as aulas, para que as crianças possam de fato 

desenvolver-se como sujeito histórico. 

Estes questionamentos objetivaram pesquisar como o brincar está inserido 

nas práticas pedagógicas. A escolha pelo 1º Ano do Ensino Fundamental disparou a 

organização da pesquisa. Tendo como objetivos específicos:  

• Verificar se os professores atuantes no 1º ano possuem algum conhecimento sobre 

o brincar;  

• Identificar qual o entendimento os professores possuem sobre a importância da 

brincadeira para os alunos do 1º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; e  

• Comparar as semelhanças e diferenças existentes no entendimento dos 

professores sobre o uso do brincar como prática pedagógica  

De acordo com Kishimoto (2016), “há um novo no brincar, nos brinquedos e 

jogos infantis que precisa ser resgatado pelos educadores e pesquisadores infantis. 

Um novo que sempre existiu”. Ou seja, precisamos estar cientes que as brincadeiras 

sempre estiveram presentes na vida das crianças e que existem inúmeras 

possibilidades de conhecimento e aprendizagem quando mediadas pelo professor em 

sala de aula. 

Para ressaltar a importância da brincadeira no desenvolvimento da criança, 

sobretudo no âmbito escolar, a fundamentação teórica deste trabalho é baseada nos 

estudos de Kishimoto (2016), Borba (2007), Catunda (2005), Santos (2011), Krammer 

(1984), Wajskop, entre outros. 

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, em que a pesquisadora 

contará com uma fonte direta de dados, com o ambiente investigado – a sala de 

aula/escola –, por meio da pesquisa de campo. A pesquisa utilizará a observação 

direta e questionários, para que se apresente um carácter representativo, permitindo 

a interpretação dos dados coletados. 

Esta monografia será apresentada com as seguintes seções, inicialmente com 

um memorial intitulado: O prazer de aprender brincando, relatando os momentos que 

marcaram a infância em relação ao brincar, da acadêmica/pesquisadora, na escola e 

fora dela. Seguido por três seções: na I seção, com o título: e se eu brincar? 

Abordando a base legal: a LDB nº 9394/96 (Lei de diretrizes e base da Educação 

Nacional), a ampliação de nove anos para o Ensino Fundamental com matrícula 

obrigatória a partir dos seis anos de idade. Seguindo nesta seção, o Referencial 

Teórico: com destaque para: a concepção de infância; por que a criança precisa 
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brincar? Considerando a brincadeira na vida da criança, como direito de cada uma ter 

seu jeito, sua história, seu tempo de aprender. O brincar de ontem e de hoje. O 

professor e suas práticas, no cotidiano da escola. 

Na II seção, serão apresentados os caminhos metodológicos da pesquisa. Na 

seção III: Dialogando com os dados: o relato de uma observação não participante e a 

análise dos dados dos questionários que serão aplicados a três professoras do 1º ano.  

Por último, nas considerações finais constarão os resultados que foram 

alcançados com esta pesquisa conforme seus objetivos, como também reflexões 

acerca da problemática elaborada: o brincar é para todos? 
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SEÇÃO I 
E SE EU BRINCAR? 

 
Rodeadas por um mundo de gigantes, as crianças criam para si, brincando, 
o pequeno mundo próprio. 

Walter Benjamim 
 

Por meio de mudanças na legislação brasileira, hoje, a criança entra para o 

primeiro ano do Ensino Fundamental com apenas seis anos de idade. Nem sempre, 

a criança passa por um percurso considerado muito importante para o início de sua 

vida escolar, a Educação Infantil.  

Na Educação Infantil, a criança tem a oportunidade de aprender por meio de 

um currículo pensado e elaborado para ela, se desenvolver como sujeito e ser 

preparada para começar uma nova etapa de ensino.  

No entanto, considero que a entrada da criança no primeiro ano dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, é um momento muito difícil para ela, a sua rotina 

passa a ser outra dentro do ambiente escolar. Na maioria das vezes não existe mais 

o tempo destinado para a brincadeira. Os dias letivos passam a ser cheios de 

exercícios e poucos são os momentos de interação com o professor e deste com seus 

alunos. 

Considerando os níveis de ensino, tempos de duração e as idades para as 

trajetórias escolares das crianças, devemos pensar sobre o que dizem as leis. 

A lei de número 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, altera quatro dos artigos 

da LDB, abordando a educação de 9 (nove) anos para o ensino fundamental com 

matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. Este fato representa um 

desafio para o professor. O de estar mais atento em sua metodologia. A criança saindo 

da Educação infantil e entrando no Ensino Fundamental com apenas 6 seis anos de 

idade, necessita ser recebida de uma forma mais acolhedora, e, sua rotina, de acordo 

com as suas necessidades. 

O referencial curricular para a Educação Infantil (RCNs) busca o direito a 

infância. Considerando as mudanças nas escolas de Educação infantil, no que se 

tange as ações educativas, as brincadeiras e os cuidados essenciais à vida das 

crianças, ele aponta metas de qualidade visando contribuir para o desenvolvimento 

integral em sua realidade cultural e social. 
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Nesta perspectiva, as brincadeiras são instrumentos para o desenvolvimento 

das habilidades nas crianças. Elas são importantes para a sua aprendizagem, sua 

criatividade, a autoestima, e por meio da interação, da utilização e experimentação de 

regras e papéis sociais, amadurecem capacidades de socialização. Segundo 

Vygotsky (1984), o que somos, as características humanas são resultadas das 

relações homem e sociedade. “O desenvolvimento do psiquismo humano é sempre 

mediado pelo outro5 que indica, delimita e atribui significados à realidade”.  

Encontramos professores nas escolas, equivocadamente, centrando em sua 

ação unilateral a condução do ato de ensinar. Utilizando métodos e procedimentos 

desvinculados do movimento de mediação. De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

 
Por muito tempo a pedagogia focou o processo de ensino no professor, 
supondo que, como decorrência, estaria valorizando o conhecimento. O 
ensino, então, ganhou autonomia em relação à aprendizagem, criou seus 
próprios métodos e o processo de aprendizagem ficou relegado a segundo 
plano. Hoje sabe-se que é necessário ressignificar a unidade entre 
aprendizagem e ensino, uma vez que, em última instância, sem 
aprendizagem o ensino não se realiza (BRASIL,1997, p. 33).  
 
 

Deste modo, o primeiro ano do Ensino Fundamental, pode apresentar-se 

como uma “dura realidade” para as crianças de seis anos de idade. Ao desconsiderar 

a ludicidade do ato de ensinar brincando, o professor, com cobranças de apresentar 

resultados de alfabetização e letramento, por vezes, parece optar por métodos de 

ensino que o distanciam do brincar como instrumento pedagógico do processo ensino 

aprendizagem nos primeiros anos do Ensino Fundamental.  

 

1.1 A CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA  

 

A percepção de criança hoje é bem diferente de alguns séculos atrás. Na 

idade média a criança não tinha um papel social bem definido, pois a mesma era vista 

como um adulto em miniatura. Segundo Ariès,  

 
A duração da infância era reduzida a seu período mais frágil, enquanto o 
filhote do homem ainda não conseguia bastar-se; a criança então, mal 
adquiria algum desembaraço físico, era logo misturada aos adultos, e 

                                                
5 Outro, entendido aqui como um objeto, uma pessoa, um lugar... aquele/aquilo que mediará o 
aprendizado.  
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partilhava de seus trabalhos e jogos. De criancinha pequena, ela se 
transformava imediatamente em homem jovem, sem passar pelas etapas da 
juventude, que talvez fossem praticadas antes da Idade Média e que se 
tornaram aspectos essenciais das sociedades evoluídas de hoje (ARIES, 
1981, p.o4).  
  

De uma existência de manutenção da vida para uma incorporação a vida 

adulta, com uma mortalidade infantil expressiva, a criança era vista como um ser 

incompleto, inacabado. A noção de infância, só mais tarde foi constituída. Sarmento 

(2007, p.26), afirma que as concepções construídas historicamente sobre a infância, 

enquanto baseadas numa perspectiva adulto-cêntrica, em que o aprendizado ocorria 

no fazer junto com os adultos, esclarecem ou ocultam a realidade social e cultural das 

crianças. 

O sentimento denominado de “paparicação” é apresentado como o primeiro 

em relação a concepção de infância, segundo Ariès (1981), os adultos manifestariam 

interesse pelas crianças, por seus "carinhos" e "estripulias"; pela diversão e alegria 

proporcionada pelos pequenos. Ele apresenta também, em seus estudos, que ao final 

do século XVII essa "paparicação" não era um sentimento pertinente apenas às 

pessoas bem-nascidas. As crianças de famílias pobres, faziam o que queriam e eram 

quase idolatradas, por este motivo. 

Sob a influência dos moralistas e dos educadores, essa concepção da criança 

começa a ser alterada. Já existia uma grande preocupação com a saúde e higiene. 

As crianças e a família tornam-se um assunto sério e “digno de atenção”. A criança 

havia assumido um lugar central dentro da família, alguém que tem as suas 

especificidades e precisa ser desenvolvida.  

Segundo Krammer, 
 

na sociedade burguesa, ela {a criança} passa a ser alguém que precisa ser 
cuidada, escolarizada e preparada para uma atuação futura. Esse conceito 
de infância é, pois, determinado historicamente pela modificação das formas 
de organização da sociedade (KRAMMER, 1984, p.19). 
 
 

A educação da criança, a disciplina que lhe era imposta e o relaxamento 

desta, ocorre com uma nova orientação do sentimento da infância. Tratava-se de 

despertar na criança a responsabilidade do adulto, vista não como opositora da fase 

adulta, mas que necessitava de ser preparada para tal. Preparação que exigia 

cuidados, voltada para sua formação, não mais criança e juventude apenas, a 

adolescência passa a ser considerada.  
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Hoje, vivemos uma dependência do sistema educacional. A sociedade possui 

um sistema de educação, tem consciência de sua importância. As ciências, como a 

Biologia, a Psicanálise, a Pediatria, a Psicologia, devotam-se aos problemas da 

infância, investem em suas pesquisas e objetivam uma literatura voltada aos pais, 

tornando nosso mundo, segundo Ariés (1981), “obcecado pelos problemas físicos, 

morais e sexuais da infância”. 

 

1.2 POR QUE A CRIANÇA PRECISA BRINCAR? 
 

A brincadeira tem para a criança uma enorme função social, pois além de 

desenvolver o lado intelectual, também cria oportunidades para que ela aprenda a 

lidar com situações emocionais e conflitos sentidos em seu dia a dia. 

Por mais que a criança possa desenvolver certas habilidades ela precisa que 

essas potencialidades sejam garantidas durante o decorrer de sua vida, pois é 

brincando que aprendemos a ter flexibilidade, nos tornamos mais inteligentes, 

desenvolvemos as habilidades motoras, o otimismo e a capacidade de lidar com o 

outro. 

Kishimoto afirma: 
 

O brincar é a atividade principal do dia a dia. É importante porque dá o poder 
à criança para tomar decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer a 
si, os outros e o mundo, repetir ações prazerosas, partilhar brincadeiras com 
o outro, expressar sua individualidade e identidade, explorar o mundo dos 
objetos, das pessoas, da natureza e da cultura para compreendê-lo, usar o 
corpo, os sentidos, os movimentos, as várias linguagens para experimentar 
situações que lhe chamam a atenção, solucionar problemas e criar. 
(KISHIMOTO, 2010, p.01). 
  
 

Entende-se que cada criança tem seu jeito, sua história, seu tempo de 

aprender, por isso é importante que o professor desenvolva uma metodologia, em que 

as atividades permitam à criança aprender a se expressar com o mundo e desenvolva 

sua autonomia.  

Quando o professor reconhece que a brincadeira para a criança é uma 

atividade com a qual tem a oportunidade de avaliar o nível de aprendizagem em que 

se encontra, cabe a ele proporcionar durante suas aulas, atividades mais lúdicas para 

que, as crianças, de uma maneira divertida possam se envolver uma com as outras 

para aprender sobre os mais diversos conteúdos.  
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De acordo com Kishimoto, 
 

A brincadeira oferece a oportunidade para a criança explorar, aprender a 
linguagem e solucionar problemas. Educar e desenvolver a criança significa 
introduzir brincadeiras mediadas pela ação do adulto, sem omitir a cultura, o 
repertório de imagens sociais e culturais (KISHIMOTO, 2016, p.15). 

 

Nesta perspectiva é de fundamental importância que o educador esteja 

sempre disposto a elaborar atividades nas quais estejam incluídas as brincadeiras e 

que, por meio delas, seja possível fazer a mediação durante todo o processo de ensino 

aprendizagem da criança. 

Para Catunda, 

 
 

Nós, que nos colocamos na situação de educadores, somos co-responsáveis, 
junto com ás novas gerações, pela valorização das coisas simples que 
possam trazer felicidade e assim dar um maior significado a vida (CATUNDA, 
2005, p.11).  
 
 

 
O professor que trabalha com seus alunos por meio do lúdico, proporciona a 

conquista de novas habilidades e competências. Por meio dos jogos e brincadeiras, 

consideradas prazerosas para todas as crianças, elas terão a capacidade de se 

relacionar com o outro ao seu redor, interagindo e dividindo suas ideias, tornando-se 

desta maneira mais ativa durante as atividades propostas em sala de aula. 

 

1.3 O BRINCAR DE ONTEM E DE HOJE 
 

Nos anos 80, nas escolas por que passei, existiam mais espaços e tempos 

destinados a brincadeira, as crianças podiam correr pular e brincar, durante o 

intervalo. Depois de estarem exaustas voltavam para a sala de aula com mais 

entusiasmo para aprender. Hoje, isso parece não acontecer como deveria. A hora do 

recreio foi substituída pelos quinze minutos de lanche e os professores estão 

sobrecarregando seus alunos com exercícios no quadro branco. Com isso, os jogos e 

as brincadeiras estão cada vez mais sendo esquecidos pelas crianças e os 

equipamentos eletrônicos tão presentes em nossa atualidade estão ganhando um 

lugar importante em suas vidas. 
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De acordo com Santomé, 

 
No momento atual, é tal o grau de mercantilização das atividades lúdicas que 
muitas crianças, especialmente à medida que crescem, somente sabem 
brincar com brinquedos fabricados industrialmente [...] (SANTOMÉ, 2001, 
p.09). 

 

Com a inserção desses brinquedos eletrônicos na vida das crianças, pode-se 

perceber que cada vez menos elas praticam atividades que proporcionam 

movimentos. É perceptível o sedentarismo na vida de nossos pequenos. Percebemos 

que tanto nas instituições escolares quanto em suas casas, elas estão se 

movimentando menos. Na escola, porque ficam durante horas sentadas, e, em seus 

lares porque movem apenas as pontas dos dedos. 

Mas criança ainda é criança em qualquer época e lugar. Se forem 

apresentadas as antigas e as novas brincadeiras, podem achar ambas divertidas. 

Talvez não por tantos dias como fazíamos antes, mas certamente terão momentos de 

encantamento. 
 

1.4 O PROFESSOR E SUAS PRÁTICAS 
 

Quando um conteúdo não está sendo apreendido pelos alunos, o professor 

precisa fazer uma articulação entre ele e seu aluno para que este possa de fato 

entender o que lhe está sendo proposto. Refletir sobre o seu fazer docente e entender 

que uma intervenção significativa6, possibilita um melhor aprendizado para os seus 

alunos. Segundo Zabala, 
 

A intervenção pedagógica exige situar-se num modelo em que a aula se 
configura como um microssistema definido por determinados espaços, uma 
organização social, certas relações interativas, uma forma de distribuir o 
tempo, um determinado uso dos recursos didáticos, onde os processos 
educativos se explicam como elementos estreitamente integrados neste 
sistema. (ZABALA, 1998, p. 16). 
 

                                                
6 Intervenção significativa e aprendizagem significativa são conceitos utilizados pelo 

pesquisador norte-americano David Paul Ausubel (1918-2008). Dizia que, quanto mais 
sabemos, mais aprendemos. Famoso por ter proposto o conceito de aprendizagem 
significativa - que encerra a série Teoria Passada a Limpo -, ele é contundente na abertura 
do livro Psicologia Educacional: "O fator isolado mais importante que influencia o 
aprendizado é aquilo que o aprendiz já conhece". Disponível em: 
https://novaescola.org.br/conteudo/262/david-ausubel-e-a-aprendizagem-significativa 

https://novaescola.org.br/conteudo/262/david-ausubel-e-a-aprendizagem-significativa
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Desse modo, a intervenção em sala de aula deve ser compreendida a partir 

de seu planejamento, tornando acessível a todos os alunos os elementos que 

enriquecem o seu desenvolvimento e inserção social, por meio de aprendizagens.  

Compreendo que o 1º ano do Ensino Fundamental seja de grande relevância 

para o desenvolvimento dos alunos, podendo oferecer condições para as 

aprendizagens que ocorrem no brincar quando inserido nas ações pedagógicas, bem 

como as aprendizagens organizadas e selecionadas pelos professores. Desse modo, 

a atuação do professor deve estar coerente com os propósitos que mobilizem não só 

conhecimentos, como um conjunto de outras competências que concorram 

consequentemente para o sucesso de suas práticas. 

Conforme afirma Zabala, 

 
[...] A resolução de problemas que a prática pedagógica coloca exige o uso 
de alguns referenciais que permitam interrogá-las, ao mesmo tempo em que 
proporcionam os parâmetros para as decisões que devem ser tomadas [...]. 
Os docentes, independentemente do nível em que trabalham, são 
profissionais que devem diagnosticar o contexto de trabalho, tomar decisões, 
atuar e avaliar a pertinências das atuações, a fim de reconduzi-las no sentido  
adequado. (ZABALA ,1995, p. 9-10). 

 
 

Considerando o conceito de prática pedagógica, entendo que a ação do 

professor na sala de aula seja referenciada por conhecimentos que lhes dão 

autonomia para organizar e reorganizar o seu trabalho, demonstrando uma 

preocupação com sua atuação. 

 De acordo com Catunda, 
 

[...] É preciso fortalecer o que fazemos procurando atuar com alegria e 
cientificamente justificar nossa prática, aplicando de maneira consciente os 
conteúdos lúdicos tão necessários a uma aprendizagem verdadeiramente 
significativa. (CATUNDA, 2005, p.11), 
 

 

O professor precisa estar ciente que é por meio de suas práticas que o aluno 

vai internalizar ou não os conteúdos para o seu processo de ensino e aprendizagem. 

Por isso, é importante a percepção e a criatividade na hora de planejar suas 

atividades, pois, será por meio delas que seus alunos irão aprender. 

Ainda de acordo com Catunda, 
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É bem mais fácil lidar com corpos presos em suas carteiras, do que com os 
corpos livres, que fogem ao controle. E por falar em controle, esse é o 
exercício maior praticado pela escola. Não pode correr, falar alto, conversar 
em sala, brincar, enfim desfazer a ordem estabelecida. (CATUNDA, 2005, p. 
31). 
 
 

 Essa ordem estabelecida por um sistema de regras impostas é sentida de 

forma diferente em algumas escolas. Há o “consentimento” de que o aluno aprende 

mais se estiver em silêncio e copiando atividades do quadro durante toda a aula. Na 

contraposição, estudos afirmam que a criança aprende melhor em um ambiente lúdico 

e interagindo com outras crianças.  
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SEÇÃO II 

CAMINHO METODOLOGICO 

O tema abordado nesta pesquisa surgiu a partir de uma inquietação durante 

as minhas vivências nos Estágios Supervisionados na Educação Infantil, no segundo 

semestre de 2015 e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no primeiro semestre 

de 2017. Observei como eram desenvolvidas as aulas das professoras nas 

respectivas turmas. 

Este estudo tem como intuito investigar e analisar como o brincar está inserido 

nas práticas dos professores do 1º ano do Ensino Fundamental de uma escola do 

município de Porto Velho/RO, desenvolvido entre os meses de setembro a dezembro 

de 2017. 

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, do tipo pesquisa descritiva 

com característica observacional. Requer um ambiente em que a pesquisadora possa 

contar com uma fonte direta de dados. Ludke; Andre (1986, p.38), supõem o contanto 

direto do pesquisador com a situação e o ambiente investigado, por meio da pesquisa 

de campo. 

De acordo com Marconi; Lakatos (2009 p.27), a pesquisa descritiva consiste 

no delineamento das características dos fenômenos e dos fatos. Ou seja, este tipo de 

pesquisa utiliza diversas técnicas como questionários, entrevistas, formulários e 

procedimentos de amostragem para que se apresente um carácter representativo, 

permitindo a interpretação dos dados coletados. 

Desta forma a pesquisa de campo iniciou-se a partir do contato e da 

apresentação da pesquisadora com a instituição, direção escolar e professoras, 

apresentando assim os objetivos da pesquisa e agendamento de outras visitas. 

A investigação foi realizada em uma escola municipal situada na área urbana 

da cidade de Porto Velho, com três (03) professoras do primeiro ano do Ensino 

Fundamental, com a intenção de investigar se o brincar estava sendo utilizados pelas 

professoras dentro do ambiente escolar. 

Para a coleta de dados foi utilizado o instrumento qualitativo, sendo o 

questionário com perguntas abertas para as três (03) professoras. Os dados coletados 

foram analisados e organizados de acordo com os objetivos desta pesquisa. 

Também foi utilizado outro instrumento para os fins desta pesquisa, a 

observação. De acordo com Lakatos e Marconi (1991, p.190-191), “a observação 
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desempenha papel importante nos processos observacionais, no contexto da 

descoberta, e obriga o investigador a um contato mais direto com a realidade. ” Desta 

forma, é possível presenciar todos os acontecimentos em sala, levantar as 

informações de acordo com o objetivo da pesquisa, vivenciando e registrando as 

situações sobre o assunto pesquisado. 

Portanto, com esta pesquisa pretende-se, demostrar as percepções dos 

professores em relação a importância da brincadeira dentro do contexto escolar, 

sendo os mesmos participantes ativos no processo de educação dos alunos no 

primeiro ano do Ensino Fundamental. 
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SEÇÃO III 

DIALOGANDO COM OS DADOS 
 

Trago a seguir as informações referentes a observação em sala de aula e a 

análise dos questionários aplicados a três professoras de uma escola da rede 

municipal de ensino de Porto Velho. 

As informações necessárias foram coletadas, em uma sala do 1º ano do 

Ensino Fundamental observando como a professora regente desenvolvia sua aula. 

Apliquei um questionário para três professoras de turmas diferentes do primeiro ano, 

tendo como objetivo principal obter, de maneira direta, informações sobre como as 

professoras veem a importância da brincadeira em sala de aula. O intuito foi de 

averiguar a sua aplicabilidade por parte das mesmas 

 

3.1 UMA EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA: ANÁLISE DE UMA OBSERVAÇÃO 
 

A aula observada aconteceu no dia 09 de outubro de 2017, no horário 

compreendido entre as 07h40min e 11h30min em uma turma do 1º ano do Ensino 

Fundamental. Neste momento, busquei observar qual era a prática utilizada pela 

professora PB, que também se disponibilizou a responder o questionário para esta 

mesma pesquisa. 

A descrição da aula da professora é de fundamental importância para que 

possamos identificar como a mesma insere o brincar no processo pedagógico, uma 

vez que este elemento deveria estar presente, no cotidiano escolar dos alunos, no 

primeiro ano do Ensino Fundamental. 

A observação se deu em uma turma de vinte e cinco, mas que estavam 

presentes somente quinze alunos. A chegada dos mesmos se deu de maneira 

tranquila. No primeiro momento ficaram inibidos com a minha presença. Mas, nada 

prejudicial no decorrer das atividades.  

A professora chegou em sala, me apresentou para a turma dizendo que 

tinham uma visitante para acompanhamento da sala naquele dia. A aula teve início às 

oito horas e quinze minutos, com um texto de geografia intitulado “ O bairro “, transcrito 

no quadro para que os alunos o copiassem.  
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Vários alunos ainda copiavam, quando a professora pediu que se 

organizassem em duas filas, para irem lanchar. Me chamou a atenção, o fato de ver 

as crianças que acabavam de se alimentar, retornando de imediato à sala de aula. 

A professora copiou outra atividade no quadro, desta vez, sobre as “ As 

consoantes maiúsculas e minúsculas”. Percebi que três dos quinze alunos terminaram 

de copiar e levaram os seus cadernos para a professora corrigir. Ela pediu o retorno 

para seus lugares e que esperassem os colegas finalizar suas cópias.  

Resolvi ficar atenta para ver o que essas três crianças iriam fazer. Em seus 

lugares, cada uma delas inventava um jeito de brincar. Seus estojos, garrafas com 

água e até mesmo seus lápis se tornaram personagens de suas aventuras 

imaginárias. 

A professora percebeu o que eles estavam fazendo e logo os interrompeu 

dizendo: “Não tem nada que ficar brincando na sala. Lugar de brincadeira é na 

Educação Física. Assim vão atrapalhar os outros a terminarem seus deveres”. As 

crianças que buscavam algo para se entreter ficaram praticamente imóveis, em suas 

cadeiras, até o término da aula. 

A partir do que foi exposto, torna possível dizer que o momento destinado para 

o brincar não existiu em nenhum momento da rotina dos alunos. A professora optou 

somente pela aplicação de conteúdos realizado através de cópias. O que nos leva a 

entender que o objetivo é o repasse de conteúdo, sem planejamento adequado para 

qualquer outro de procedimento. 

Neste sentido, Batista afirma que os professores devem, 

 
[...] fornecer ou propiciar um meio adequado para brincadeiras, descobertas, 
crescimento. Esse meio facilitador permitirá à criança ser criança, usando seu 
corpo, seus movimentos, seus sentidos e sua intuição, para desfrutar da 
deliciosa liberdade de brincar e aprender (BATISTA, 2005, p.287). 
 
 

Partindo desta perspectiva, as brincadeiras que poderiam ser inseridas como 

um recurso didático muito eficaz para a construção do conhecimento, não são 

utilizadas pela professora observada, e, sequer permite que individualmente a criança 

coloque em exercício o ser criança.  
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3.2 ANÁLISES DOS QUESTIONÁRIOS APLICADO AS PROFESSORAS 

 

As professoras que se disponibilizaram a responder os questionários foram 

chamadas de “P” seguida de uma letra específica aplicada aleatoriamente. Sendo 

assim denominadas de PA, PB e PC. 

A interpretação dos resultados da pesquisa foi realizada através da 

interpretação simples, considerando as respostas das três (03) professoras para cada 

questão do questionário. 

De início, procedeu-se a um levantamento a respeito dos gêneros, idades e 

formação de todas as três professoras, a fim de que se possa ter um melhor 

entendimento de suas respostas. Ressalto, que durante a pesquisa foram coletados 

dados significativos sobre o entendimento sobre o brincar, a importância deste no 

contexto escolar, dos anos iniciais, bem como o levantamento de informações 

relativas à utilização concreta do mesmo em sala de aula, procurando alcançar os 

objetivos propostos no presente trabalho. 

 

No quadro 1: Gênero e idade 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Porto Velho, 2017. 
  
 

Percebe-se pelo quadro 1 que todas as participantes da pesquisa são do 

gênero feminino. Este dado mostra que ainda existe a predominância das mulheres 

como professoras nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Quanto a idade das 

respondentes apenas a PA informou. 

 
 
 
 
 
 

Professoras Gênero Idade 
PA Feminino 31 anos 

PB Feminino Não indicou 

PC Feminino Não indicou 
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Quadro 2: Formação e tempo de atuação em sala de aula  

Professoras Formação Inicial e Continuada7  Tempo de atuação em 
sala de aula 

PA Pedagogia – Gestão escolar 5 anos 

PB Pedagogia _ cursando  12 anos 

PC Pedagogia – Libras-Educação de 
Surdos 

12 anos 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Porto Velho, 2017. 

 

No que se refere à formação profissional, podemos observar que as três 

possuem curso superior em pedagogia estando de acordo a alteração ao art. 62 da 

LDB, que dispõe sobre a formação dos docentes para atuar na educação básica:  

 
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 
em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil, 
a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 
 
 

A escola em questão está de acordo com a LDB no que diz respeito a formação 

de seus profissionais que atuam na educação básica. 

O tempo de atuação em sala de aula indica que todas possuem experiência no 

trabalho com crianças. 

Outro dado importante diz respeito a especialização tanto a PA como a PC já 

possuem uma formação continuada. A professora PB ainda está cursando. O que 

move a ação da procura por uma formação continuada para todas as docentes, em 

questão? Garantia de um processo permanente para assegurar um ensino melhor 

para seus alunos? 

 

 

 

 

                                                
7 Formação continuada entendida como aquela oferecida pelo sistema educacional a qual pertence o 
profissional como o objetivo de atualização e permanência. 
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Quadro 3: Compressão do brincar para as professoras 

 

Professoras O que significa o brincar para você? 
PA É o momento prazeroso onde se pode compartilhar, adquirir 

e transferir conhecimento sobre as diversas áreas do 
conhecimento. 

PB Uma ação de entreter-se com atividade, jogos etc, divertir-se 
fazendo alguma coisa. 

PC Diversão 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Porto Velho, 2017. 

 

Em relação ao quadro 3 verificamos que a compressão acerca do brincar para 

a PA é muito relevante, pois a mesma diz que através das brincadeiras se pode tanto 

compartilhar como transferir conhecimentos sobre as mais diversas áreas. Para PB e 

PC o brincar é apenas uma ação de entreter-se, uma diversão. Será para elas também 

uma maneira de educar? 

Borba faz o seguinte questionamento: 

 
O espaço do brincar nas nossas escolas é apenas passatempo e liberação-
reposição de energias para alimentar o trabalho? Ou é uma forma de 
interpretar, agir e nos relacionar com o mundo e com os outros, vivenciada 
como experiência que nos humaniza, levando-nos à apropriação de 
conhecimentos, valores e significados, com imaginação, humor, criatividade, 
paixão e prazer (BORBA, 2007, p.41)? 
 
 

A autora nos coloca diante de questionamentos: que profissional eu estou 

sendo ou quero ser? Como enxergamos a brincadeira dentro das escolas? Será que 

a maioria dos profissionais de educação veem o brincar desconstituído de suas 

potencialidades de descoberta e conhecimento?  

 

Quadro 4: A importância da brincadeira no ambiente escolar 

Professoras Considera a brincadeira importante no ambiente escolar? Por que? 

PA Sim, pois a criança absorve o aprendizado mais rápido, por ser 
prazeroso. 

PB Sim, ajuda na formação da identidade, na capacidade de autonomia 
na evolução da imaginação, nela se aprende novos conceitos que 
prepara a criança para seu desenvolvimento. 

PC Sim, porque é também através da brincadeira que os alunos 
aprendem. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Porto Velho, 2017. 



34 
 

 Sobre considerar a brincadeira importante no ambiente escolar, todas as 

professoras foram unânimes em responder sim. Sabem a importância que a mesma 

tem para garantir o desenvolvimento e o aprendizado de seus alunos. Por meio dela 

as crianças experimentam as mais diversas situações de conflitos e aprendem a 

superar os desafios que a vida lhes apresenta. 

 Segundo Santos, o brincar é: 

 
A primeira conduta inteligente do ser humano, quando criança, e 
através de suas brincadeiras. Elas tornam-se tão essenciais como o 
sono e a alimentação. Portanto, na escola a criança precisa continuar 
brincando para que o seu desenvolvimento e crescimento físico, 
intelectual, afetivo e social possam evoluir e se associar à construção 
do conhecimento de si mesmo, e do mundo (SANTOS, 2011, p.12). 
 
 

Parece, ser de responsabilidade exclusiva do professor fazer o uso da 

brincadeira em sala de aula e proporcionar atividades que possam auxiliar no 

desenvolvimento e na aprendizagem de seus alunos. Quando o brincar está presente 

no ambiente escolar, todos os envolvidos aprendem de uma maneira mais prazerosa 

e espontânea. O que impede a prática do brincar como uma constante ferramenta de 

sala de aula? O movimento/barulho das crianças, entendida como não controle de 

sala? O receio da indisciplina?  

 

Quadro 5: Prática docente das professoras 

 

Professoras Como você descreve a sua prática docente? 

PA Tradicional 

PB Como educadora a serviço na contribuição para transformação dos 
alunos, enfatizando sempre promover a boa convivência social, o 
conhecimento do outro e o respeito pela diferença. 

PC  Tradicional, pois depende muito da turma e o seu dia a dia. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Porto Velho, 2017. 

 

De acordo com as professoras PA e PC suas práticas se dão de maneira 

tradicional. A professora PC, destaca que as suas aulas dependem muito da turma 

com a qual está trabalhando e de como se estabelece o dia a dia entre eles. Ambas 
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afirmaram terem cursado uma especialização. Demonstram saber da importância de 

estarem se atualizando para o trabalho direto com crianças. Afirmam, precisam estar 

atentas em suas práticas diárias, pois os alunos necessitam de algo que os motive e 

suas aprendizagens possam ser positivas. 

A professora PB nos apresenta uma prática voltada para a transformação de 

seus alunos. Mas o que seria para ela transformar um aluno? Entende-se que não 

podemos transformar o outro e sim auxilia-lo para as inúmeras mudanças que pode 

vir a ocorrer durante a sua vida. A mesma se intitula como uma educadora que está 

engajada para promover uma boa convivência social e o conhecimento do outro. 

Quando se fala de prática de ensino, o professor traz com ele uma grande 

responsabilidade que é a de saber conduzir o seu aluno para construção do 

conhecimento por meio do direcionamento de atividades que sejam significativas. Ou 

seja, o professor que não está disposto a rever a sua prática, irá passar por situações 

de conflito durante as suas aulas. 

 

Quadro 6: Conteúdos aplicados em sala por meio das brincadeiras   

 
Professoras Qual ou quais conteúdos você costuma desenvolver por meio do 

uso das brincadeiras? Cite um exemplo. 
PA Alfabeto, por meio da música e da dança. 
PB Jogo das trilhas (números 0a 50); o caminho do castelo (Alfabeto 

maiúsculo e minúsculo); Caça-palavras. 
PC Matemática, brincadeira de acertar a tampinha no círculo 

(quantidade). 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, Porto Velho, 2017 

 

 Podemos observar conforme o quadro 6 que todas as professoras fazem o 

uso de jogos pedagógicos para desenvolver algum conteúdo durante as suas aulas, 

isso mostra que o brincar não é desconsiderado como uma importante ferramenta de 

apoio. 

 As disciplinas que apareceram nas respostas das três professoras são a de 

Português e Matemática. Provavelmente, são as disciplinas em que mais 

encontramos disponibilizados modelos de atividades para serem aplicadas na relação 

de jogar, competir/aprendendo.  

Pois, como afirma Lima: 
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[...] a criança precisa brincar para crescer, precisa do jogo como forma de 
equilíbrio com o mundo.... Portanto, a atividade escolar deverá ser uma forma 
de lazer para a criança...A criança aprende a melhorar brincando, e todos os 
conteúdos podem ser ensinados através de brincadeira [...] (LIMA, 1994, 
p.33). 
 
 

Com isso, é preciso entender que não se pode negar ao aluno algo que o 

possibilitará deter um aprendizado mais eficiente, pois a brincadeira pode e deve estar 

presente durante a aplicação de todos os conteúdos, para que assim possa ter um 

maior aproveitamento. O que não é cotidiano, com as três professoras, em todas as 

áreas. 

 
Quadro 7: As aprendizagens dos alunos através do brincar  
 
Professoras A aprendizagem dos alunos é maior ou menor nos dias em que as 

brincadeiras estão presentes nas aulas? 
PA Maior e mais fixante 
PB Proporcional. Eles se ocupam mais de uma forma motivadora. 
PC Maior, pois estamos trabalhando o concreto. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Porto Velho, 2017 
 

 De acordo as professoras PA e PC a aprendizagem dos alunos é maior 

quando as brincadeiras então presentes em suas aulas. Isso ocorre porque os 

conteúdos, quando propiciados por meio do lúdico, tornam-se mais atrativos. A PB 
considera uma aprendizagem proporcional. Para ela a criança pode ter uma 

aprendizagem significativa em um ambiente com ou sem brincadeira? Este é o sentido 

da resposta proporcional? Ou ela, considera proporcional a motivação à medida da 

presença das brincadeiras? 

 Como docentes, os profissionais que atuam nos anos Iniciais do Ensino 

Fundamental planejam e organizam suas aulas? Serão suas intervenções 

significativas para o desenvolvimento do aluno que está entrando no Ensino 

Fundamental  

 
Quadro 8:  Contribuições do brincar para o desenvolvimento do aluno 
 
Professoras Em sua opinião, quais as contribuições da brincadeira para o 

desenvolvimento do aluno no 1º ano do Ensino Fundamental? 
PA O conhecimento é fixado rapidamente. As crianças ficam mais 

felizes. 
PB Contribui de forma espontânea, uma maneira de viver, apresentar e 

recriar diversas atividades e experiências na aprendizagem de 
verdadeiros conceitos cognitivos. 
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PC Importantes, pois quando saem da educação infantil eles sentem 
muita dificuldade em copiar do quadro e de começar a ter uma rotina 
de avaliações e organização com o material. As brincadeiras 
diferenciadas ajudam nesse processo de aprendizagem. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Porto Velho, 2017 

 

No que se refere a contribuição do brincar para o desenvolvimento do aluno no 

1º ano do Ensino Fundamental, observamos que as três (03) professoras, afirmam 

que ela se faz necessário para fixar o conhecimento mais rapidamente e para ajudar 

no processo de ensino e aprendizagem. 

A professora PC descreve através de sua escrita que os alunos quando saem 

da Educação Infantil, se deparam com várias dificuldades no que diz respeito a sua 

nova rotina na escola. Iniciam atividades antes não realizadas como, por exemplo, 

fazer provas, copiar textos e atividades do quadro. 

Para Mukhina (1995, p.289), 

 
Os conhecimentos que as crianças assimilam na escola têm caráter cientifico. 
Até pouco tempo atrás considerava-se o ensino primário como uma etapa 
preparatória para assimilação dos princípios da ciência, agora se considera 
como o ponto de partida no caminho da ciência que se inicia no primeiro ano 
(MUKHINA,1995, p.289). 
 
 

A brincadeira constitui-se como um forte aliado para o aluno, na construção do 

conhecimento no primeiro ano do Ensino Fundamental, pois a mesma garante que a 

criança vá se adequando a uma nova rotina, mas, de uma maneira mais prazerosa. 

 

Quadro 9: Acrescentando algo mais sobre o brincar. 

 

Professoras Você gostaria de acrescentar algo mais? 
PA Não. 
PB Brincar pertence a todos. É brincando que as crianças conseguem 

expressar-se ocupando seu tempo livre com criatividade e 
originalidade e sobre tudo liberdade. 

PC Quando se fala em brincadeira devemos compreender que quando 
a criança vem para o primeiro ano a dificuldade é muito grande, pois 
eles saem de um ambiente onde a brincadeira é muito importante 
(sendo em alguns casos principal) e vem para outro onde a 
brincadeira é uma consequência. Dependendo muito em algumas 
escolas não se tem nem onde brincar. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Porto Velho, 2017. 
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Neste último quadro, a intenção era verificar se as professoras iriam considerar 

de fato a brincadeira importante. As respostas de cada uma delas causaram-me 

surpresa. Quando a professora PA responde não, indago: será que a mesma fez uma 

reflexão sobre suas aulas, de como está aplicando os conteúdos? Como vê as 

crianças, como crianças ou simplesmente alunos que precisam dar conta de assimilar 

tudo o que lhes forem “ensinados” durante suas aulas? 

 A professora PB, por meio de sua reflexão, demostra estar de acordo com 

alguns teóricos que contribuíram com sua formação. Nos faz entender que a 

brincadeira é um caminho para garantir um ensino e aprendizagem melhor para seus 

alunos. Já a PC está ciente das dificuldades enfrentadas pelos alunos que chegam no 

primeiro ano do Ensino Fundamental. Antes, as brincadeiras eram a principal atividade 

durante as aulas e agora elas são consideradas como uma consequência. Mas, 

consequência de que? Será que do término das atividades que estão diariamente 

enchendo quadros e mais quadros? De fato, quando a mesma diz, dependendo do 

fato de algumas escolas não se ter nem onde brincar, pois os tempos e os espaços 

que deveriam ser destinados as brincadeiras, estão perdendo o posto para um lanche 

de quinze minutos e voltar correndo para a sala de aula. 

 Segundo Correia: 
 

Se tornamos como parâmetro a criança de seis anos- mas não apenas ela, 
já que as crianças não “amadurecem” com sete- devemos ter em vista 
algumas de suas características peculiares: a importância do brinquedo e da 
brincadeira para elas, bem como as condições de aprendizagem em face de 
seu desenvolvimento, seu vínculo familiar e, como decorrência disso tudo, a 
necessidade de estratégias de ensino que se coadunem como tais 
características (CORREIA, 2008, p.13). 

 
 
 A autora entende que se faz necessário que a escola tenha uma infraestrutura 

onde os espaços para a brincadeira estejam presentes para o acolhimento dos alunos 

do Ensino Fundamental, pois, se antes estes mesmos alunos tinham seus direitos 

garantidos na Educação Infantil, por que agora não são mais? Nesta nova etapa de 

ensino, não se faz mais necessário a utilização do brincar como uma forte ferramenta 

para a aprendizagem? 
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AFINAL, O BRINCAR É PARA TODOS? 
 

[...] é no brincar, e somente no brincar que o indivíduo, criança ou o adulto, 
pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é somente sendo 
criativo que o indivíduo descobre o eu 

(Winnicott ,1975) 
 

Não poderia iniciar minhas considerações sem falar da epígrafe escolhida 

para fechar esse trabalho. Acredito que as palavras escolhidas pelo autor nos fazem 

refletir sobre a importância da brincadeira na vida do ser humano como um sujeito 

ativo. Quando o mesmo escolheu a palavra “criativo” repetindo-a por duas vezes, terá 

sido por acaso? Leio em sua intenção, fazer-nos perceber que o lúdico pode nos 

proporcionar aprendizagens em todas as fases de nossas vidas. 

Por meio desta pesquisa, foi possível analisar o que fazem e pensam as 

professoras do 1º ano dos Anos Iniciais, identificando as percepções das mesmas 

sobre a importância da brincadeira, em suas práticas diárias, no cotidiano das 

crianças. 

Para atingir os objetivos propostos foi preciso além de coletar opiniões e 

pontos de vistas das educadoras, por meio da aplicação dos questionários, confrontá-

los com os dados obtidos durante uma observação não participante em sala de aula. 

No entanto, ao confrontar as afirmações com os dados colhidos durante a 

observação da professora PB, notei que a brincadeira não se fazia presente no 

momento em que estive acompanhando a aula. Embora a importância sobre o brincar 

esteja presente em suas falas.  

Durante a realização da pesquisa de campo, pude observar que as três 

professoras mostraram ter conhecimentos válidos e importantes sobre o brincar para 

o desenvolvimento das crianças. Mas, em suas práticas, promovem um cotidiano 

empobrecido, sem alegria e motivação de aprender. Deste modo os direitos da criança 

estão sendo respeitados? Infelizmente, o que percebi nas escolas durante os meus 

estágios e agora com a realização desta pesquisa e que as instituições de Educação 

Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, estão descompromissadas com 

as crianças enquanto sujeitos de direitos. Como irmã de aluno estudante de escola 

pública, fico preocupada quando uma professora nos relata que por meio do brincar 

pode-se transferir conhecimento. Transferir, transmitir, como em uma instituição 

bancária? Mediar dá trabalho!  
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Identifiquei que as três profissionais se preocupam apenas em repassar seus 

conteúdos de acordo com os seus planejamentos estipulados pela instituição. As 

disciplinas em que ambas ainda desenvolvem atividades, por meio de brincadeiras, 

são o Português e a Matemática. Mas, por que somente essas duas? Será pelo fato 

da grande disponibilidade de materiais na internet? E quanto as outras disciplinas?  

Sabemos que quando há boa vontade, podemos trabalhar todos os conteúdos por 

meio do lúdico. Será por falta de tempo, por terem que trabalhar em dois ou mais 

turnos para complementar sua renda mensal e ainda terem uma jornada extra em 

casa?  

Lamento que práticas como estas reveladas por meio desta pesquisa, 

demostram como as crianças, desde cedo estão se desmotivando em permanecer em 

sala de aula. É importante ressaltar que o ato de ensinar não deve se restringir 

somente a reprodução, onde o aluno só recebe informações e não são incentivados a 

se desenvolverem como seres capazes de criar. Enfim, sem terem suas 

especificidades respeitadas.  

. Entendo que professor e aluno devem vivenciar atividades lúdicas com o 

brincar, onde estarão mutuamente se beneficiando enquanto sujeitos interativos, 

dinâmicos e transformadores do processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, o 

desafio que se impõe aos professores que atuam no 1º ano dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental é que o de repensar suas práticas. Com isso o interesse de seus 

alunos, para que assim, tenham prazer em permanecer na escola.  

Portanto, para que a brincadeira possa estar presente na sala de aula, 

primeiramente devemos mudar a ideia de que o brincar é apenas uma diversão, um 

passatempo, como foi dito por uma das professoras. A brincadeira é um recurso 

imprescindível para a aprendizagem e desenvolvimento da criança, principalmente 

aquelas que estão entrando com seis anos em uma nova etapa de ensino em que 

tudo ainda é novo e desconhecido para ela. 

. 
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APENDICE A 
 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 
 
 
 
À Diretora da _______________________________________________ 
Srª ___________________________________________________________ 
 
Prezada gestora, 
 
 

SIÔNIA DA SILVA RUDRIGUES, acadêmica do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Rondônia, Campus de Porto Velho, está em processo de elaboração de monografia com o 

título: A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO, sendo orientada pela professora Me. Maria Aparecida Figueiredo Louzada.  

Vimos por meio deste instrumento solicitar a colaboração de profissionais desta unidade 

escolar, respondendo a um questionário objetivando substanciar o processo de pesquisa e 

análise em desenvolvimento. 

Desde já manifestamos nossa gratidão, 

 

Porto Velho, 09 de outubro de 2017 

 

 

Siônia da Silva Rudrigues  
Acadêmica 

Matrícula: 201410347 
 
 
 

Maria Aparecida Figueiredo Louzada 
Professora orientadora 
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APÊNDICE B 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO – PORTO VELHO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 
 
 
 
 
Autorizo a Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus José Ribeiro Filho - 
Porto Velho a publicar a Monografia apresentada para obtenção do título de 
Licenciada em Pedagogia, livre de quaisquer ônus que isso implique em reserva de 
direitos autorais.  
 
 
 
 
 
 

SIÔNIA DA SILVA RUDRIGUES 
 
 
 

 

BRINCAR COM CRIANÇAS NÃO É PERDER TEMPO:  
A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA NA 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO  
 
 
 
 
 
 
 
Profa. Me. Maria Aparecida Figueiredo Louzada 
Porto Velho, 22 de dezembro de 2017 
Campus - UNIR, Sala 104, Bloco Letras Português 
 

 
 
 

_____________________________ 
Assinatura da Acadêmica 


