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Resumo 

 

Este trabalho trata sobre a aprendizagem da criança através da brincadeira simbólica, também 

chamada de jogo simbólico ou brincadeira de faz-de-conta. Nesse sentido, busca-se investigar 

como os professores da educação infantil, atuantes em turmas com crianças entre três e cinco 

anos de idade, compreendem e trabalham as diferentes representações simbólicas 

manifestadas pelas crianças durante as brincadeiras, no decorrer das práticas pedagógicas. 

Para entender melhor sobre esse assunto, traz-se no referencial teórico os autores Piaget 

(1978), Vygotsky (1984), Santos (2001), Fortuna (2004), Machado (2010) e demais autores 

que tratam da importância da brincadeira para a aprendizagem da criança. A pesquisa, de 

cunho qualitativo, dotou-se da realização de entrevistas realizadas com professores da 

educação infantil de uma escola pública, no município de São Francisco de Paula, e de 

observações das aulas desses professores. A análise dos dados, baseada na Análise textual 

Discursiva de Moraes e Galiazzi (2007), categoriza que as professoras da educação infantil, 

embora demonstrem gostar e admirar o universo infantil, apresentam pouco conhecimento 

sobre a importância e a contribuição da brincadeira simbólica para a aprendizagem do aluno. 

Além disso, conclui-se que há pouca participação do professor no momento em que as 

crianças estão exercendo a prática do brincar simbólico. 

 

Palavras-chave: Educação infantil, criança, brincadeira simbólica. 

 

Aspectos introdutórios 

Compreendemos o brincar como uma prática fundamental para o desenvolvimento e 

aprendizagem da criança e que essa atividade não se resume à recreação ou, então, como 
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forma de passar o tempo dentro da sala da Educação Infantil. Assim, entendemos que o 

brincar é a forma mais significativa utilizada pela criança para comunicar-se consigo e com o 

mundo a sua volta. Os jogos, brinquedos e brincadeiras traduzem uma dimensão do real para 

a realidade infantil: através da brincadeira, a criança passa por um processo de socialização e 

interação que são importantes para o seu processo de aprendizagem. 

Muito mais do que prazer e diversão, a brincadeira é o caminho que a criança pequena 

encontra para se comunicar com o mundo e com as pessoas a sua volta. Além de ser uma 

fonte de estímulo ao desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança, a brincadeira é 

também uma forma de auto expressão e de conexão com o mundo adulto. Através da 

brincadeira, a criança é livre para expressar suas ideias, sentimentos e conflitos, sobre os 

quais, muitas vezes, por sentir-se inibida ou incomodada, ela deixa de demonstrar ou falar, 

utilizando assim, a brincadeira simbólica então, como forma de representar seus sentimentos.  

Instigadas em compreender como as professoras da educação infantil viam essas 

diferentes representações simbólicas trazidas pelas crianças através das brincadeiras e como 

essas professoras integravam a brincadeira simbólica (também conhecida como brincadeira de 

faz-de-conta) em suas práticas pedagógicas, decidimos investigar e compreender de que 

forma os professores das turmas de maternal e jardim de uma escola pública municipal 

compreendem e trabalham as diferentes representações simbólicas manifestadas no ato de 

brincar das crianças com idade entre três e cinco anos durante o cotidiano escolar destas. 

Na presente pesquisa, buscamos responder às seguintes questões: de que forma os 

professores das turmas de maternal e jardim de uma escola pública municipal do município de 

São Francisco de Paula compreendem e trabalham as diferentes representações simbólicas? 

Qual o tempo que os professores disponibilizam para a brincadeira simbólica na educação 

infantil? Que brincadeiras são desenvolvidas durante as aulas nas turmas de educação 

infantil? De que maneira os professores participam das brincadeiras simbólicas juntamente 

com seus alunos? 

No capítulo a seguir, definimos teoricamente o que é o ato de brincar e a sua 

importância para o desenvolvimento infantil, apoiada nas teorias de Vygotsky (1984) e 

contribuições de outros autores como kishimoto (2009). Na sequência, com a colaboração das 

teorias de Piaget (1978) e Santos (2001), descrevemos a importante formação do símbolo na 

criança e a sua entrada no mundo do faz-de-conta, momento em que começam a surgir, a 

imaginação, a criação e a transformação na brincadeira. Abordamos, também, a relação da 
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criança com o mundo a partir dos estudos de Machado (2010). E por fim, trazemos o 

importante compromisso docente e a significativa presença e participação do professor da 

Educação Infantil nas brincadeiras, também apoiados nas ideias de Santos (2001). 

 

O brincar e a sua importância no desenvolvimento infantil 

 

A brincadeira é vista como uma característica típica da infância, e, por si só, é uma 

atividade de alegria e satisfação emocional, de modo que através dela a criança adquire o seu 

conhecimento acerca do mundo. Sendo assim, a brincadeira também deve ser vista como uma 

condição essencial para a aprendizagem da criança, pois através dela a criança desenvolve 

capacidades importantes para o seu desenvolvimento, tais como: a atenção, a memória, a 

socialização, a imitação e, principalmente, a imaginação. 

O brincar potencializa o desenvolvimento, no momento em que proporciona à criança 

diversas formas de aprendizado, entre elas, a do conhecimento, do fazer, do criar, do inventar, 

e, sobretudo, a do ser, trabalhando e estimulando a criatividade e a liberdade de expressão. 

Também desenvolve a capacidade de convivência como ser social, na medida em que durante 

as atividades lúdicas, a criança se relaciona e interage com outras crianças e, também, com 

adultos.  

Vygotsky (1984) descreve o jogo e a brincadeira em si, como atividades específicas da 

infância, em que a criança recria a realidade usando sistemas simbólicos. Um aspecto 

importante apresentado pelo autor é que, no faz-de-conta, a criança passa a dirigir seu 

comportamento pelo mundo imaginário, isto é, o pensamento está separado dos objetos e a 

ação surge das ideias. Assim, do ponto de vista do desenvolvimento, o jogo de faz-de-conta 

pode ser considerado um meio para desenvolver o pensamento abstrato da criança, como um 

canalizador para que ela exponha angústias, medos, desejos e outros conflitos. 

Para Vygotsky (1984), a criação de uma situação imaginária não é algo ocasional na 

vida da criança; pelo contrário, ela é a primeira manifestação da emancipação da criança em 

relação às restrições situacionais. O faz-de-conta estimula a curiosidade e a autoconfiança, 

proporcionando o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e da 

atenção. 

Brincar é o que torna a criança ativa e criativa, ao mesmo tempo em que lhe dá a 

oportunidade de relacionar-se com outras crianças, aproximando-se de vivências diárias. Ela 
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internaliza experiências, explora, experimenta, conhece o mundo, a realidade que a rodeia e 

exerce diversos papéis – obras da sua imaginação. Dessa forma, elabora sentimentos, 

fantasias, angústias, medos e aprende a se relacionar com o mundo e a se apropriar da história 

do grupo social do qual faz parte. 

 

Etapas da brincadeira simbólica na vida da criança 

 

Para Piaget (1978), todo jogo simbólico é um jogo de imitação e de imaginação. 

Assim, é uma coisa e outra, ao mesmo tempo. Nesse jogo, a criança estrutura afetivamente o 

mundo à sua volta, trabalha internamente seus medos, conflitos, desejos, identificações. É um 

mundo que se abre a partir da imitação e da criação de seus personagens. 

 

[...] as crianças constroem suas brincadeiras recortando pequenas ações das outras, 

ajustando-se a elas, quer seja repetindo-as integralmente ou parcialmente, quer seja 

acrescentando-lhes algo e, até, substituindo parte delas. [...] Cada uma das crianças 

parece fazer uma “previsão” do que é a brincadeira e age nessa direção, mas a cada 

instante é confrontada com as ações das outras crianças e o efeito de suas próprias 

ações. (PEDROSA, 1989, p.52). 

 

Para Pedrosa (1989), as crianças criam suas brincadeiras de acordo com as lembranças 

que guardam de situações vivenciadas durante o dia, fazem alguns recortes ou incrementam 

algo, tentando então ajustar a brincadeira de maneira que lhe fique o mais favorável possível. 

Ela já faz um percurso em seu pensamento do que irá acontecer nas próximas cenas, uma 

previsão do que elaborou. Assim, tenta seguir esse curso de pensamento, porém nem sempre é 

possível, principalmente quando está em uma sala de educação infantil junto com outras 

crianças. Estas poderão interferir na brincadeira antes planejada, fazendo-lhe mudar o 

percurso pretendido, isso inicialmente lhe causará certo estranhamento, mas ela se adaptará e 

aos poucos saberá lidar com esse tipo de situação, contribuindo para um clima agradável e de 

companheirismo com seus colegas. 

 

A relação da criança com o mundo 

 

Lembramos que o primeiro contato da criança com o mundo se dá com a família e é 

com esta que ela constrói as suas primeiras relações sociais e afetivas, formando a sua 

personalidade. A partir daí, a família é responsável pela sua inserção na sociedade. O segundo 
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contato social da criança ocorre quando ela conhece outras pessoas fora do seu ambiente 

familiar. Para muitas, esse processo se inicia com a entrada na escola de educação infantil. 

A chegada dessa etapa na vida da criança apresenta-lhe um mundo novo, com a 

presença de outras crianças e de adultos desconhecidos, em um ambiente também 

desconhecido e distante do habitual, com uma rotina que provavelmente não será a mesma à 

qual ela estava acostumada a seguir no seu dia-a-dia. Tudo isso é algo novo e, com certeza, 

um tanto assustador. Mas essa etapa faz parte e a adaptação é necessária, pois resultará no 

aprendizado e desenvolvimento da criança.  Nesse momento tão importante e difícil para ela, 

é importante que a escola esteja preparada para acolhê-la de forma carinhosa, principalmente 

a professora e seus colegas, com os quais essa criança irá conviver diariamente. Esses dois 

grupos precisarão recebê-la e adaptá-la à turma da melhor maneira possível, para que se sinta 

confiante e segura. 

Na interação social, a formação das funções psicológicas superiores aparece como o 

elemento-chave que, articulado ao movimento desenvolvimento/ aprendizagem/ensino 

no espaço virtual da zona de desenvolvimento proximal, torna-se o suporte 

fundamental para a elaboração tanto de novas apropriações de conhecimentos 

inéditos, quanto para a confirmação de conhecimentos previamente difundidos. 

(MACHADO, 2010, p. 31) 

 

Com a entrada na educação infantil e conhecendo novas pessoas, essa criança 

começará a interagir em grupo, brincando com seus novos coleguinhas. Entre os diversos 

benefícios que o brincar em grupo proporciona à criança, ele ajuda a evitar que a criança se 

desestimule. Mesmo quando ainda não sabe brincar junto, ela está começando a interagir com 

o mundo e isso lhe é muito curioso, pois as relações dela estão saindo do círculo familiar e se 

expandindo. Ela está conhecendo pessoas novas e construindo novos laços afetivos, os quais 

certamente contribuirão para o desenvolvimento social e emocional dessa criança. Brincando, 

irá aprender a esperar a vez dela e a interagir de forma mais organizada, respeitando as regras 

e cumprindo as normas estipuladas no coletivo. 

 

A participação do professor (a) na brincadeira 

 

Assim como a interação criança-criança na brincadeira é fundamental, também é 

importante a interação da criança com o educador. A presença do educador na brincadeira é 

agregadora e estimulante, cabendo a ele o papel de incentivador, estimulando a criança no 

início e decorrer da brincadeira. Junto com o aluno, devem buscar soluções para os problemas 
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que surgirem no decorrer da dinâmica. Sendo assim, cabe também ao professor a função de 

mediador na brincadeira, mostrando caminhos para o aluno, para que este encontre a solução 

que procura. Dessa forma o professor estará contribuindo para a aprendizagem de seu aluno, 

na medida em que faz a criança se autoquestionar e questionar a brincadeira. 

 Vygotsky (1984), em sua teoria, traz o conceito de Zona de Desenvolvimento 

Proximal como aquilo que a criança ainda não é capaz de dominar sozinha, mas torna-se 

capaz de fazer quando alguém mais experiente do que ela o auxilia, mediando a aprendizagem 

dela. A partir de então, ela começa a realizar de modo independente aquilo para que 

anteriormente precisou de ajuda. 

Dessa forma, o aluno precisa encontrar na educação infantil um bom professor, que 

esteja disposto a cumprir com prazer a sua função de educador, podendo, assim, agir como o 

mediador na aprendizagem. Nesse papel de mediador, o professor terá possibilidades de 

contribuir efetivamente para o crescimento dessa criança enquanto aluno e cidadão autônomo. 

Somente assim a escola poderá ser vista como um espaço de construção de conhecimento e de 

trocas significativas. É nesse espaço que, com a abordagem adequada, podem formar-se 

crianças autônomas e críticas diante do aprender. Ou, ao contrário, o mesmo espaço pode 

gerar posturas dependentes, passivas, inseguras, que acabam por colocá-las em situações de 

risco de desenvolver problemas de aprendizagens futuras. 

 

Aspectos metodológicos 

 

A metodologia escolhida para essa pesquisa é do tipo qualitativa e consiste na coleta e 

análise dos dados obtidos através de entrevistas realizadas com os professores dos alunos com 

idade entre três e cinco anos e das observações efetuadas nas aulas desses mesmos 

professores. Segundo Moraes (2007), a pesquisa qualitativa pretende aprofundar a 

compreensão dos fenômenos que investiga a partir de uma análise rigorosa e criteriosa desse 

tipo de informação. Não pretende testar hipóteses para comprová-las ao final do estudo; a 

intenção é a de compreender e reconstruir conhecimentos existentes sobre os temas 

investigados. 

 

A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da 

pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a 

pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-

facto, pesquisa-ação, pesquisa participante, etc.) (FONSECA, 2002, p.33). 
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  A entrevista realiza foi semiestruturada, isto é, aquela que segundo Gerhardt & 

Silveira (2009), caracteriza-se em um conjunto de questões sobre o tema em estudo, 

permitindo que o pesquisador dê liberdade e até incentive o entrevistado a falar livremente 

sobre assuntos que podem surgir como desdobramento do tema proposto. Dessa forma, a 

entrevista foi realizada com três professores de uma escola de educação infantil do município 

de São Francisco de Paula. Os três entrevistados são responsáveis pelas turmas que abrangem 

a idade dos alunos entre três e cinco anos naquela escola. 

A entrevista foi composta de seis questões abertas relacionadas ao ato de brincar 

simbólico, levando em consideração a contribuição deste para o aprendizado e 

desenvolvimento do aluno. As questões buscavam saber: que tempo os professores 

disponibilizam para a brincadeira simbólica na educação infantil, que brincadeiras são 

desenvolvidas durante as aulas nas turmas de educação infantil, de que maneira os professores 

participam das brincadeiras simbólicas juntamente com seus alunos, como o docente da 

Educação Infantil compreende e que importância atribui ao ato de brincar simbólico para o 

desenvolvimento e aprendizagem dos seus alunos. 

A segunda parte da coleta de dados deu-se por meio de duas semanas de observação 

participante, que segundo Gerhardt & Silveira (2009), consiste na observação em que o 

investigador participa juntamente com o público a ser observado, descobrindo, conhecendo e 

interagindo com o ambiente e com os participantes da pesquisa. A observação foi realizada 

nas turmas que comportam as crianças com idade entre três e cinco anos, as mesmas que 

tiveram as suas professoras entrevistadas. A observação permitiu-nos olhar, primeiramente, se 

é proporcionado aos alunos da Educação Infantil o desenvolvimento de brincadeiras 

simbólicas, como estas são trabalhadas e de que maneira as professoras estão interagindo com 

seus alunos durante estes momentos lúdicos.  

A análise dos dados foi realizada a partir da Análise Textual Discursiva de Moraes e 

Galiazzi (2007). Esse tipo de análise trabalha com a ideia de unitarização, categorização e 

construção do metatexto, isto é, um texto no qual se implicam as ideias do material coletado, 

a percepção do pesquisador e os fundamentos teóricos utilizados na pesquisa. 

Os professores entrevistados na pesquisa serão descritos na análise pelas letras de 

alfabeto A, B e C. Os alunos, por sua vez, também serão representados da mesma forma, 

partindo da letra A até a letra H, a fim de manter o sigilo dos sujeitos participantes. 
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O olhar e a prática docente para com o brincar simbólico na Educação Infantil: 

delineando a realidade em uma escola no município de São Francisco de Paula 

 

Dos professores entrevistados, dois deles possuem 17 anos e um, 20 anos. Nesse 

sentido, podemos dizer que a média de idade dos entrevistados é de aproximadamente 18 

anos. Constatamos, também, que 100% dos professores são do sexo feminino. Já quanto ao 

grau de escolaridade, os dados nos mostram que apenas uma entre as três pessoas 

entrevistadas está cursando graduação e as outras duas ainda não concluíram o ensino médio. 

Entre os professores entrevistados, observamos que todos possuem vínculo 

empregatício de estágio. Um deles possui dezoito meses de atuação, ou seja, um ano e meio 

de atividade docente na Educação Infantil. Outro está atuando como professor há seis meses, 

e a professora C, há oito meses.  

Destacamos também que a maioria dos professores não finalizou o Ensino Médio, 

estão em fase inicial de aprendizagem sobre a área profissional em que já estão atuando. 

Nesse sentido, compreendemos que por falta de um aprofundamento teórico, esses docentes 

podem vir a apresentar dificuldades no entendimento teórico e prático de o que seria uma 

brincadeira simbólica e qual significado esta representa para o desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e emocional da criança. 

Para uma melhor compreensão e organização do trabalho, a partir da coleta de dados e 

dos estudos teóricos, dividimos este capítulo em três categorias. A primeira categoria está 

intitulada: A importância da brincadeira simbólica na aprendizagem infantil. A segunda 

categoria trata do Olhar e a participação do professor na brincadeira. Por fim, a terceira 

categoria descreve as diferentes representações trazidas pelas crianças através da brincadeira. 

Foi denominada: Diferentes representações a partir do brincar simbólico. 

Das professoras entrevistadas, todas são estagiárias remuneradas pela Prefeitura do 

município, sendo que duas delas possuem vínculo com o curso normal-magistério e uma 

possui vínculo recente com a universidade. Compreendemos que essa experiência docente é 

muito enriquecedora para a formação de cada um dos sujeitos pesquisados, pois eles estão 

tendo a oportunidade de obter contato direto com as crianças, público alvo relacionado à 

profissão do magistério. 
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[...] é no início da carreira que a estruturação do saber experiencial é mais forte e 

importante, estando ligada à experiência de trabalho. A experiência inicial vai dando 

progressivamente aos professores certezas em relação ao contexto de trabalho, 

possibilitando assim sua integração no ambiente de trabalho, ou seja, a escola e a sala 

de aula. (TARDIF, 2002, p.86) 

 

Mostraremos com embasamento no referencial teórico e análise das falas das 

entrevistadas, a importância que essas professoras atribuem à brincadeira simbólica no 

desenvolvimento da aprendizagem na Educação infantil. 

 

A importância da brincadeira simbólica na aprendizagem infantil 

 

Após a análise da fala das professoras, percebemos que a professora A e a professora 

B possuem pensamentos semelhantes, pois ambas acreditam que a brincadeira simbólica seja 

importante para a aprendizagem infantil. A criança é, nessa concepção, uma observadora de 

tudo o que acontece ao seu redor, demonstrando na sala de aula situações que acontecem 

dentro e/ou fora do ambiente escolar.  Ajudam, assim, essas docentes a entenderem melhor a 

vida de cada uma. Também veem a brincadeira como uma forma de conhecer e de 

compreender o comportamento do aluno no dia-a-dia, ajudando a criança a diferenciar o que é 

correto de ser feito e o que não é. 

Para Vygotsky, a imitação é muito utilizada pelas crianças, porém não deve ser 

entendida como mera cópia de um modelo, mas uma reconstrução individual daquilo que é 

observado nos outros. Dessa forma, “[...] é importante salientar que crianças também 

aprendem com crianças, em situações informais de aprendizado.” (FELIPE, 2001, p. 30). 

Já a professora C pensa na brincadeira simbólica como um fator importante na 

infância e que seus alunos necessitam desse momento. Ela vê a brincadeira como uma forma 

de comunicação da criança com o mundo. Quanto a esse momento, destaca as mais tímidas, 

dizendo que estas não gostam de falar e preferem a brincadeira como forma de comunicação. 

Assim, durante as brincadeiras, as crianças têm a oportunidade de se conhecerem, 

descobrirem juntas coisas novas ou até mesmo trocarem ideias já conhecidas, pois esses 

momentos são uma forma de socialização. 
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O olhar e a participação do professor na brincadeira 

 

Nesta categoria, apresentamos de que maneira os professores abrem espaços para as 

brincadeiras simbólicas. O professor A, por exemplo, utiliza a brincadeira simbólica na sexta-

feira, designado o dia do brinquedo livre na escola. Nesse dia, orienta seus alunos a trazerem 

de casa o seu próprio brinquedo, mas não participa dessas brincadeiras, apenas das atividades 

dirigidas, pois pensa na importância da brincadeira simbólica como algo que deixa as crianças 

mais à vontade. 

Pelo que podemos perceber através da análise feita é que tanto a professora A quanto a 

professora C não trabalham com a brincadeira simbólica ou faz-de-conta diariamente. Elas 

preferem deixar esse tipo de atividade para a sexta-feira, que é o dia designado como “dia do 

brinquedo livre”. No entanto, a professora C diz trabalhar a brincadeira simbólica também na 

segunda-feira.  

O diferencial entre as duas professoras é que a professora A não participa das 

brincadeiras junto com seus alunos e vê a brincadeira simbólica como um momento livre em 

que deixa as crianças mais à vontade. Já a professora C participa das brincadeiras junto aos 

alunos, auxilia-os a montar e arrumar o que for preciso, apenas acompanhando, pois não faz 

pela criança e sim a ensina como fazer, proporcionando-lhe descobertas que contribuam na 

sua evolução, pois segundo a professora, aí está a importância da brincadeira simbólica. 

A professora B vê a brincadeira simbólica como uma atividade e disponibiliza como 

tempo para a realização o horário do final da tarde, sempre antes dos alunos irem embora. 

Primeiramente, trabalha com as atividades dirigidas e, no final, deixa-os brincarem. Isso 

impede que o trabalho fique cansativo. Ela afirma que brinca junto com os alunos e que eles 

mesmos gostam de colocá-la na brincadeira. 

 

Diferentes representações a partir do brincar simbólico 

 

Nesta terceira categoria apresentamos as diferentes representações manifestadas pelos 

alunos das turmas de educação infantil durante as brincadeiras realizadas nos períodos de 

observações. 

De acordo com o combinado com uma das professoras entrevistadas, retornamos à 

escola para realizar a observação. Neste dia a professora havia planejado uma atividade com 
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massinhas de modelar, algo que os alunos gostavam bastante de manusear pelo que pudemos 

perceber. A atividade iniciou-se com a professora pedindo para que os alunos sentassem cada 

um em seu lugar. Na sala, cada criança tem a sua cadeirinha com o nome. O pedido da 

professora foi atendido pelos alunos. Logo após, tendo em mãos duas caixinhas de massinha 

de modelar, a professora deu uma cor para cada aluno, depois pediu para que eles criassem o 

que quisessem com a massinha recebida. 

No início da atividade a professora aproveitou para organizar algumas coisas na sala 

de aula, depois se sentou com os alunos em uma das mesas e, de vez em quando, conversava 

com eles sobre a atividade, até que um aluno mostrou-lhe uma bolinha que havia produzido e 

lhe convidou para jogar. Nesse momento, ela observou este aluno e participou. Alguns outros 

alunos foram para a volta da mesa assistir ao que o colega e a professora estavam fazendo. Na 

imagem abaixo, segue uma imagem do momento em que as crianças, juntamente com a 

professora, brincavam com a massinha de modelar. 

 

Figura 1 – Crianças e professora criando com massinha de modelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: foto produzida pelo próprio pesquisador 

 

A prática docente não é apenas um objeto de saber das ciências da educação, ela é 

também uma atividade que mobiliza diversos saberes que podem ser chamados de 

pedagógicos. Os saberes pedagógicos apresentam-se como doutrinas ou concepções 

provenientes de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, 

reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes 

de representação e de orientação da atividade educativa. (TARDIF, 2011, p.37) 

 

Compreendemos que a participação do professor tanto nas atividades dirigidas quanto 

nas brincadeiras seja fundamental para a aprendizagem e desenvolvimento do aluno, pois a 

presença do educador desperta o interesse da criança pela atividade proposta, e esta se torna 
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mais atrativa e divertida, pois nela há a presença de um adulto brincando, o que nem sempre é 

algo comum. 

Durante as conversas que tivemos com os alunos, questionávamos sobre o que 

estavam produzindo com a massinha. A seguir iremos descrever uma representação simbólica 

trazida por um aluno durante a observação realizada nesta sala. 

O primeiro aluno observado, aqui chamado de aluno A, mostrou-nos, sorridente, a 

criação feita com a massinha verde: um cachorro, o qual chamou de Bilu. Conversando com 

ele e entrando no clima daquela brincadeira, descobrimos que aquele bichano produzido era o 

cachorro de seu vizinho, com o qual o menino gostava bastante de brincar. Além disso, esse 

aluno comentou que gostava muito de cachorros em geral, porém o pai não o deixava ter, 

alegando que o menino não teria condições de cuidar do animalzinho por ser muito pequeno. 

Felipe (2001) define o jogo como um espaço de experiência e liberdade de criação no 

qual as crianças expressam suas emoções, sensações e pensamentos sobre o mundo e também 

como um espaço de interação consigo mesmo e com os outros. 

Podemos perceber que através dessa brincadeira manipulativa e criativa, o aluno acima 

citado demonstrava seu desejo, porém um desejo que não lhe era permitido realizar. Então, a 

maneira que ele encontrava para satisfazer-se e comunicar-se era através da brincadeira. 

As descrições a seguir partiram da segunda observação realizada. A atividade proposta 

pela professora A foi com o lego, atividade que, assim como a anterior, com as massinhas de 

modelar, explora a criatividade da criança, dando-lhe a oportunidade de representar através da 

brincadeira. 

Assim como a professora C, a professora A iniciou a atividade pedindo para que os 

alunos sentassem cada um na sua respectiva cadeirinha com o nome. Então, ela foi até 

algumas caixas de brinquedos que havia na sala e optou por uma, escolhendo as peças de 

lego. Distribuiu um pouco de peças para cada mesa e deixou que as crianças brincassem 

livremente com elas. 

Entre as diferentes representações que vimos durante a observação, uma em especial 

nos chamou bastante a atenção. Aqui chamaremos a menina que manifestou essa 

representação de aluna D. Ela criou um caminhão com as pecinhas de montar e depois de 

questionada sobre por que havia feito aquele caminhão, levantou-se e apontou para a janela, 

onde podia ser visto um caminhão parado, em um terreno, do outro lado da rua. Segundo a 

professora da turma, aquele caminhão fica sempre parado naquele lugar. 
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De acordo com Kishimoto (2009), “O brinquedo coloca a criança na presença de 

reproduções: tudo o que existe no cotidiano, a natureza e as construções humanas” 

(KISHIMOTO, 2009, p. 15). 

Nesse sentido, compreendemos que a aluna tenta representar uma situação que se 

tornou comum para ela, mas que, mesmo assim, continua lhe despertando a atenção. Nesse 

caso, o caminhão que fica estacionado todos os dias próximo da escola. Dentre as fotos 

tiradas, abaixo segue uma em que podemos observar algumas representações criadas pelos 

alunos a partir do uso das peças do jogo lego. 

Acreditamos que as observações realizadas foram de grande contribuição para a 

pesquisa, na medida em que pudemos perceber, na prática, o que as teorias estudadas nos 

mostraram. Cada criança, na sua forma singular, por isso única, simboliza e representa, 

através da brincadeira, todo um universo particular, repleto das mais diversificadas nuances: 

situações que lhes agradam, desagradam, recordações de momentos importantes para elas, 

desejos que por algum motivo não podem se concretizar, entre tantos outros. 

 As ideias propostas pelas professoras, tanto na atividade com massinhas de modelar 

quanto na atividade com o lego, mostraram-nos que a imaginação da criança, na brincadeira, 

pode surgir de qualquer atividade, mesmo que seja dirigida, sem o propósito de brincar. 

Durante as observações, analisamos, além dos momentos de brincadeira das crianças, 

a postura das professoras diante da turma. Pudemos então comprovar respostas que obtivemos 

delas durante as entrevistas. Um exemplo é o da professora A, que disse não participar das 

brincadeiras livres com seus alunos, apenas das atividades dirigidas. De fato, assim ela o faz, 

e ainda aproveita este momento para fazer outras tarefas, como preencher o caderno de 

chamada e organizar algumas coisas na sala de aula. Observamos que os brinquedos 

disponibilizados pela professora para a brincadeira não foram planejados anteriormente por 

ela, pois olhou outros brinquedos antes de optar pelo lego. 

Bem como lembra Fortuna (2004), é necessário que o educador insira o brincar em um 

projeto educativo, o que supõe intencionalidade, ou seja, ter objetivos e consciência da 

importância de sua ação em relação ao desenvolvimento e à aprendizagem infantis. 

A professora C participou, em alguns momentos, da atividade com seus alunos, 

dialogou e brincou um pouco com eles, tornando a brincadeira mais divertida para a turma. 

Acreditamos que ela possa ter ficado envergonhada com a nossa prática de observação, o que 

a fez conversar e participar pouco da atividade com as crianças. Entretanto, aparenta ser uma 
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boa professora, carinhosa e dedicada, de modo que em nenhum momento se recusou a dar 

atenção ou a esclarecer uma dúvida que surgisse na turma. 

A partir da observação da postura dos profissionais da educação infantil frente à 

brincadeira e tendo em vista as entrevistas e as observações realizadas, decidimos procurar se 

havia alguma lei que falasse sobre a importância do brincar, especificamente sobre o brincar 

simbólico na educação infantil. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, de 1998, fala sobre o 

brincar como uma oportunidade que a criança tem de vivenciar brincadeiras imaginativas 

acionando, dessa forma, seus pensamentos para a resolução de problemas que lhes são 

significativos 

Como podemos verificar, a importância da brincadeira encontra-se na legislação da 

educação infantil como um compromisso do professor em propor momentos que explorem a 

fantasia e a relação da criança com o mundo, inserindo esses momentos nas suas práticas 

pedagógicas. O educador pode e deve estimular a imaginação de seus alunos, incentivando a 

criação de ideias, questionando-os e fazendo com que eles próprios se questionem acerca do 

que estão fazendo, de modo que se motivem a buscar soluções para os problemas que 

surgirem. 

Também devemos analisar a presença do adulto na brincadeira como algo que reforça 

os laços afetivos entre ele e a criança, pois ao brincar com uma criança, o adulto está 

demonstrando a ela amor, atenção e afeto, além de elevar o nível de interesse do infante pela 

brincadeira, enriquecendo e estimulando a imaginação dessa criança. 

 

Aspectos finais 

 

Este trabalho teve como enfoque de pesquisa o jogo de brincar simbólico ou 

brincadeira de faz-de-conta em atividades da educação infantil. Objetivamos investigar e 

compreender de que forma professores das turmas de maternal e jardim, de uma escola 

pública municipal, compreendem e trabalham as diferentes representações simbólicas no 

cotidiano das crianças com idade entre três e cinco anos.  Tais representações são 

manifestadas através do ato de brincar. Nessas oportunidades, comprovamos, na prática, a 

partir do apoio teórico, como é importante esse momento de ludicidade e imaginação para o 

bem-estar e desenvolvimento adequado da criança. 
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O brincar para a criança é muito mais do que apenas um momento de recreação e 

diversão, ele é uma chave de conexão usada por ela para comunicar-se com o mundo ao seu 

redor, é uma forma de socialização, de oferta de situações de criatividade e de 

desenvolvimento das características afetivas e cognitivas. 

Por meio da análise de dados, constatamos que a brincadeira simbólica é pouco 

compreendida pelas professoras das turmas analisadas como uma atividade que proporciona 

aprendizado para o aluno e, que através dela, podem-se abrir caminhos que contribuirão para 

o desenvolvimento do aluno. A presença do professor na brincadeira é vista por algumas 

educadoras como algo importante, porém, durante as observações, pouco se viu essa 

dedicação sendo posta em prática. 

A brincadeira simbólica, hoje, parece ser vista pelos educadores como algo necessário 

na infância. Porém, na prática, esse tipo de atividade é colocado como uma forma de passar o 

tempo, como um descanso para os alunos, ou ainda como um tempo livre para que o professor 

possa realizar tarefas da escola ou extraescolares, que não puderam ser concluídas durante o 

dia, devido à correria das atividades dirigidas.  

A brincadeira simbólica, o jogo simbólico, a imaginação, o faz-de-conta, também 

estão presentes no desenho, quando a criança imagina algo que não está presente, mas que ela 

sente vontade de representar. Também aparece nas atividades que exploram a construção e 

elaboração, como na manipulação das massinhas de modelar ou com peças de lego, que 

exercitam a imaginação da criança, pois, nesses momentos, elas buscam algo significativo 

para dramatizar no brinquedo. 

Além de tantos outros benefícios que a brincadeira simbólica traz para a criança, 

também é uma fonte de estímulo para gerar cooperação, amizade, respeito, espírito de 

companheirismo e autonomia. Tudo isso se torna ainda mais gostoso e agradável quando a 

criança tem a oportunidade de dividir esse momento com um adulto, mostrando a ele o que já 

consegue fazer, do que mais gosta e lhe dá prazer. A referência que ela tem para a sua vida é o 

adulto que está próximo, então, para ela, é extremamente significativo dividir a brincadeira e 

os momentos de diversão com esse adulto. 

Na escola de Educação Infantil, a referência que o aluno possui é o seu professor, é ele 

que lhe mostrará o que é certo ou errado fazer, corrigindo, mas também lhe defendendo 

quando for preciso, tornando-se o seu herói. Da mesma forma, também ensinará ao aluno 

saberes e valores que lhe acrescentarão para toda a vida. Por isso, a presença do educador na 
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brincadeira é tão importante, e assim como é para a criança, também deve ser para este 

educador, pois muitas vezes ele pode ocupar-se da brincadeira para aprender com o aluno e, 

acima de tudo, conhecê-lo. O momento de brincar é um momento de troca e aprendizado para 

as duas partes: professor e aluno. Além disso, o professor pode usar essa oportunidade para 

conhecer mais sobre o universo da criança, sobre a vida dela, a realidade em que vive, e então 

saberá se posicionar diante de determinadas situações envolvendo esse aluno. 

Acreditamos também que o ambiente da escola de educação infantil deva ser 

acolhedor para a criança, um ambiente que tenha características de criança, de infância. A sala 

de aula, por exemplo, deveria ser pintada com tons claros, com decorações feitas de acordo 

com os gostos daquela turma, pois a sala é deles, são eles e o seu educador que devem se 

sentir bem naquele ambiente. Deve-se, também, buscar ideias que partam dos alunos para a 

caracterização da sala de aula e para os planejamentos. Os brinquedos precisam ser 

diversificados de modo que possibilitem explorar a criatividade e a imaginação desses alunos, 

de modo que o professor não precise ficar contando e escolhendo momentos com menos 

crianças para proporcionar determinada atividade, porque não possui material suficiente para 

atender toda a turma.  

Por outro lado, de nada adianta a escola possuir recursos materiais maravilhosos, se 

faltam bons profissionais para planejarem e explorarem estes durante as suas práticas 

pedagógicas, de maneira que contribuam para o desenvolvimento do educando. Ressaltamos, 

então, a importância dos recursos humanos para trabalhar com esses alunos, pessoas 

capacitadas e dispostas a ensinar e a aprender com eles diariamente, numa troca contínua de 

conhecimento. 

 

Referências 

 
BRASIL. MEC. SEF. Parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 

FELIPE, J. O desenvolvimento infantil na perspectiva sociointeracionista: Piaget, Vygotsky e 

Wallon. In: CRAIDY, C. M. e KAERCHER, G. (Org.) Educação infantil: pra que te 

quero? Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 

FONSECA, J.J.S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.  

 

FORTUNA, T.R. O brincar na educação infantil. Pátio Educação Infantil. Porto Alegre: 

V.1, n 3, 2004. 



17 

 

 

GERHARDT, T. E. & SILVEIRA, D. T. Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da 

UFRGS, 2009. 

 

KISHIMOTO, T. M., O jogo e a educação infantil. In: KISHIMOTO, T. M. (Org) Jogo, 

brinquedo, brincadeira e a educação. 12ª Ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

MACHADO, M. L. Educação infantil e sociointeracionismo. In: OLIVEIRA, Z. M. R. 

Educação infantil: muitos olhares. São Paulo: Cortez, 2010. 

 

MORAES, R., GALIAZZI,M. C., Análise textual discursiva. Ijuí: Unijuí, 2007. 

 

PEDROSA, M. I. P. C. Interação criança-criança: um lugar de construção do sujeito. 

1989. Tese de doutorado (Doutorado) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 1989. 

 

PIAGET, J. A formação do símbolo na criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

 

SANTOS, V. L. B. Promovendo o desenvolvimento do faz-de-conta na educação infantil. 

In: CRAIDY, Carmem M. e Kaercher, G. (Org.) Educação infantil: pra que te quero? Porto 

Alegre: Artmed, 2001. 

 

TARDIF, M., Saberes docentes e formação profissional. 12ª Ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 

 

VIGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente. São Paulo, Martins Fontes, 1984. 

 


