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Barulho, imaginação e criações: Eureca! São crianças na sala do 

brincar heurístico. 

 

Noise, imagination and creation: Eureka! There ares the kids at the 

heuristic playing room. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo realizar uma problematização sobre o 
brincar heurístico como espaço de experimentação e aprendizado da criança de 0 a 3 
anos, a partir da prática pedagógica na EMEI Mário Osório Magalhães, tendo como 
autores guia Elinor Goldschmied, Sonia Jackson e Paulo Fochi. O estudo de caso é a 
metodologia que caracterizou a pesquisa, que teve como instrumentos de coleta de 
dados: entrevista estruturada com professores e responsáveis pelas crianças e 
observação na sala do brincar heurístico a partir de registros fotográficos e de vídeo 
e escrita em diário de campo. A pesquisa foi motivada pela observação de uma das 
crianças que apresentou muitas dificuldades na adaptação da escola, mas ao entrar 
na sala do brincar heurístico interagia de maneira espontânea, despertando assim o 
presente interesse em aprofundar sobre o tema em questão.  
 
Palavras-chave: brincar heurístico; prática pedagógica; educação infantil. 
 
Abstract/Resumen: The present article aims to create a problematization about 
heuristic play as a space of experimentation and learning for the 0 to 3 years old child, 
from the pedagogical practice in the Municipal Elementary School Mário Osório 
Magalhães, having as guiding authors Elinor Golfschmied, Sonia Jackson and Paulo 
Fochi. The case study is the methodology that has characterized this research, which 
has had as data collection the following instruments: structured interview with teachers 
and students’ responsibles and observation of the children during classes, 
photographical and video records and written field journal observations. The research 
was motivated by the observation of one of the students which presented many 
difficulties concerning school adaptation, but when entering the heuristic play room 
used to interact spontaneously, raising the interest into deepening the theme in 
question. 
 
Keywords/Palavras Clave: heuristic play; pedagogical practice; child education. 
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Introdução 

 

O objetivo deste artigo é realizar uma problematização sobre o brincar 

heurístico como espaço de experimentação e aprendizado da criança de 0 a 3 anos 

na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Mário Osório Magalhães, do 

município de Pelotas/RS. Buscamos também refletir sobre as transformações 

vivenciadas ao trabalhar com essa proposta, tendo em vista o processo de 

ressignificação da docência a partir da inserção nesta escola. Para isso, realizamos 

um estudo de caso, utilizando para a coleta de dados a entrevista estruturada com 

professores e responsáveis pelas crianças e a observação destas brincando na sala 

do brincar heurístico, por meio de registros fotográficos e de vídeo3 e escrita em diário 

de campo. Os dados coletados foram importantes para refletir e analisar como o 

brincar heurístico repercute na formação das crianças, buscando responder a seguinte 

questão: como o brincar heurístico acontece no contexto da Educação Infantil, 

especificamente entre crianças de 0 a 3 anos na EMEI Mário Osório Magalhães? 

 

 

Figura 1 – Criança tímida que ao brincar sorri pela primeira vez desde a adaptação 
na escola. Esse acontecimento foi o elemento motor para a realização desta 

pesquisa. Fonte: Acervo pessoal. 
 

                                                           

É importante destacar que possuímos a autorização dos responsáveis para utilizar as imagens das 

crianças. 
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A foto acima representa imageticamente a motivação em falar e pesquisar 

sobre o brincar heurístico.  Uma criança tímida, que não brinca com as outras crianças, 

fica em um canto sozinho, mas na sala do brincar heurístico, em meio a potes e 

brinquedos não estruturados, torna-se outra criança. Transmuta-se numa criança 

participativa e alegre, que escolhe os objetos dentre muitos, pois não há maneira 

correta ou errada para a manipulação dos objetos. Nesse ambiente, ele se socializa 

com as demais crianças. 

Reconhecer o brincar heurístico como uma prática presente em muitas escolas, 

compreender como o brincar heurístico vem sendo abordado nessa faixa etária, 

identificar diferentes formas de brincar e entender sua natureza são pretensões desse 

texto. O campo teórico a embasar os objetivos da pesquisa centra-se nos estudos de 

Elinor Violet Sinnot Goldschmied e Paulo Fochi. 

 

 

O que é o brincar heurístico e suas possibilidades na Educação Infantil? 

 

O brincar heurístico é uma abordagem para o trabalho com crianças pequenas, 

desenvolvido por Elinor Goldschmied, uma das principais referências deste artigo. 

Elinor Violet Sinnot Goldschmied nasceu em 1910, na Inglaterra. Viveu parte da sua 

infância no campo, com muitas oportunidades para brincar com materiais não 

estruturados encontrados em sua volta. Formou-se como educadora de infância e logo 

após ganhou uma bolsa para o curso de saúde mental, onde se formou como 

Assistente de Psiquiatria (JACKSON, 2009). 

Em relação à sua trajetória profissional, mais especificamente após a segunda 

guerra mundial, observou que os bebês viviam poucas condições relacionais e 

lúdicas, construindo assim uma proposta pedagógica que potencializa a relação 

adulto/criança como o aspecto central para o desenvolvimento infantil. Ela tinha 

convicção sobre a importância do brincar para as crianças, inserindo brincadeiras com 

materiais diversificados com grande número de possibilidades de exploração e 

informação.  

A partir de Elinor, entende-se que o brincar para o desenvolvimento das 

crianças é uma atividade vital. No período de pós-guerra era uma atividade, para 

muitos, desprovida de valor. Viam-na dessa forma porque não havia um adulto no 

controle imediato.  
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Isso não é tão diferente nas EMEI’s. Até hoje, convencer os pais de que a 

criança está ocupada quando brinca é uma tarefa árdua para educadores da infância. 

Muitos não veem o brincar como algo que seja uma ferramenta em que a criança 

aprende. Eles rotulam o brincar como um processo de humanização e esquecem de 

conciliar os outros benefícios que o brincar traz. A própria Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) cita o brincar como direito de aprendizagem, 

reconhecendo-o como essencial no processo de construção do conhecimento da 

criança.  

Após o horror da guerra, a precariedade e a falta de material, Elinor 

desenvolveu propostas criativas, como: caixas com água ou areia, pedras de vários 

tamanhos, pedaços de madeira, materiais de exploração e possibilidade de serem 

transformados e reinventados pelas crianças. Essa experiência foi fundamental para 

construir bases do trabalho posterior sobre gestão e organização de creches. Foram 

construídas propostas criativas, com materiais ricos em exploração e possibilidades 

de serem transformados e reinventados pelas crianças. A partir disso, Elinor 

compreende a relação entre o comportamento das crianças e a organização do 

ambiente. 

Conforme Elinor, o cuidar-educar são valores básicos na prática com as 

crianças.  O binômio cuidar-educar no Brasil, apesar do consenso estabelecido na 

década de 1990 com o movimento pré-constituinte acerca da importância social e do 

caráter educativo das creches, não se conseguiu ainda viabilizar um funcionamento 

razoável para o cumprimento desse direito, sendo que muitas crianças ainda ficam 

sem vaga nas EMEI’s.  

Cabe salientar que, no Brasil, a creche e a pré-escola se diferenciam da escola 

devido às funções que assumem. Por um lado, “a educação infantil, primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 

(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade”4. Já por outro lado, o ensino 

fundamental e médio se apresentam como espaços para o domínio, consolidação e 

aprofundamento dos conhecimentos básicos e a formação do cidadão. 

Consideramos que os desafios vão além das políticas públicas e chegam no 

planejamento pedagógico. A Educação Infantil ainda está sendo vista como uma 

                                                           

Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013.
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etapa assistencial, como combate à pobreza, prevenção do fracasso escolar, 

preparação para o ensino fundamental e não tem sido levado em consideração o que 

realmente essa etapa da educação significa. Devemos ter cuidado naquilo que 

planejamos para as crianças, lembrando que essas são crianças e têm direitos que 

aparecem nas diretrizes, pautando a indissociabilidade entre o cuidado e a educação. 

Toda relação do educador com a criança é pautada por algum tipo de cuidado e, nesse 

sentido, torna-se princípio a importância das relações.  

Diante disso, de acordo com Goldschmied e Jackson (2006, p. 24), um aspecto 

essencial do trabalho do adulto que atua com as crianças bem pequenas “consiste em 

certificar-se que a criança esteja feliz”. O adulto é facilitador, não estimula ou direciona 

o que a criança deve fazer, só deve intervir caso uma das crianças comece a jogar 

objetos ou machucar algum colega. “O adulto, portanto, não é um diretor das 

atividades das crianças e faz isso a partir de um ambiente planejado e organizado 

cuidadosamente” (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006, p. 24).  

Ainda de acordo com os referidos autores, a educação infantil tem como 

princípio relevante a importância do brincar. Nesse contexto, considera-se que as 

brincadeiras permitem às crianças aprenderem sobre si e sobre o mundo, por isso não 

se separa o momento de brincar e do aprender. “Quanto melhor for a qualidade de 

oportunidades para brincar oferecidas às crianças, mais prazerosas serão suas 

experiências, tanto para ela como para os adultos”. (GOLDSCHMIED; JACKSON, 

2006, p. 25). 

O ato de brincar para muitos autores é um processo de humanização, onde a 

criança aprende a conciliar as brincadeiras de forma afetiva. Na ação do brincar, a 

criança desenvolve habilidades como, por exemplo, atenção, imitação, imaginação, 

potencializando o desenvolvimento infantil. 

 

 

O brincar heurístico 

 

Se observarmos uma criança brincando, veremos as infinitas variações do 

brincar, que acontecem em tempos diferentes e com objetos variados. Muitas EMEI’s 

utilizam desses materiais não estruturados, mas desconhecem que é uma brincadeira 

de descobrir e explorar conhecida como brincar heurístico. O brincar heurístico, 
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segundo Fochi (2018, p. 46), “tem o objetivo de que a criança tome posse, explore o 

material e possa se concentrar e sentir prazer com sua própria brincadeira”. 

Segundo Elinor (2006), no aprendizado heurístico a criança é treinada para 

descobrir as coisas por si mesmo nos dois primeiros anos de vida, tendo como objetivo 

a exploração espontânea dos diferentes tipos de objetos e brinquedos não 

estruturados. No segundo ano de vida, o foco centra-se em saber como os objetos 

manipulados se comportam no espaço, necessitando uma variedade de materiais 

para essa experiência acontecer. É importante ressaltar que as crianças demonstram 

interesse em suas próprias descobertas, o que, devido ao grande número de materiais 

e a sua diversidade, permite que elas não entrem em conflito, socializando-se com os 

demais colegas. 

De acordo com Elinor, o brincar heurístico contribui para o desenvolvimento da 

concentração. Entre essas contribuições, a criança experimenta suas hipóteses e 

realiza a testagem sem a intervenção do professor. Isso colabora na estruturação do 

pensamento, bem como no desenvolvimento da linguagem oral e da autonomia. 

Segundo Fochi (2018), a criança pode aprender por si só. O que lança as crianças no 

seu desejo de saber é a busca pela inquietação.  

A vivência com o brincar heurístico ensina que as crianças são autoras e que a 

didática para a creche precisa considerar todo o tempo da infância, tempo não 

somente no sentindo cronológico, pois o brincar se desenvolve em um tempo singular, 

interno. O tempo aqui é compreendido como o tempo Kairós (HOYUELOS, 2015), que 

significa tempo único, oportuno, onde algo especial acontece.  

Cabe ressaltar que a brincadeira na Educação Infantil, segundo o RCNEI 

(BRASIL, 1998, p. 27), “é uma linguagem infantil que mantém o vínculo essencial com 

aquilo que não é brincar”. 

 

O brincar apresenta-se por meio de várias categorias de experiências que 
são diferenciadas pelo uso do material ou dos recursos predominantemente 
implicados. Essas categorias incluem: o movimento e as mudanças da 
percepção resultantes essencialmente da mobilidade física das crianças; a 
relação com os objetos e suas propriedades físicas assim como a 
combinação e associação entre eles; a linguagem oral e gestual que 
oferecem vários níveis de organização a serem utilizados para brincar; os 
conteúdos sociais, como papéis, situações, valores e atitudes que se referem 
à forma como o universo social se constrói; e, finalmente, os limites definidos 
pelas regras, constituindo-se em um recurso fundamental para brincar. Estas 
categorias de experiências podem ser agrupadas em três modalidades 
básicas, quais sejam, brincar de faz-de-conta ou com papéis, considerada 
como atividade fundamental da qual se originam todas as outras; brincar com 
materiais de construção e brincar com regras. (BRASIL, 1998,  p.28). 
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Já na Base Nacional Comum Curricular o brincar cotidiano é entendido 

 

de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes 
parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a 
produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, 
suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, 
sociais e relacionais. (BRASIL, 2017, p.36). 

 

A brincadeira tem um papel importante na educação infantil, como o RCNEI 

preconiza e a BNCC reforça, como um direito de aprendizagem e de desenvolvimento. 

Esse direito deve ser assegurado na educação infantil através dos campos de 

experiências. Esses campos são: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; 

traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; e espaço, 

tempo, quantidades, relações e transformações. 

O brincar heurístico serve para descobrir a compreensão de algo através da 

brincadeira, sem direcionamento de adultos, trabalhando a habilidade de se 

concentrar e imaginar através dos materiais não estruturados. Também é baseado no 

pressuposto da BNCC que inclui o desenvolvimento cognitivo e intelectual. Diante 

disso, o brincar heurístico na educação infantil tem como objetivo a exploração 

espontânea dos diferentes tipos de objetos, incentivando a criatividade dos adultos 

em relação a tarefa de cuidar das crianças, tornando a atividade mais estimulante, 

prazerosa e experimental. 

 

 

A EMEI Mário Osório Magalhães e o brincar heurístico no contexto da escola 

 

Para ampliar a discussão em torno do brincar heurístico e relacioná-lo com o 

cotidiano da educação infantil, apresentamos a proposta da EMEI Mario Osório 

Magalhães, escola que investe no brincar heurístico como proposta de aprendizagem 

da criança. Traremos como as atividades são desenvolvidas e o diálogo estabelecido 

através de espaços temáticos. Enquanto uma das autoras, quando passou a atuar 

nesta escola, em fevereiro de 2018, a proposta foi transformando sua docência, pois 

enxergou a prática na educação infantil de outra forma. 

A escola fica no município de Pelotas/RS, situada na rua Félix da Cunha, junto 

ao prédio do Instituto São Benedito. A escola atende crianças bem pequenas, do 
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berçário até o maternal 2, não possui pré-escola. Sua infraestrutura inclui espaços de 

convivência, sem salas fixas, sendo estas temáticas. Cada turma tem seu horário para 

estar nesses espaços, isto é, desenvolve-se uma atividade por espaço. A escola 

possui três salas, um espaço de convivência, refeitório, sala da direção e coordenação 

e cozinha no andar de baixo. No andar de cima, os maternais contam com uma 

proposta diferenciada.  

Essa é uma escola em movimento, que não usa folhas xerocadas, com 

desenhos prontos, meramente para colorir. A escola estabelece como meta a 

experimentação e o movimento como aprendizagens fundamentais para o 

desenvolvimento das crianças, estabelecido a partir do RCNEI e posteriormente da 

BNCC, visando um ambiente afetivo e acolhedor às crianças.  

O projeto político pedagógico da escola se propõe a promover o conhecimento 

de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas e 

corporais que possibilitem a movimentação ampla, expressão da individualidade e o 

respeito pelos ritmos e desejo da criança. A descoberta do mundo se dá por meio do 

movimento e das múltiplas linguagens, priorizando o tempo e o espaço para brincar, 

com liberdade. A proposta escolar parte do princípio de uma infância que se sustenta 

no presente, com crianças potentes e que possam ser atuantes no processo inaugural 

das suas vidas.  

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI) (BRASIL, 2010, p. 25): 

 

às práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação 
infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, 
consideradas as principais articulações do cotidiano. Momentos de 
brincadeiras livres são imprescindíveis e necessitam de tempo, espaço e 
materiais adequados a fim de potencializar as descobertas das crianças. 
 

Acreditamos na brincadeira como cenário e forma de aprendizagem, onde se 

experimenta, interpreta e participa dos espaços sociais, individual e o coletivo. A 

brincadeira tem como objetivo o reconhecimento e o respeito à subjetividade das 

crianças, a promoção da autonomia através da liberdade de movimentos e o respeito 

ao tempo e ao espaço necessário para um desenvolvimento seguro e desafiador. 

A proposta da escola está pautada no movimento, visto que nessa faixa etária 

é fundamental a livre expressão, a exploração e a descoberta do mundo na construção 

da subjetividade de cada criança. A partir da efetivação dos laços afetivos entre as 
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professoras e os pequenos, é possível estabelecer um ambiente onde se produz 

autoconfiança, liberdade e autonomia. 

A metodologia de projetos é norteadora da construção do fazer em sala de aula, 

com a proposta de espaços de convivência, o que propicia um movimento constante 

e vivo entre professoras, as crianças e as famílias. Cada sala possui um eixo temático 

estabelecido (hora do conto, música e movimento, sala de arte, brinquedoteca e 

brincar heurístico), onde as áreas de conhecimento são abrangidas, para que os 

professores possam planejar e criar um fluxo de atividades em que nada deve ser 

estático. 

As salas temáticas ou de convivência surgiram da necessidade de espaço para 

exploração com as crianças, pois apesar das salas serem grandes, não há pátio, por 

isso as salas foram pensadas. A sala do brincar heurístico foi pensada pela 

coordenadora da escola. Quando ela foi pesquisar ideias alternativas de escolas, ela 

conheceu o Ateliê Carambola e se interessou pelo livro sobre “O Brincar Heurístico”. 

A partir de sua pesquisa sobre a temática, surgiu o interesse de implantar uma sala 

com esse tipo de abordagem5.  

Quando a escola inaugurou, as aulas da sala do brincar heurístico eram 

planejadas com atividades que usassem materiais não estruturados. Focava-se em 

atividades que fossem lúdicas e que abrangessem materiais que havia ali.  A 

coordenadora pedagógica citava e se baseava em Emmi Pikler (Pediatra que se 

embasa no cuidado com a saúde física). A abordagem de Pikler tem como princípio o 

desenvolvimento pela autonomia e o brincar livre.  

A escola e a prática docente de uma das autoras não fugiam do que era visto 

e estudado na Especialização em Educação Infantil, mas ao escolher o tema para 

este artigo, a partir das inquietações provocadas sobre a sala do brincar heurístico, 

optou por pesquisar sobre. A partir de então, pode-se entender o motivo de muitas 

professoras terem dificuldade de planejar para esta sala e como o aprendizado no 

brincar heurístico se dá por si mesmo. Isso porque nesse contexto as crianças brincam 

livremente sem intervenção de adultos, não cabendo um planejamento prévio de 

atividades e sendo o professor quem coleta os materiais, limpa e os separa. O 

docente, então, é um observador das crianças nessa sala e só deve intervir caso seja 

                                                           

Gostaríamos de ressaltar que esses dados foram levantados a partir de conversa com a coordenadora 

com o intuito de conhecer como surgiu essa ideia.
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necessário. 

Para isso, os adultos selecionam uma variedade de objetos que possibilitem: 

atender diferentes interesses, ampliar as possibilidades de escolha, estimular os 

sentidos. O professor ao observar o brincar heurístico, assume um papel de 

fundamental importância, pois sua presença proporciona capturar as culturas da 

infância ali presentes. 

Cabe destacar que o planejamento não se dá de forma convencional, acontece 

através de estudos, de conversas entre os professores e coordenação, a preparação 

prévia da sala, o resgate de material não estruturado, a limpeza desses materiais a 

disposição deles. O brincar heurístico demanda uma organização que não se deve 

simplesmente fornecer materiais, porque as crianças serão autoras das produções 

desse brincar.  

Esse planejamento terá como atribuições uma seleção e manutenção de 

materiais, fazer a iniciação e o encerramento da proposta, observar e documentar, 

interpretar o modo que as crianças estão explorando a brincadeira.  

Na escola consideramos a brincadeira como uma atividade pedagógica, nos 

preocupamos com a hora do brincar e de como esse processo ensino/aprendizagem 

se dará. A brincadeira é uma experiência onde as crianças se criam e se recriam ao 

brincar. É através dela que percebemos acontecer uma aprendizagem significativa, 

que é aquela que desperta o interesse e convida a entrar no universo lúdico. 

Uma escola para crianças pequenas precisa de espaço e isso não temos lá, 

então precisamos, eu e as outras professoras, fazer essa escola acontecer de uma 

forma diferente, apostando em novas possiblidades. Na nossa sala do brincar 

heurístico não há cadeiras, há somente uma mesa comprida, mas essa não usamos 

de forma tradicional, ela pode ser uma casa, uma barraca, uma floresta, menos uma 

mesa. Lá usamos o corpo para experimentar os materiais ali disponibilizados. Ali me 

percebo como um ser em construção, aprendendo a cada dia com as experiências e 

as experimentações das crianças.  

Pensar sobre o brincar heurístico reporta-nos a Manoel de Barros, que dizia: 

“Passava os dias ali, quieto, no meio das coisas miúdas. E me encantei”6. A cada novo 

                                                           

Trecho de entrevista “Manoel Barros faz do absurdo sensatez”, ao Jornal Estado de São Paulo em 

18/10/1997.
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dia na escola, aumentava o encanto pela experiência vivida cotidianamente.    

A escola é uma fonte de experiências e movimento, o que faz com que a cada 

dia a docência se reinvente na proposta, precisando que o professor se desconstrua 

e questione: que professor gostaria de ter?7 Em cima dessa indagação, o professor 

vai se construindo, experimentando. Um verdadeiro exercício de reciclagem e 

autoavaliação. 

Escola essa que muitos, quando ouvem falar, rebatem que ela não existe ou 

que é delírio de lunáticos. Somos sim, loucos por fazer uma docência diferente e que 

seja para as crianças. Não usamos nada pronto para mera pintura, muito menos folha 

ofício e não trabalhamos datas comemorativas que não tenha significado para as 

crianças. É difícil? Muito! 

Todos os dias a indagação é feita, o que desacomoda, dá trabalho e dói. 

Entender que as crianças precisam de uma escola diferente é um exercício diário de 

renúncia e de críticas a mim mesma. 

Uma escola em que o corpo é protagonista! 

Escola que prioriza o bem maior, a criança. 

Escola perfeita, não! Tem problemas como outras, mas digo que essa provoca 

suspiros e o querer sempre mais! 

Escola com espaços temáticos, na qual o que mais chamou atenção para esse 

artigo foi o brincar heurístico. Espaço esse em que as crianças exercem sua 

imaginação e criatividade. A seguir, direcionamos o foco desta escrita para a 

experiência vivida na sala do brincar heurístico com os alunos. 

 

 

As crianças na sala do brincar heurístico 

 

Todas as observações que serão descritas aqui foram feitas por uma das 

autoras, na sala do brincar heurístico da EMEI Mario Osorio Magalhães, no mês de 

setembro de 2019, sala que íamos quatro vezes na semana, uma hora por dia. Estas 

observações geraram frutos de muita reflexão e inquietações, as quais serão descritas 

abaixo.  

                                                           

7 Ter: era indagação da coordenadora, que professora gostaria de ter, assim deveríamos tentar ser 
aquela professora 
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O brincar heurístico esteve o tempo todo levando-nos a voltar ao simples, ao 

lúdico, a imaginação. Uma criança é experimentação, ela cria seus próprios caminhos 

no brincar e isso foi observado. Mesmo as crianças que estão expostas a situações 

de vulnerabilidade, como fome e negligência, vivem o processo de experimentação 

do brincar na perspectiva heurística com muita alegria.  

Para as crianças, nessa sala tudo é produção, as coisas que as cercam são 

novidade, surpresa e curiosidade. “Aprender por meio da descoberta é produzir 

conhecimento, é produzir corpo e subjetividade. Escutar e observar a criança é, para 

nós, um princípio” (FOCHI, 2016, p. 15).  

Manoel de Barros fala que apanhar desperdícios é sobrelevar a utilidade 

daquilo que é tido como inútil. Assim vemos a sala do brincar heurístico, um apanhado 

de coisas que as pessoas veem como inútil, mas que nas mãos das crianças se 

tornam aquilo que a imaginação delas permite. A seguir, apresentamos algumas 

imagens e observações das crianças do Maternal 2. 

 

 

Figura 2 – Grupos conforme as afinidades, uns brincam de mamãe, outros de jogos 
e zumbis – sala do brincar heurístico no dia 19/02/2019. Fonte: Acervo pessoal. 

 

As meninas brincam de mamãe e filhinha, uma delas alimenta a outra. Os 

meninos brincam de casinha com muitos potes, fazendo uma seriação e agrupando 

por tamanhos. Uma falava que era água que havia no pote, outra rebatia e falava que 

era suco (Figura 2). 
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Figura 3 – Alunos mais tímidos se rendem aos materiais não estruturados – sala do 
brincar heurístico no dia 19/02/2019. Fonte: Acervo pessoal. 

 

As meninas classificam as tampas por cores, outros falam as cores que são de 

meninos (Figura 3). 

 

Figura 4 – A discussão sobre o que seria uma cartela de ovos – sala do brincar 
heurístico no dia 19/02/2019. Fonte: Acervo pessoal. 

 

Um dos meninos fala que a cartela é um jogo, o outro rebate, e a menina diz 

que é uma casa (Figura 4). 
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Figura 5 – Criança brinca sozinha, antes dos meninos chegarem. A cartela se torna 

um jogo – sala do brincar heurístico no dia 19/02/2019. Fonte: Acervo pessoal. 
 

Uma das meninas faz uma casa com os palitos em cima da cartela de ovos. 

Conversa consigo, falando as regras do jogo que inventou (Figura 5). 

 

 

Figura 6 – Na sala do brincar heurístico a timidez fica de lado e a imaginação toma 

conta da brincadeira – sala do brincar heurístico no dia 25/02/2019. Fonte: Acervo 

pessoal. 
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Criança que quando chegou na escola não falava com os adultos, tinha medo 

de tudo, em virtude de uma queimadura. A mesma lata que serve de chapéu também 

vira um bule de café (Figura 6). 

 

 

Figura 7 – Quem disse que retalhos não podem virar uma capa da Chapeuzinho 
Vermelho? No brincar heurístico pode? – sala do brincar heurístico no dia 

25/02/2019. Fonte: Acervo pessoal. 
 

 

Figura 8 – Chapeuzinho Vermelho agora tem uma cachorrinha. Afetividade e 
imaginação presente na sala do brincar heurístico no dia 25/02/2019. Fonte: Acervo 

pessoal. 
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A menina vestida com os retalhos é Chapeuzinho Vermelho (Figura 7), dona 

de uma cachorrinha, e a outra menina é essa cachorrinha (Figura 8). Brinca de 

alimentar o animalzinho com um pedaço de tecido, que é a comida. Chega um menino 

e dá a ordem: Pega! 

 

 

Figura 9 – Os retalhos se tornaram um bebê. Aluno aguarda comida para alimentar o 

bebê – sala do brincar heurístico no dia 25/02/2019. Fonte: Acervo pessoal.7 

 

Um dos meninos enrola vários tecidos e o faz de bebê (Figura 9). Uma 

observação relevante é de que a sua mãe está grávida. Percebe-se que ele reproduz 

esse momento vivido cotidianamente em sua família na sala do brincar heurístico.  

Fazer essas observações só nos mostraram como a imaginação flui com esses 

materiais, pois ora uma cartela de ovos é uma coisa, ora outra. Cada criança acaba 

montando seu cenário, dividindo em grupos por afinidade ou por interesse no material 

que está brincando.  

As crianças aqui sentem prazer nas atividades, porque eles são os autores 

delas, sem a interferência de um adulto ou de um estímulo externo. Segundo Fochi, 
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em uma entrevista em 20198, “para que o brincar heurístico aconteça, é necessário 

um espaço tranquilo e uma seleção de objetos para que as crianças possam explorar”. 

Nessa sala também conseguimos observar que as crianças não têm baixa 

concentração, como é dito em várias atividades, quando os professores relatam que 

não se pode passar de alguns minutos porque elas perdem o interesse. Temos uma 

hora nessa sala e durante esse tempo elas criam, inventam e brincam sem perder o 

interesse.  

Mais uma vez, enfatizamos que o trabalho do professor nessa sala acontece 

fora do brincar heurístico, coletando objetos, materiais não estruturados, limpando-os, 

casos seja necessário, classificando-os e colocando à disposição da criança. O adulto 

não interage, fica em silêncio, não estimula, não elogia, somente intervém se 

necessário. Enquanto professoras, fazemos a seleção de materiais previamente, 

dispondo pela sala para que as crianças possam explorar livremente. 

As observações não foram fáceis, pois quando as crianças percebiam que 

estavam sendo observadas, paravam de brincar ou trocavam de lugar na sala, 

dificultando ouvir sobre o que estavam conversando. Entretanto, o que se pode 

observar foi muito rico, pois não havíamos percebido que o brincar heurístico 

proporciona uma riqueza de experimentações e de imaginação, já que o mesmo 

material ora é uma coisa ora outra. 

Essas observações relatadas aqui foram as que chamaram atenção e se 

destacaram dentro do universo da sala do brincar heurístico, justamente pela riqueza 

de detalhes com que as crianças brincam nesse espaço. Após essas observações e 

as devidas leituras sobre o brincar heurístico, ampliamos a visão sobre a referida 

temática, passando a ter a compreensão de que não há um planejamento prévio, o 

adulto não interfere e as crianças sentem prazer em brincar ali.  

Com isso, descobrimos que no brincar heurístico não há certo ou errado, que é 

uma abordagem e não uma prescrição. Como já mencionado, no segundo ano de vida 

as crianças sentem um grande impulso de explorar (GOLDSCHMIED; JACKSON, 

2006). Durante as observações com as crianças bem pequenas, pudemos vivenciar 

esta exploração. 

  

                                                           

Entrevista em 25 de novembro de 2019.
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O que dizem os professores e os responsáveis pelas crianças sobre o brincar 
heurístico 

 

Logo nos primeiros dias na escola, mesmo sem entender muito sobre o que era 

o brincar heurístico, ouvíamos muito os professores falando da dificuldade que tinham 

para planejamento nessa sala. Ao optarmos por pesquisar o brincar heurístico, em 

uma das leituras descobrimos o porquê: o planejamento acontece de uma outra 

maneira, como já mencionado acima. Durante a pesquisa, elaboramos um 

questionário para os professores9 que trabalham nos maternais, onde fica a sala do 

brincar heurístico. Dos dez professores que receberam as perguntas, oito 

responderam aos questionamentos. A seguir tratamos sobre isso. 

Na pergunta “O que é para você o Brincar heurístico?” Os professores 

relataram que é uma novidade, que tiveram que fazer leituras sobre a temática para 

poder pensar as atividades, mas citam a forma de brincar baseado na exploração e 

na curiosidade das crianças nos brinquedos não convencionais. Uma professora 

relatou: “É poder brincar do que quiser, a imaginação é o limite”.  

Também perguntamos “O que sentem ao planejar o brincar heurístico?” A 

maioria relatou a dificuldade que sente em relacionar o tema que está desenvolvendo 

com o brincar heurístico, alguns chegaram a usar a palavra “aflição”. E a última 

pergunta foi “O que eles tinham a dizer sobre as crianças na sala do brincar 

heurístico?” Todos os docentes relataram a imaginação, a criatividade e a liberdade 

com que as crianças manuseiam os materiais não estruturados ali propostos. 

A partir da exploração teórica possibilitada pelas leituras, entendemos o porquê 

dessa dificuldade e as aflições que os professores relataram. Como diz Goldschmied 

e Jackson (2006, p.155): “grande parte do trabalho do adulto é feito fora da sala do 

brincar heurístico”. Nesse contexto, o professor se detém na organização do material 

e não tem um planejamento prévio de atividades. Como as crianças usam a 

imaginação e a criatividade, o professor não interfere no momento do brincar. 

Cabe ressaltar que desde o início das atividades na escola conversamos com 

os pais, na prática, com eles experimentando a escola, mostrando que as atividades 

eram voltadas para a imaginação das crianças e que a escola era local onde 
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trabalhávamos para o desenvolvimento dos filhos deles e não para encher o ego dos 

adultos. Não mandamos pastas com trabalhos prontos.  

No início do ano letivo alguns pais têm dificuldade em entender que a cada dia 

a entrada da criança é numa sala diferente, que as salas são temáticas e que não 

temos salas fixas. Optamos, para esse artigo, por também dialogar com os 

responsáveis das crianças. Então, fizemos um questionário e entregamos para os 

responsáveis10 da turma, maternal 2, último ano dessas crianças na escola.  

Perguntamos “O que pensam da proposta da escola?” A grande maioria disse 

que é uma escola diferenciada, citou as trocas de salas e do movimento que as 

crianças vivem ali. Também perguntamos sobre “O que eles observam no 

desenvolvimento e aprendizado das crianças?” Todas as respostas falam da evolução 

e de como se socializam agora. A última pergunta era para relatar sobre o que 

entendiam da sala do brincar heurístico. Suas respostas convergem para a noção de 

que é brincar com coisas diferentes, com objetos que despertam a curiosidade, 

deixando-os livre sem a intervenção do adulto. 

Os responsáveis nessas perguntas deixam bem claro a satisfação dos filhos 

não passarem o dia em uma única sala, por poderem explorar a escola num todo. 

Quanto ao brincar heurístico, muitas o têm como a sala das sucatas, é isso que 

comentam quando levam materiais para os professores explorarem. Por ser livre, a 

exploração permite o desenvolvimento da criatividade e curiosidade relativas à faixa 

etária. Eles relatam como as crianças se desenvolvem depois de algum tempo na 

escola, seja na oralidade, na afetividade ou na imaginação. 

 

 

Considerações finais 

 

No decorrer da realização da pesquisa sobre o brincar heurístico, percebemos 

que ele já pode ser uma prática presente em muitas escolas. Tal constatação deve-

se a notícia do Jornal HJ (São Paulo), no dia 23 de janeiro de 2020, que abordou sobre 

os materiais escolares, citando os materiais não estruturados como fazendo parte das 

listas de muitas escolas. 

Ao investigar sobre como o brincar heurístico vem sendo abordado com 

                                                           

Responderam a pesquisa 12 responsáveis.
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crianças pequenas, identificamos diferentes formas de brincar e compreendemos sua 

natureza. Havia uma inquietação sobre como planejar e como o brincar heurístico 

ajudava na formação da criança, por isso a importância de estudar esse assunto. 

Diante disso, a pesquisa teve como objetivo realizar uma problematização 

sobre o brincar heurístico como espaço de experimentação e aprendizado da criança 

de 0 a 3 anos na EMEI Mário Osório Magalhães, do município de Pelotas/RS. 

Constatamos que o objetivo foi atingido porque, por meio da pesquisa, conseguimos 

aprofundar sobre o brincar heurístico, refletindo que ele se caracteriza pela 

experimentação, instigando a imaginação da criança e contribuindo em seu 

desenvolvimento. 

Uma das descobertas que realizamos foi perceber que no brincar heurístico 

não tem um planejamento convencional, a tarefa do adulto consiste em escolher os 

materiais, limpá-los se necessário e dispor na sala para as crianças. O brincar 

heurístico demanda uma organização que não deve ser compreendida como 

simplesmente fornecer materiais não estruturados, mas tem como objetivo que a 

criança tome posse, explore os materiais, concentre-se e sinta prazer com sua 

brincadeira.  

Partindo da descoberta de que não há planejamento, entendemos a dificuldade 

dos professores relatada nos questionários, mas ainda assim todos pensam que é 

uma sala que mexe com o imaginário infantil. Esse é o momento em que a criança 

cria, interage, socializa e se diverte. Para os responsáveis, é brincar com coisas 

diferentes do cotidiano, deixando as crianças livres sem a intervenção de adultos. 

O que tem sido vivenciado na EMEI Mario Osório Magalhães é a ressignificação 

da docência, pois a cada planejamento e a cada desafio proposto pela coordenadora 

repensamos a prática docente. Ali, pensamos na professora que gostaríamos de ter, 

pois fomos desafiadas a trabalhar em uma escola com uma proposta pedagógica 

diferente, uma escola em movimento que prioriza a imaginação, a experimentação e 

a invencionática11. 

Retomando os autores usados nesse artigo percebo que os professores da 

escola lidam com o brincar como algo que reúne todos os estímulos necessários para 

as crianças se tornarem adultos felizes, que a brincadeira não é um utilitária, ou seja, 

não espera que a brincadeira aconteça como uma finalidade, que gere um resultado, 

                                                           

11 Palavra do poema de Manoel de Barros, “O apanhador de desperdícios”. 
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ela só precisa acontecer. 

Tenho vivido dias de experiências únicas e que fizeram parar e repensar minha 

prática pedagógica, tento fazer dessa escola um local onde se ultrapassa as 

necessidades das crianças, um lugar onde crianças e adultos desfrutem do 

entusiasmo de ser uma escola diferente. 

 

 

Referências  
 
BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
 
 
BRASIL. Diretrizes curriculares nacionais para a Educação Básica. Brasília: MEC, 
SEB, 2010. 
 
 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, SEB, 2017. 
 
 
FOCHI, Paulo et al. O Brincar Heurístico na creche: Percursos Pedagógicos no 
observatório da cultura infantil – OBECI. Porto Alegre: Paulo Fochi Estudos 
Pedagógicos, 2018. 
 
 
GOLDSCHMIED, Elinor; JACKSON, Sonia. Educação de 0 a 3 anos: O atendimento 
em creche. 2. ed. Porto Alegre: Grupo A, 2006. 
 
 
HOYUELOS, A.; RIERA, M. A. Complejidad y relaciones em educación infantil. 
Barcelona: Editorial Octaedro, S. L. 


