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Resumo: O referido artigo relata três experiências do brincar, desenvolvidas durante o estágio 
final do curso de Licenciatura em Pedagogia. A experiência foi realizada em uma Escola 
Municipal de Educação Infantil de uma cidade de porte médio no Rio Grande do Sul. Orientado 
pelo referencial da Sociologia da Infância, esse projeto se propôs a romper com a visão adultocêntrica 
da infância e encontrar formas de escutá-las, perceber suas manifestações e planejar experiências 
que lhe deem voz, autonomia e alegria. Podemos perceber que mesmo em meio de brincadeiras 
mediadas pelo adulto, as crianças produzem cultura, fazem conexões com a realidade, sendo 
autores e atores de suas ações, nos seus gestos e falas percebemos o quanto elas são e podem 
ser criativas e espontâneas nas suas ações. 
 
Palavras-chave: Experiências; Sociologia da Infância; Brincadeiras; Cultura. 
 
Abstract: This article reports three experiences of playing, and it was developed during the final 
stage of the Pedagogy Degree course. The experience was held in an Early Childhood Education 
Municipal School, in a  medium-sized city in the Rio Grande do Sul state.  Led by the reference 
of the Childhood Sociology, this project aimed to break with the adult centric view of childhood, 
finding ways to listen to the children, perceive their manifestations, and planning experiences that 
would give them voice, autonomy, and joy. We noticed that even amid an adult-mediated play, 
children could produce culture, making connections with reality, being authors and actors of their 
own actions; in their gestures and speeches, we figured out they are and could be creative and 
spontaneous in their actions. 
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Introdução 

 Este artigo relata três experiências de brincar desenvolvidas durante o estágio final do 

curso de Licenciatura em Pedagogia. A experiência foi realizada em uma Escola Municipal de 

Educação Infantil. Estudos da infância sob o olhar da Sociologia orientaram essa experiência com 

crianças pequenas, autores como Estácio, 2011 e Borba, 2007, Sarmento, 2003, foram primordiais 

para desenvolver o projeto do estágio, nas diferentes infâncias.  

                                                             
1 Artigo de Conclusão de Curso apresentado à Disciplina Seminário de Orientação e Elaboração de Artigo como 

requisito parcial à obtenção do título de Especialista em Educação – Área de Concentração: Educação Infantil. 
Orientadora: Profa. Dra. Maria de Fátima Duarte Martins. 
2 Graduada em Pedagogia; Acadêmica do Curso de Especialização em Educação – Área de Concentração: 
Educação Infantil, da Faculdade de Educação/Universidade Federal de Pelotas. E-mail: 
maribergmann@hotmail.com. 



 
 

2 
 

 
 

Em uma turma de Educação Infantil existem diferentes infâncias, nenhuma infância é igual, 

culturas são diferentes, cada infância é singular e quem a constrói é a criança, influenciada pela 

cultura ou não. Ela abstrai o que entende do mundo e o transforma do jeito que a convém. Cada 

infância é única, com pensamentos diferentes, percepções e atitudes também diferentes. 

Estudos realizados pela Sociologia da Infância propõem, de acordo a Ana Coll (2005), um 

importante desafio teórico-metodológico de considerar as crianças atores sociais plenos. Para a 

autora, essa visão de socialização considera a importância do coletivo: como as crianças 

negociam, compartilham e criam culturas com os adultos e com seus pares. Para Barbosa et al., 

2017, de um ser que ocupava um espaço periférico na comunidade, a criança se torna, no final 

do século XX, alvo de estudiosos que desejam compreender melhor o seu papel na sociedade 

Ao considerar as particularidades da infância orientada pelos estudos da sociologia me 

amparo novamente nas considerações da autora (Ana Coll, 2005), quando coloca que não há 

necessidade de separar arbitrariamente as crianças dos adultos, como se fossem espécies 

diferentes, é necessário e vital a interação de ambos, em um processo que vai além do 

desenvolvimento físico. É preciso que o professor encontre seu lugar na educação infantil, tarefa 

que não parece fácil, pois inicialmente é preciso se depreender do olhar de adulto, ter interesse 

pelas crianças e refletir sobre conhecimentos prévios que talvez tenham nos apresentado, nos 

quais as crianças são seres em construção, incompletas e só com a ajuda de uma pessoa adulta 

poderão se desenvolver integralmente. 

O estágio como desafio para minha inserção no mundo infantil, no mundo escolar das 

crianças pequenas, me proporcionou negociar, partilhar, mudar, algumas vezes me 

desestabilizar e ao final poder relatar como foi essa experiência. Abordo, neste artigo, momentos 

vividos no decorrer do estágio, nos quais exerço minha função de professora. Considero que foi 

um momento difícil, pois pude sentir a distância que, mesmo quando não nos parece intencional, 

mantemos com as crianças, tanto nos aspectos físicos, quando me vejo três vezes maior do que 

o tamanho das minhas crianças além dos aspectos emocionais e intelectuais. Relato 

principalmente a minha participação como mediadora das brincadeiras livres e dirigidas, 

atividade em grupo, e experiências que exploraram espaços como o pátio da escola e a sala de 

aula. 

Referencial Teórico 

 Durante muito tempo as crianças eram vistas como “adultos em miniatura”. As famílias, a 

escola e a sociedade não pensavam na infância, as crianças só existiam para depois tornarem-

se adultas, não eram vistas como seres capazes de produzir cultura. A partir de estudos sobre a 

infância desenvolvidos por sociólogos, psicólogos e pedagogos, entre outros, as concepções 
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mudaram e nos dias atuais as crianças são vistas como atores sociais, como pessoas pequenas 

que produzem cultura, seja na relação com a família, com a escola, com outras crianças, ou com 

a comunidade em que está integrada. 

Dessa forma, Couto (2009) nos diz que 

[...] Muitos são os aspectos que influenciam e diversificam esta cultura, como: o seu meio 
social, a cidade onde mora, a cultura em que a criança está inserida e ainda o sexo e a faixa 
etária da criança. Portanto, é preciso conhecer bem todos esses aspectos que rodeiam as 
crianças para tentar entender seu comportamento. As experiências de vida de crianças 
relacionam-se com questões sociais e culturais da sociedade e são consideradas também 
na escola[...] (COUTO 2009, p. 150) 

 As crianças possuem diferentes culturas, fazem parte de diferentes famílias, de diversas 

realidades, vivem em diferentes ambientes e esses aspectos constituem diferentes visões de 

infância, na medida em que a criança sofre influência da sociedade onde vive.  Para Barbosa et. 

Al, 2017, a Sociologia da Infância se propõe a resgatar a infância da perspectiva psicobiológica, 

que tende a uniformizar as crianças e seu desenvolvimento, deixando de lado o contexto 

sociocultural no qual estão inseridas.  

Mas enfim, o que é cultura infantil?  

 Atualmente, falar sobre cultura infantil nos remete a estudiosos das diversas áreas, para 

compreendermos um pouco mais sobre o universo da infância.  

 Analice Antunes da Fonseca (2013), graduada em Educação Física e Desporto, nos diz 

que “[...] podemos entender cultura infantil como um conjunto de manifestações constituído por 

elementos culturais das crianças, caracterizados primeiramente por sua natureza lúdica”, ou 

seja, cultura infantil são costumes e hábitos passados por gerações, desde muito pequenos, que 

podem influenciar ou não as novas gerações da infância. Pereira (2013), doutoranda em 

Educação, compreende “que, assim como os adultos, as crianças também são produtoras de 

cultura. Diante disso, vale destacar que a criança não é somente uma mera consumidora, e sim 

produz cultura. (p. 44)” . Para Sarmento (2003 p.8), “as culturas da infância constituem no mútuo 

reflexo de uma sobre a outra das produções culturais dos adultos para as crianças e das 

produções culturais geradas pelas crianças nas suas interações de pares”. O autor complementa 

sua análise ao relatar que: 

As crianças, finalmente, possuem modos diferenciados de interpretação do mundo e de 
simbolização do real, que são constitutivos das ‘culturas da infância’, as quais se 
caracterizam pela articulação complexa de modos e formas de racionalidade e de ação 
(Sarmento, 2005, p. 371) 

 Sarmento conceitua “culturas da infância” como a “capacidade das crianças em 

construírem de forma sistematizada modos de significação do mundo e de acção intencional, 
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que são distintos dos modos adultos de significação e acção” (SARMENTO, 2003, p. 3-4). 

Segundo o autor: 

A sociologia da infância propõe-se a interrogar a sociedade a partir de um ponto de vista 
que toma as crianças como objecto de investigação sociológica por direito próprio, fazendo 
acrescer o conhecimento, não apenas sobre infância, mas sobre o conjunto da sociedade 
globalmente considerada. A infância é concebida como uma categoria social do tipo 
geracional por meio da qual se revelam as possibilidades e os constrangimentos da 
estrutura social. (SARMENTO,2005, p.363) 

Para além dos estudos da Sociologia da Infância, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil “articulam-se às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica 

do Conselho Nacional de Educação” (BRASIL, 2009), tendo como objetivo “orientar o 

planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino”, orientando também na 

organização, desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas na Educação Infantil 

(BRASIL, 2009).  

 Dessa forma, as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil nos dizem que: 

A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que se 
desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por ela 
estabelecida com adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos culturais 
nos quais se insere. Nessas condições ela faz amizades, experimenta, questiona, constrói 
sentidos sobre o mundo e sua identidade pessoal e coletiva, produzindo cultura (BRASIL, 
2009, p. 06). 

Observa-se que nas Diretrizes a criança é vista como um ser histórico e de direitos, sendo 

a escola um dos lugares em que experimenta, brinca, desenvolve atividades diferentes da de 

sua casa. Quando a escola é coerente com esse discurso, ela promove o brincar, as brincadeiras 

as quais lhe possibilitaram participar ativamente do seu processo de aprendizagem em interação 

com seus pares adultos e crianças.  

Metodologia  

A experiência foi realizada numa Escola Municipal de Educação Infantil de uma cidade de 

porte médio no Rio Grande do Sul. Trata-se da maior Escola Municipal de Educação Infantil da 

cidade, inaugurada em 2016 para atender 600 crianças. Possui 21 turmas, divididas de acordo 

com idades e turnos de atendimento. A estrutura física está dividida em 12 salas de aula na parte 

principal, mais seis no anexo. Anteriormente, foi uma escola assistencialista de primeiro grau, portanto 

com espaços adequados para maiores de seis anos. Além das salas de aula e do anexo, conta com 

sala de artes, biblioteca, videoteca, brinquedoteca, refeitório, duas cozinhas, sala para secretaria, 

direção, coordenação e orientadoras, sala dos professores e banheiros masculinos e femininos, 

possui um pavilhão coberto que conta com um palco para apresentações, uma pequena praça e 
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palco, praça e quadra poliesportiva. Em relação ao horário, com atendimento em tempo integral, 

são duas turmas de berçário (crianças de zero a dois anos), duas de maternal I (dois anos), duas de 

maternal II (três anos), duas do pré I (quatro anos) e duas do pré II (cinco anos). Em regime parcial 

(manhã ou tarde), são duas de berçário, duas de maternal I, duas de maternal II, três de pré I e duas 

de pré II. 

A relação com a equipe da escola começou na primeira etapa do estágio em educação infantil, 

quando a estagiária faz os primeiros contatos com a direção, com as professoras, com a turma e 

organizamos um projeto para essas crianças, o qual é desenvolvido no ano posterior, com tempo 

integral na escola e sob orientação da Universidade. 

A primeira etapa do estágio permite que se conheça a escola, é um tempo de conhecimentos 

em que nos adaptamos às relações já existentes, observamos como as crianças se movimentam 

em seus espaços, como brincam, como interagem com seus pares, quais conteúdos são 

desenvolvidos pelas professoras e, a partir do que foi observado, habilita-nos para a elaboração de 

um projeto a ser desenvolvido com as crianças durante o estágio. Orientada pelo referencial da 

Sociologia da Infância, esse projeto se propôs a romper com a visão adultocêntrica da infância e 

encontrar formas de escutá-las, perceber suas manifestações e planejar experiências que lhe deem 

voz, autonomia e alegria. 

Nessa primeira etapa, percebeu-se o grande interesse das crianças por brincadeiras e 

atividades em grupo, livres ou mediadas pelas professoras. 

Para Almeida (2012, p. 33), “dentre as inúmeras formas de produzir cultura, um dos meios 

mais presentes na vida da criança é o brincar. É brincando que a criança recria o que entende 

do mundo e o transforma em cultura lúdica”. Através do brincar acontece a interação entre ela 

com outras crianças ou com os adultos, a criança liberta sua imaginação, cria e recria situações 

do cotidiano delas, produzindo cultura, ou apenas brinca por gostar de brincar. 
 

  A turma que participou da pesquisa era composta de vinte crianças, sendo treze meninos 

e sete meninas. Sua faixa etária varia entre cinco e seis anos e estão na Pré-escola, nível 2.  

Quanto ao espaço físico e diante da energia das crianças, considero um espaço de sala de aula 

pequeno, com medidas bastante reduzidas (cerca de 20 m²), no entanto, segundo a orientação 

do MEC 2006, “que a área mínima para todas as salas para crianças de 0 a 6 anos contemple 

1,50 m² por criança atendida considerando a importância da organização dos ambientes 
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educativos e a qualidade do trabalho”, ou seja, seriam necessários 30 m², no mínimo, para 

atender as necessidades do desenvolvimento das atividades em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem: Crianças em sala de aula: Fonte: Acervo pessoal 

  A sala possui uma mesa e uma cadeira para cada criança, armários e brinquedos 

(bonecas(os); jogos de encaixe; quebra cabeça; jogos de construção; carrinhos; uma caixa com 

livros; além dos jogos pedagógicos) sempre que precisasse realizar alguma atividade dentro dela 

que demandasse de algum espaço maior e que não fosse possível ir ao pátio, tínhamos que 

arredar os móveis. O pátio mencionado é bem amplo, sem proteção solar e que divide-se em 

três ambientes, sendo eles a quadra esportiva da escola, onde são realizadas diferentes 

atividades, pátio de brinquedos (túnel, casinha e um escorregador de plástico) e pracinha de 

areia (escorregador, gangorras e balanços), e para que todas as turmas usufruíssem dele, eram 

organizadas tabelas com dias e horários pré estabelecidos pela direção da escola, para que cada 

espaço do pátio fosse designado para uma turma, evitando, dessa forma, que as turmas se 

misturassem. 

  Para documentar o cotidiano com as crianças, utilizei o diário de campo, com o objetivo 

de registrar os acontecimentos, pois me permitiu sistematizar o que foi desenvolvido no dia a dia 

e sinalizar marcos orientadores que me levaram a tomada de ações. Também me permitiu refletir 

sobre minha atuação com as crianças e observar se estou atendendo ao meu objetivo inicial. 

Também usei recursos de fotografia para documentar visualmente as ações das crianças e poder 

observar, pós encontros, detalhes que poderiam ter me escapado no momento da brincadeira. 

Procurei documentar não apenas a linguagem escrita, mas também valer-me de recursos visuais 

como a fotografia para ampliar meu repertório de observação.  
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 Por meio da brincadeira, dos jogos, é que as crianças constroem seus conhecimentos, 

suas formas de falar e agir, na interação entre elas, com os colegas mais novos ou mais velhos, 

ou na interação com o adulto, produzindo dessa forma cultura lúdica. O lúdico parte da interação, 

das brincadeiras realizadas, do tempo desses jogos, enfim as crianças dão significado para tudo 

que se passa. 

 Estácio (2011) complementa dizendo que é: 

Impossível falar de criança sem falar de infância e vice-versa. Estas palavras se entrelaçam 
e é difícil delimitar o início de uma ou o fim de outra. Sabemos que é nessa fase – a infância 
– que diversos valores, atitudes e posturas são incorporados e apreendidos para a vida; 
portanto, impossível não perceber a importância desse espaço-tempo. É na infância 
também que, através do brincar a criança se estrutura nas dimensões física, psíquica, 
biológica, social, cultural e histórica e estabelece relações com seu entorno, cria vínculos, 
aprende a respeitar regras, se socializa nas mais diversificadas classes sociais. (ESTÁCIO, 
2011, p.74) 

Os adultos, em muitos desses momentos, ficam sem entender o que se passa nos 

primeiros instantes da brincadeira, ou até mesmo nem a entendem, as crianças criam e recriam 

as brincadeiras e jogos, podendo transformar uma simples caixa de papelão em um barco, por 

exemplo, expandindo dessa forma sua imaginação e criatividade. 

 Para esse artigo foram selecionadas três experiências realizadas no estágio. Foram 

escolhidas as que contemplam o brincar, as interações entre pares e as que tiveram seus 

registros mais detalhados. Foram escolhidas brincadeiras que remeteram a minha infância, 

aquelas passadas de geração para geração pelos meus pais, primas e primos e amigas e 

amigos. Também fizeram parte as brincadeiras realizadas durante o Curso de Licenciatura em 

Pedagogia. Também foram as experiências com as quais as crianças tiveram maior 

envolvimento. Foram elas: Serpente; Sombra; Arranca rabo. 

  Borba (2007) nos diz que: 

A experiência do brincar cruza diferentes tempos e lugares, passados, presentes e futuros, 
sendo marcada ao mesmo tempo pela continuidade e pela mudança. A criança, pelo fato 
de se situar em um contexto histórico e social, ou seja, em um ambiente estruturado a partir 
de valores, significados, atividades e artefatos construídos e partilhados pelos sujeitos que 
ali vivem, incorpora a experiência social e cultural do brincar por meio das relações que 
estabelece com os outros – adultos e crianças. Mas essa experiência não é simplesmente 
reproduzida, e sim recriada a partir do que a criança traz de novo, com o seu poder de 
imaginar, criar, reinventar e produzir cultura. (BORBA, 2007, p.33-34). 

 Proporcionar momentos de brincadeiras para crianças, sejam elas de fato orientadas ou 

não, não significa que elas devem seguir o “passo a passo” sugerido no início da brincadeira, 

não significa que mesmo essas brincadeiras serem ditas como aquelas passadas de geração 

em geração, que as crianças conhecem ou brincam da mesma forma do qual nós conhecemos.  

 Na medida que a criança interage com outras crianças e/ou com adultos, ela se apropria 

de novas experiências sociais e culturais, porém ela não reproduz simplesmente da mesma 
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forma que se apropria, ainda segundo Borba (2007) nós adultos temos essa dificuldade de 

percepção, ao vermos as crianças queremos ver o espelho da nossa infância, ou então o “futuro 

adulto que se tornará”, muitas vezes esperando e/ou querendo algo para a criança como se 

quiséssemos da mesma forma para nós adultos. 

 Dessa forma, podemos destacar a importância do brincar no cotidiano não somente das 

crianças com outras crianças, mas com os adultos também, de conhecer e poder compartilhar 

conhecimentos, culturas, através das brincadeiras e do diálogo entre ambos. 

Resultados 

 Cada brincadeira era planejada de forma que as crianças pudessem ter autonomia para 

brincar, aprimorando o conhecimento, dando espaço para que elas pudessem interagir, dialogar 

e expressar sua criatividade, partindo desse ponto detalhadamente cada atividade. 

 A primeira brincadeira realizada foi a da “Serpente”. Essa brincadeira tem como objetivos 

promover a cooperação, coordenação motora, estratégia e resistência. É possível perceber que 

os objetivos que a brincadeira proporciona foram alcançados, ao procurar o rabo da serpente, a 

criança se percebe também como parte da serpente, faz parte desse todo que se movimenta 

pela sala, a sensação de pertencer ao grupo, fortalece a auto estima e a cooperação entre os 

pares. A serpente foi uma brincadeira que repetiu-se diversas vezes, primeiramente durante o 

projeto “Pátio orientado” e em outros momentos como na sala de aula, as crianças se 

empolgavam muito, e queriam brincar dela por todo o tempo, dessa forma a repetimos durante 

vários dias, à pedido das crianças. 

 Na imagem abaixo podemos observar o pouco espaço na sala de aula, mas nada nos 

impedia de brincar. A grande “serpente” era formada pelas crianças, com a minha participação, 

pois na maioria das vezes, mesmo a brincadeira não sendo orientada, era convidada a fazer 

parte das brincadeiras, e os demais que estavam sentados em suas classes esperando ser o 

escolhido para fazer parte da serpente. 
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Imagem 1: Brincadeira “Serpente”. Fonte: Acervo pessoal 

 As crianças participavam ativamente na brincadeira, mudando repentinamente as regras, 

de acordo com quem era o primeiro a formar a serpente, dentre essas mudanças estavam a 

direção da caminhada da serpente, pois por horas todos caminhavam para frente e outras todos 

caminhavam de costas. Outros momentos a serpente tinha que se dividir, cada criança tinha o 

seu jeito de brincar. Em meio a brincadeira uma criança diz “eu não brinco assim com meus 

primos”, então foi pedido a ele, que nos dissesse o modo de como brincava. Prontamente nos 

falou e demonstrou como era (as duas pontas da serpente tinham o “poder” de escolha, sendo 

assim uma vez para cada ponta escolher as crianças restantes para formar a serpente). As 

regras podem ser mudadas a partir da cultura que a criança traz de sua casa. 

 Para Sarmento (2003, p.55), “é no vaivém entre culturas geradas, conduzidas e dirigidas 

pelos adultos para as crianças e culturas construídas nas interações entre as crianças que se 

constroem os mundos culturais da infância”. 

 Parar para ouvir o outro, quando se trata das crianças principalmente, parece uma tarefa 

difícil, que alguns educadores sentem dificuldades em realizar. Mas, a partir de brincadeiras, é 

possível criar o hábito de escutar e ser escutado. A partir de brincadeiras e de situações em que 

se incentiva o diálogo, percebe-se como as crianças são únicas nas suas ações, produzindo 

culturas. 

 A segunda brincadeira chamada “Sombra” tem como um dos objetivos, prestar atenção 

no outro. É o momento em que o olhar se dirige ao outro, dessa forma as crianças de forma 

lúdica aprendem a olhar, escutar, prestar atenção nos seus pares. A brincadeira foi realizada em 

um dos espaços do pátio da escola. Em uma tarde ensolarada e bastante fria, foi prosposto a 

brincadeira da sombra, onde um integrante do grupo ficava de frente para os outros, fazendo 

gestos e movimentos que as demais crianças deveriam repetir ao mesmo tempo. 
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 Todos eram atentos e criativos nos seus movimentos, alguns imitavam seus animais de 

estimação, outros imitavam alguma situação do cotidiano, mas também tinham aqueles que por 

algum motivo não queriam brincar, e eram todos respeitados, pois desde o início, quando 

levamos a ideia do projeto “Pátio orientado”, deixamos bem claro que ninguém era obrigado a 

participar das brincadeiras propostas e que em qualquer instante essas brincadeira poderiam ser 

subtituidas por outras de interesse das crianças. 

 

 Imagem 2: Brincadeira “sombra” Fonte: Acervo pessoal 

 De acordo com Scholze (2007):  

As atividades lúdicas, portanto, nos permitem experimentar, sentir, criar e re-criar mundos 
e situações. Através dela podemos nos libertar da nossa realidade mecânica e ir muito além 
deste mundo, trocar experiências, viver momentos de alegria e liberdade, enfim, aprender 
com as situações (SCHOLZE, 2007 p.72). 

 Dar liberdade para que a criança se expresse, solte sua imaginação através de 

brincadeiras com mímicas é um dos momentos onde podemos perceber o quanto a sociologia 

da infância se faz presente no cotidiano escolar. Ao percebemos as crianças como atores sociais 

e históricos, damos ênfase as infâncias que ali estão presentes, infâncias essas que se tornam 

singulares, cada qual com uma particularidade, transmitindo assim seus conhecimentos e 

aprendendo uns com os outros.  

 Segundo Borba, 2007: 

Isso porque o processo do brincar referencia-se naquilo que os sujeitos conhecem e 
vivenciam. Com base em suas experiências, os sujeitos reelaboram e reinterpretam 
situações de sua vida cotidiana e as referências de seus contextos socioculturais, 
combinando e criando outras realidades. Quando as crianças pequenas brincam de ser 
“outros” (pai, mãe, médico, monstro, fada, bruxa, ladrão, bêbado, polícia, etc.), refletem 
sobre suas relações com esses outros e tomam consciência de si e do mundo, 
estabelecendo outras lógicas e fronteiras de significação da vida. O brincar envolve, 
portanto, complexos processos de articulação entre o já dado e o novo, entre a experiência, 
a memória e a imaginação, entre a realidade e a fantasia. (BORBA, 2010, p. 35-36) 

  Conseguiu-se atingir o objetivo da brincadeira, na medida em que as crianças precisavam 

parar um instante para olhar o outro colega, perceber e entender os movimentos que o colega 
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estava fazendo para poder repetir da mesma forma ou até mesmo reinventando esses 

movimentos, e em cada novo gesto as crianças iam se superando, não como forma de 

competição, mas na medida que viam os movimentos dos colegas eles criavam outros e ficavam 

animados em poder ensinar os gestos para as demais crianças. Nessa brincadeira foi possível 

conhecer um pouco mais sobre cada criança, elas se sentiram mais livres para se expressar 

nesse momento, mesmo com a participação de um adulto, cada um se expressou da forma como 

queria, relatando, em seus movimentos, situações do cotidiano e de sua cultura da maneira que 

achasse melhor. 

 A terceira brincadeira foi a “Arranca rabo”, tem como objetivos estimular a cooperação, 

agilidade e condicionamento físico. É uma brincadeira para ser realizada em espaços abertos, 

grandes, pois vai estimular também a velocidade. No dia em que a brincadeira do Arranca rabo 

foi realizada, escolheu-se o turno da manhã. Na conversa inicial com as crianças, explicamos 

sobre o que realizaríamos naquela manhã. A maioria das crianças não conhecia o jogo.

 Dividimos as crianças em dois grupos, um na cor branca e outro na cor vermelho, e 

entregamos tiras de tecido com as cores respectivas de cada grupo, que eram colocadas presas 

nas costas das crianças como se fossem um “rabo”. O objetivo da brincadeira era que um grupo 

pegasse os ditos “rabos” do outro grupo e vencia aquele grupo que pegasse mais. 

 Essa brincadeira foi muito divertida. Nesse dia foi possível registrar em fotografia alguns 

momentos que falam por si só, demonstrando a alegria, o entusiasmo, o prazer de brincar e 

interagir com os colegas.       

 

 

 

Imagens 3 e 4: Brincadeira “arranca rabo”. Fonte: Acervo pessoal 

 Um relato do diário de campo, traz à tona momentos que se tornaram marcantes 

durante o estágio de docência: 

“Um fato que me chamou atenção neste dia quando estávamos brincando no pátio, após 
as brincadeiras orientadas onde as crianças estavam brincando livremente no pátio, 
questiono um dupla de meninas sobre o que estavam brincando, estas me responderam 
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que brincavam de índio e que estavam a caçar um leão para comer, observando a 
brincadeira das crianças depois de alguns segundos me deparo com as duas meninas, 
uma de cada lado segurando o braço de um menino, logo perguntei o que se passava 
(pois achei no momento que estavam brigando, já que o menino estava bravo), uma das 
meninas então me diz: “profe caçamos o leão”, naquele instante fiquei sem reação me virei 
em direção a minha colega de estágio para contar o fato ocorrido e não me contive tive 
que rir escondido. As crianças me surpreendem cada dia mais com suas perguntas, 
respostas e atitudes.” (DIARIO DE CAMPO, 2018) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imagem 5: Brincando de índio. Fonte Acervo pessoal. 

 Diante disso, Vygotsky (1998), nos diz que: 

[...] Os elementos mediadores na relação entre o homem e o mundo – instrumentos, signos 
e todos os elementos do ambiente humano carregados de significado cultural – são 
fornecidos pelas relações entre os homens. Os sistemas simbólicos, e particularmente a 
linguagem, exercem um papel fundamental na comunicação entre os indivíduos e no 
estabelecimento de significados compartilhados que permitem interpretações dos objetos, 

eventos e situações do mundo real. (VYGOTSKY, 1998, p. 40) 

 Cunha, 2012 complementa dizendo que: 

Esse imaginário, a criança leva para a escola, correlatamente com tudo o que lhe afeta. 
Constrói com as suas emoções, permeadas pela mente infantil, um mundo fantástico – 
bem melhor do que seu mundo real –, que procura viver em casa e com os amigos, 
desejando, naturalmente, vivê-lo também em sala de aula. (CUNHA, 2012 p. 59) 

 Podemos perceber que mesmo em meio de brincadeiras mediadas pelo adulto, as 

crianças produzem cultura, fazem conexões com a realidade, sendo autores e atores de suas 

ações. Através de seus gestos e falas percebemos o quanto elas são e podem ser criativas e 

espontâneas nas suas ações. Sendo os objetivos alcançados, pois a brincadeira proporcionou 

momentos de alegria e descontração, nos quais as crianças foram muito espertas e rápidas nos 

seus movimentos, cooperando com seu grupo com diversas estratégias para não serem pegos 

pelos seus adversários. O espaço amplo do pátio facilitou para que a brincadeira fluísse e as 

crianças pudessem ganhar velocidade, se deslocando com maior facilidade dos demais. 

 

Conclusão 
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A brincadeira nos proporciona momentos de alegria e descontração, para Novello (2013): 

[...] As tarefas em Educação Infantil deveriam ser todas lúdicas, amorosas. (...) As 
crianças não devem ter suas vivências infantis reduzidas a sistematizações 
escolares. Infância é descoberta, é brincadeira, é imaginação e, portanto, faz-se 
necessário respeitar o “tempo” da criança. (NOVELLO, 2013, p.62) 

 A Educação Infantil como espaço de interagir, de aprender, e principalmente de brincar, é 

um direito que todas as crianças têm garantido. Muitas crianças não brincam na rua ou não 

brincam em casa, portanto a escola é um espaço para que isso aconteça efetivamente. 

 Ao observarmos as crianças brincando, seja na sala de aula, no pátio da escola ou em 

outro ambiente fora da escola, sejam essas brincadeiras orientadas ou não, aprendemos a 

conhecer melhor cada um deles e percebemos o quanto interagem entre si, trazendo seus 

conhecimentos prévios ou então adquirem novos, constroem seus significados em meio as 

brincadeiras, dessa forma produzindo culturas. É preciso que deixemos de ver as crianças como 

sujeitos passivos, são seres únicos, com infâncias e realidades diferentes, na interação com 

outras crianças, vão aprendendo a interpretar o mundo adulto, muitas vezes através da relação 

com a professora. Portanto, ser professora de crianças pequenas é proporcionar situações em 

que eles protagonizem suas atividades, na interação com seus pares e com o próprio professor, 

representada pela figura adulta. 
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