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Por que brincar?Por que brincar?

Quem nunca ouviu frases como “agora não é 

hora de brincadeira, é hora de aprender” ou 

“escola não é lugar de brincar”, ou ainda, “eu 

quero que meu lho aprenda, então por que 

perder tempo brincando?”.



Crianças são criativas, brincantes, 

investigadoras, imaginativas, 

exploradoras, desejantes, artistas, 

construtoras, inventoras, 

colecionadoras... E brincar tem a ver com 

a maneira como a criança aprende, mais 

do que isso é sua forma de estar no 

mundo.

Através do brincar cada criança pequena a seu modo e no 

seu tempo vai imitando as outras crianças e os adultos 

como uma forma de se apropriar do mundo. Porém, 

engana-se quem pensa que ao imitar a criança esteja 

sendo direcionada pelas ideias dos adultos. 

Muito pelo contrário, nesse momento sua 

vontade e seu interesse estão sendo seus 

guias, pois “... quando ela imita, transforma 

a sua vivência em algo único para ela. Esse 

processo de transformação interior é o 

princípio básico da liberdade.” (RIBEIRO, 

2017, p. 43)
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Quando observamos crianças brincando livremente podemos notar 

que elas gostam de brincadeiras com repetições, é comum quando 

elas ouvem histórias pedir para que sejam contadas novamente ou 

carem horas a o realizando movimentos corporais repetidos 

como pular, bater palmas ou correr em círculos. 

É como se elas nos comunicassem: 

“Que movimento meu corpo 

precisa? Parece que essa é uma 

pergunta que não quer calar 

quando olhamos o brincar da 

criança. O que preciso repetir, 

repetir para assumir como meu?” 

(RIBEIRO, 2017, p. 33)

Nessas horas, precisamos frear a 

ansiedade adulta de querer 

apressar o processo tentando 

realizar as coisas ao invés de 

deixar as crianças tentar, seria 

como apressar uma borboleta a 

sair do casulo.
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Cada criança tem seu próprio tempo de desenvolvimento e seu 

próprio processo de elaboração espontânea que não pode ser 

determinado pelo adulto. Podemos ofertar nossa mão como 

apoio, como suporte, mas não como guia; a escolha dos caminhos 

será feita pelas crianças, pois, por mais absurdo que isso possa 

parecer, “crianças têm querer”. 

O que precisamos fazer é encorajar a criança a experimentar 

novas possibilidades de explorar, brincar, experimentar etc. Por 

isso é importante que os adultos respeitem o processo de cada 

criança, e é sobre isso que iremos falar a seguir.



Qual o papel do adulto no brincar ?Qual o papel do adulto no brincar ?

Uma criança brincando, aos olhos de quem a observa 

apressadamente, pode parecer algo banal, mas para a criança é 

uma atividade bastante complexa onde ela traz algo que vem de 

dentro com o intuito de criar vínculos com o que realiza em seu 

exterior. Para o adulto pode ser só uma brincadeira, mas para a 

criança é uma linguagem expressiva em movimento, é sua força 

criativa deixando sua marca no mundo. E isso não funciona por 

imposição externa de regras. Logo, o papel do adulto é mediar a 

relação da criança com o meio, oferecer estímulos, assegurar 

tempo, espaço e materiais para que o brincar aconteça.



Quando uma criança pequena decide imitar a brincadeira de se 

equilibrar sobre um caixote, que está sendo realizada por outra 

criança, ela está seguindo um desejo que a mobiliza a vencer seus 

próprios limites através da brincadeira. Caso um adulto estivesse 

conduzindo a brincadeira, a partir de suas próprias regras, haveria 

uma grande chance destas orientações estarem impregnadas de 

suas expectativas, medos, ansiedades, anseios e receios, desta 

forma nem sempre a criança se sentiria encorajada a continuar.



Por esse motivo é que a brincadeira entre crianças de idades 

mistas constitui-se benéca pela possibilidade de interação e 

encorajamento a experimentar novas dinâmicas corporais. 

Numa brincadeira de casinha, por exemplo, os maiores 

constroem e os pequenos desfrutam, interagindo com 

combinados rmados entre eles. Geralmente, os maiores 

demonstram paciência e cuidado com os menores; comemoram 

suas pequenas conquistas nas brincadeiras quando extasiados 

batem palmas acompanhados de um “Oba! Você conseguiu!”. 



Por sua vez os menores vêem as crianças maiores com admiração, 

pois seus gestos e movimentos representam o potencial que podem 

também alcançar. A troca entre eles costuma ser produtiva mesmo 

que não haja a intervenção direta de um adulto, o que não signica 

dizer que a presença do adulto seja dispensável. Pelo contrário, o 

olhar estruturante do adulto garantirá as condições necessárias 

para que o brincar livre aconteça, ofertando materiais, espaços 

adequados, tempo e cuidado com a integridade física das crianças.



Porém, os adultos precisam estar atentos 

para que o ato de cuidar não limite as ações 

e brincadeiras das crianças em nome de uma 

super proteção, devem observar e aprender 

com a interação entre elas, pois estas 

ampliam suas experiências, justamente, 

porque se desaam e se arriscam a fazer algo 

novo.



Quando estiverem observando as crianças brincando, vocês 

podem se perguntar: O risco de se machucar com essa brincadeira 

é real? O medo é meu ou da criança? A minha ajuda é realmente 

necessária ou posso deixar que a criança tente sozinha? Quanto 

tempo eu devo esperar e observar o esforço da criança? Estou 

ansioso ou apressado para que essa brincadeira termine logo? Isso 

nos leva a pensar num elemento muito importante nas 

brincadeiras: o tempo.

“As crianças precisam de tempo para imitar a vida ao redor e 

serem capazes de descobrir-se lentamente, no seu ritmo pessoal. 

Registrar a si mesmo (elaborar internamente suas vivências), 

conhecer seus limites, conar em suas habilidades, são tarefas 

que demandam tempo para acontecer. O guardião do tempo da 

infância é o adulto. Quem sabe, com a ajuda das crianças, nós 

também conseguimos reaprender a fazer as pazes com o tempo ao 

invés de car sempre “correndo contra o relógio”?”(RIBEIRO, 

2017, p. 44)



Com que materiaisCom que materiais

Como organizar o ambiente para o brincar?Como organizar o ambiente para o brincar?

Brincar?



Já observaram que as crianças quando ganham um brinquedo 

costumam deixá-lo de lado e se interessam pela caixa do brinquedo? 

Nunca se perguntaram por que crianças preferem brincar com os 

utensílios de cozinha e outros objetos que não são brinquedos? 

Pneus, caixotes, tábuas, almofadas, tecidos, areia, barro, pedras e 

demais elementos da natureza; todos esses materiais viram 

brinquedos nas mãos das crianças. Isso acontece por causa da 

possibilidade de elaboração e criação própria que estes materiais 

encerram. Com os materiais não estruturados as crianças fazem, 

desfazem e refazem, construindo algo temporário; favorece a 

repetição com criatividade, a construção e desconstrução.



ou de largo alcance são aqueles 

 

 palitos...

que podem ser utilizados de variadas  

maneiras, pois não foram criados 

 com um m determinado, exemplo: 

Materiais 

não estruturados

caixas, tecidos, 

carretéis

 blocos de 

madeira

tampinhas de garrafa,



O mesmo não acontece com os brinquedos comprados prontos 

que falam, tem luzes, emitem sons e tem uma nitude em si 

mesmos, ou seja, dão pouco espaço de criação aos pequenos. 

Dessa forma eles perdem rapidamente o interesse por estes 

brinquedos que são logo descartados e levam ao próximo na lista 

de “desejos” de consumo. Além disso, os brinquedos 

industrializados trazem uma materialidade única: o plástico. Este 

material não possibilita grandes criações por parte das crianças, 

pois não é passível de muitas mudanças físicas e ao ser 

descartado polui o meio ambiente levando,pelo menos, 450 anos 

para se decompor.



A oferta de materiais precisa ser variada 

para proporcionar experiências que 

estimulem todos os sentidos, porém, os 

materiais não precisam ser de alto custo, 

sucatas e materiais coletados da natureza 

são indicados porque diante deles a criança 

explora, planeja, faz escolhas e desaa sua 

imaginação. 

“O que oferecemos como materiais para integrar o 

ambiente das crianças deve ser pensado e escolhido 

com propósito. Deve ser provocativo e tocar a alma 

da criança, chamando-a para agir e interagir.” 

(RIBEIRO, 2017, p. 42)
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A organização dos espaços de brincar precisa ser pensada, para além 

do espaço físico. Podemos nos referir a esses espaços como 

ambientes, porque além de incluir a dimensão física (limpo, arejado, 

iluminado e esteticamente agradável) também contempla as relações 

que nele acontecem, dando especial atenção ao acolhimento, 

encorajamento, conança e autonomia da criança. Precisamos 

considerar esses arranjos pelo ponto de vista da criança: um 

brinquedo deixado ao chão, por exemplo, nem sempre representa 

uma bagunça, mas pode ser um convite à brincadeira e diversão.



O que acontece quando  asO que acontece quando  as

criancas brincam~ ?

?

?
?

?



não só é fonte de prazer na vida das crianças, como é a força que 

impulsiona o seu desenvolvimento integral. Tanto o corpo como o 

cérebro humanos se desenvolvem à medida que são colocados em 

funcionamento; a aprendizagem cognitiva da criança acontece a 

part ir  das experiências  sensoria is ;  ou seja ,  todo o 

desenvolvimento infantil se dá pelo movimento do corpo.

A brincadeira...



Quando as crianças brincam, vencem limites físico-corpóreos e 

se apropriam de novos gestos, movimentos, apoios etc., 

desenvolvendo habilidades físicas ligadas ao equilíbrio, à 

coordenação motora, à agilidade, à destreza e muito mais.

Ao vencer os desaos no corpo também 

organizam internamente suas ideias, seus 

sent imentos  e  vontade ,  adqu i r i ndo 

habilidades psíquico-emocionais que os levam 

a testar seus limites, fazer novas tentativas, 

aceitar suas fragilidades quando ainda não 

conseguem realizar algo, pedir ajuda se 

necessário, mudar de direção quando for 

preciso, vencer o medo, saber discernir a hora 

certa entre tentar, arriscar e largar.



O ato de brincar possibilita à criança 

expressar sua criatividade, deixar uir sua 

fantasia e imaginação, tecer suas 

narrativas.Sendo a brincadeira sua linguagem 

essencial e seu “ofício”, podemos armar que 

a criança ao brincar transforma o mundo e, 

simultaneamente, transforma-se no que ela é 

em sua essência, aqui e agora: humano.



“É no brincar, e talvez apenas no brincar, 

que a criança ou o adulto fruem sua

 liberdade de criação.”

(Winnicott)



FOCHI, Paulo Sergio. A documentação pedagógica como estratégia 

para a construção do conhecimento praxiológico: o caso do 

Observatório da Cultura Infantil-OBECI. 2019. Tese (Doutorado em 

Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2019. doi:10.11606/T.48.2019.tde-25072019-131945. Acesso 

em: 2020-04-29.

HORN, Maria da Graça Souza. Brincar e interagir nos espaços da 

escola infantil. Porto Alegre: Penso, 2017.

RIBEIRO, Liandra. Passadouros: aprendizagens sobre as passagens 

e as paisagens da primeira infância. Florianópolis, SC: Casa Amarela, 

Referencias:
^




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24

