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RESUMO 

 

 

A BRINCADEIRA/BRINCAR PROBLEMATIZADA E FUNDAMENTADA EM 

PERIÓDICOS CIENTÍFICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO PERÍODO DE 2014 A 

2019 

 

 

AUTOR: Marcos Natali 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Rosalvo Luis Sawitzki 

COORIENTADORA: Prof. Dra. Márcia Morschbacher 

 

 

Este trabalho analisa como a brincadeira/brincar encontra-se problematizada e fundamentada 

na produção científica em periódicos ligados à Educação Física Escolar no período de 2014 a 

2019. Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, fundamentada na psicologia histórico-cultural 

e na pedagogia histórico-crítica. Utilizamos as palavras-chaves “brincar’’ e “brincadeira” para 

a busca de artigos nas revistas Motrivivência, Movimento, Pensar a Prática e na Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte. Após a busca e leitura dos resumos, selecionamos 18 

artigos para análise a partir das categorias: concepção de criança e/ou infância e concepção de 

brincadeira/brincar. Na primeira categoria, evidenciamos duas tendências: uma abordando a 

formação e o desenvolvimento infantil com base nas relações sociais com os adultos e o meio 

social e, outra, compreendendo a formação da criança relacionada a um ser livre e espontâneo. 

Articuladas a estas concepções, encontramos na segunda categoria, respectivamente, a 

perspectiva das brincadeiras e do brincar desenvolvidos com a mediação dos adultos, 

divergindo com a perspectiva de um brincar essencialmente livre e espontâneo. Conclui-se 

que estas duas tendências fornecem diferentes diretrizes para a organização do trabalho 

pedagógico na Educação Física, na educação escolar e na formação de professores: a primeira 

evidencia o papel do professor e do ensino e, a segunda, relativiza-os. Posicionamo-nos pela 

concepção de criança como um ser histórico-social cujo desenvolvimento depende das 

interações estabelecidas em sociedade. As brincadeiras/brincar são elementos que permitem a 

apropriação da cultura, portanto, elementos eficazes e essenciais ao desenvolvimento infantil, 

destacando-se, ainda, a mediação dos adultos (professores). 
 

 

Palavras-Chave: Brincadeira/brincar. Criança e Infância. Educação Física. 
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ABSTRACT 

 

 

PROBLEMING AND PLAYING BASED ON SCIENTIFIC JOURNALS OF 

PHYSICAL EDUCATION IN THE PERIOD 2014 TO 2019 

 

 

AUTHOR: Marcos Natali 

ADVISOR: Prof. Dr. Rosalvo Luis Sawitzki 

COORDINATOR: Prof. Dr. Marcia Morschbacher 

 
 

 

This work analyzes how the play is problematized and based on scientific production in 

periodicals linked to Physical Education in the School from 2014 to 2019. It was a 

bibliographic research, based on historical-cultural psychology and historical pedagogy- 

critical. We use the keywords "playing" and "playing" to search for articles in the magazines 

Motrivivência, Movimento, Pensar a Prática and in the Revista Brasileira de Ciências do 

Esporte. After searching and reading the abstracts, we selected 18 articles for analysis from 

the categories: conception of child and / or childhood and conception of play. In the first 

category, we highlight two trends: one addressing child development and development based 

on social relationships with adults and the social environment, and the other, comprising the 

child's education related to a free and spontaneous being. Linked to these conceptions, we find 

in the second category, respectively, the perspective of games and playing developed with the 

mediation of adults, diverging from the perspective of essentially free and spontaneous 

playing. It is concluded that these two trends provide different guidelines for the organization 

of pedagogical work in Physical Education, school education and teacher training: the first 

highlights the role of the teacher and teaching, and the second, relativizes them. We position 

ourselves by the conception of a child as a historical-social being whose development depends 

on the interactions established in society. Games are elements that allow the appropriation of 

culture, therefore, effective and essential elements for child development, with emphasis on 

the mediation of adults (teachers). 

 

 
 

 

 

Keywords: Play / play. Child and childhood. Physical Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O período da infância1 é a etapa do desenvolvimento do ser humano caracterizado por 

transformações qualitativas evidenciáveis na “mudança na qualidade da relação entre a criança 

e o mundo” (PASQUALINI, 2013, p. 74). Neste período, em especial na idade pré-escolar, o 

brincar e as brincadeiras2 evidenciam-se nas principais atividades (atividade guia ou 

dominante) da criança e assumem um papel de extrema importância no desenvolvimento 

infantil. O brincar e as brincadeiras estão intimamente ligadas à criança, portanto, não 

podemos falar de infância e criança, sem nos remetermos a estes componentes da atividade 

humana. 

O brincar e as brincadeiras podem ser compreendidos como atividades que resultam 

das necessidades sociais (portanto, tratam-se de construções sociais e históricas) e que se 

desenvolvem e se realizam com base nas oportunidades de apropriação da cultura humana 

disponibilizadas às crianças no cotidiano (ARCE, 2013). Por intercessão das brincadeiras, a 

criança se insere nas atividades humanas, apropria-se dos significados sociais dos objetos e 

das relações sociais, bem como amplia suas ações com relação aos objetos e ao espaço à sua 

volta. As brincadeiras assumem, nesse sentido, o papel de atividades guia do desenvolvimento 

infantil no período da idade pré-escolar. 

Pasqualini (2013) observa que o desenvolvimento infantil é caracterizado pelas 

condições sócio-históricas e culturais, que interferem de forma determinante na formação da 

criança. Assim, o desenvolvimento não pode ser apontado apenas como um processo de 

maturação biológica, e sim, como um processo de revoluções que acontecem no período da 

infância e que são determinadas pela relação criança-sociedade. Nesse sentido, ao descrever o 

desenvolvimento psicológico infantil, Pasqualini (2013) enfatiza que o mesmo não se 

processa de forma natural e/ou limitado às determinações biológicas, pois depende das 

mediações que a criança receberá do meio em que se encontra e das oportunidades que lhe 

serão oferecidas durante esse período. 

                                                      
1 Nesta pesquisa, temos em conta a periodização do desenvolvimento infantil proposta por Alexis N. Leontiev e 

abordada por Pasqualini (2013). Nesta proposição, o desenvolvimento infantil está organizado em duas épocas: 

primeira infância e infância. Cada época é constituída de dois períodos. A primeira infância constitui-se dos 

períodos da “primeiro ano de vida” e da “primeira infância”. A infância constitui-se dos períodos da “idade pré-

escolar” e da “idade escolar”. 
2 Utilizamos as expressões “brincadeira” e “brincar” para o desenvolvimento desta pesquisa, compreendendo-

as como atividades humanas realizadas com a finalidade de atender a determinadas necessidades e que intervêm 

de forma significativa no desenvolvimento infantil na idade pré-escolar (ver Revisão de Literatura). Ressaltamos 

que não foi objetivo desta pesquisa o estudo da terminologia utilizada pela produção científica analisada quanto à 

“brincadeira” e/ou ao “brincar”. 
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O brincar e as brincadeiras permitem à criança, de modo gradativo, compreender e 

interferir na realidade em que está inserida, em um constante processo de apropriação e 

objetivação de cultura. Segundo Pasqualini (2013), a criança brinca motivada pela 

necessidade de apropriar-se da cultura humana e de realizar as atividades dos adultos. Essa 

necessidade é suprida por intermédio do jogo simbólico e/ou da brincadeira de faz de conta. O 

adulto é o sujeito mediador para estabelecer o processo de humanização da criança, ou seja, 

ele é a mediação para que as crianças acessem as objetivações culturais da humanidade em um 

patamar qualitativamente superior nas diferentes etapas do desenvolvimento: seja no período 

da comunicação íntima pessoal, seja na atividade objetal manipulatória ou na brincadeira de 

papéis. 

Leite, Feijó e Chiés (2016) afirmam que, no contexto do brincar e das brincadeiras, 

deve-se considerar os diferentes níveis e aspectos que estão relacionados ao desenvolvimento 

da criança, sendo que, por intermédio do brincar, encontramos um importante instrumento 

para incrementar esse processo de desenvolvimento. Os autores demarcam, ainda, o brincar 

enquanto meio de transmissão e propagação da cultura no contexto sociocultural em que a 

criança está inserida. 

No ambiente escolar, o brincar e as brincadeiras perfazem uma prática utilizada e 

desenvolvida em diferentes disciplinas do cotidiano escolar. Podem, por exemplo, em geral, 

ser associadas a uma forma de desenvolver a imaginação e despertar o interesse pela 

participação nas atividades realizadas. O brincar agrada, fascina, auxilia na descoberta de um 

universo novo, de novas atividades para as crianças. Pasqualini (2013), por sua vez, aprofunda 

esta compreensão e destaca que a brincadeira infantil é a fonte para novas atividades da 

criança e, portanto, torna-se um fator de desenvolvimento importante a ser considerado e 

incorporado na atividade educativa. 

O brincar e as brincadeiras relacionados ao ambiente educacional estão associados à 

possibilidade de potencializar o desenvolvimento infantil. Segundo Pasqualini (2013), o 

desenvolvimento psíquico infantil está intimamente relacionado aos processos educativos 

visto que, por um lado, constitui uma condição fundamental para o próprio processo 

pedagógico e, por outro, o ensino incide sobre o desenvolvimento psíquico da criança. Em 

suma, o desenvolvimento psíquico infantil e os processos pedagógicos constituem uma 

unidade dialética, em que a compreensão da lógica interna de um, demanda a compreensão da 

lógica interna do outro (e vice-versa). 
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Tendo em conta estes aspectos, o problema de pesquisa consiste na seguinte pergunta: 

Como a brincadeira/brincar encontra-se problematizada e fundamentada na produção 

científica em periódicos ligados à Educação Física Escolar no período de 2014 a 2019? 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar o tema da brincadeira e do brincar 

na produção científica em periódicos ligados à Educação Física Escolar no período de 2014 a 

2019. Os objetivos específicos desta pesquisa tratam de:  

(1). Identificar as principais problemáticas relativas à brincadeira/brincar presentes na 

produção científica, apresentada nos periódicos ligados à área da Educação Física Escolar no 

período de 2014 a 2019; 

(2). Analisar as concepções de criança e de brincar/brincadeira na produção científica da 

Educação Física Escolar em periódicos da área no período de 2014 a 2019. 

O referencial utilizado como aporte teórico provém da psicologia histórico-cultural e 

da pedagogia histórico-crítica e está organizado em três partes para proporcionar uma melhor 

leitura e compreensão do texto. Inicialmente abordamos a Concepção de Ser Humano e de 

Formação Humana que fundamentam a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-

crítica, com o objetivo de melhor compreender o brincar e a brincadeira neste registro teórico-

metodológico. No segundo momento, analisamos a periodização do desenvolvimento psíquico 

infantil na concepção histórico-cultural. Por fim, com base nestes elementos teóricos, 

abordamos o papel da escola e do professor em relação às brincadeiras e ao brincar. 

Em relação à organização deste trabalho, após a Introdução, apresenta-se a 

Metodologia do Estudo, seguida da Revisão da Literatura, a qual encontra-se dividida em três 

capítulos, especificados e descritos no parágrafo precedente. Na sequência do trabalho, 

apresenta-se a análise e discussão dos resultados, em que, no primeiro momento, expõe-se o 

contexto geral dos artigos utilizados neste trabalho, e no segundo momento, aborda-se a 

análise da concepção de criança/infância e a concepção de brincadeiras/brincar desta produção 

científica. Para finalizar, apresentam-se as considerações finais deste trabalho. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Esta investigação consiste de uma pesquisa bibliográfica, que, conforme Cervo, 

Bervian e Silva (2007), procura esclarecer um problema com base em referências teóricas 

publicadas em livros, artigos, teses e dissertações. No contexto deste tipo de pesquisa, busca-

se avaliar as contribuições científicas ou culturais sobre o tema e/ou a problemática 

abordados. 

Ainda segundo os autores, este tipo de pesquisa estabelece métodos básicos para 

realizar estudos referentes a esta modalidade de análise, sendo muito utilizada na área das 

Ciências Humanas e se constitui como passo fundamental para qualquer tipo de pesquisa 

(CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). 

 

2.2 BASE DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

A busca dos artigos científicos foi realizada com base em revistas eletrônica da área da 

Educação Física. Os periódicos selecionados foram a revista Motrivivência, a revista 

Movimento, a revista Pensar a Prática e a Revista Brasileira de Ciências do Esporte. 

As revistas acima descritas foram escolhidas por ter foco específico na difusão de 

pesquisas relacionadas à Educação Física em interface com as Ciências Humanas e Sociais, e 

abordarem temáticas referentes às abordagens socioculturais, filosóficas e pedagógicas na área 

da Educação Física. Deste modo, compreendeu-se que estas revistas, provavelmente, 

apresentariam maior número de publicações com as características definidas no âmbito desta 

pesquisa. 

Na busca dos artigos, optou-se por utilizar o recorte temporal dos últimos cinco anos 

(2014-2019) de publicações nos periódicos científicos utilizados, devido ao elevado número 

de publicações a respeito do tema nos mesmos3 e, também, para obter as publicações mais 

recentes e destacar a possibilidade de novas tendências a respeito do tema abordado. 

 

                                                      
3  Esta situação foi constatada a partir da realização de uma busca preliminar de artigos nestes periódicos 

com os descritores a seguir informados e sem a delimitação temporal. 
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2.3 PROCESSO DE BUSCA E DESCRITORES UTILIZADOS 

 

No processo de busca dos artigos foram utilizados como descritores as palavras-chave 

“Brincar’’ e “Brincadeira” e, a partir deste procedimento, realizou-se a seleção dos artigos 

tendo como critério a relação destes com o tema da pesquisa.  

No contexto geral de publicações nos periódicos científicos analisados, foram 

encontrados 38 artigos que continham relação com o tema da pesquisa. Realizando a leitura 

do título e dos resumos dos referidos artigos, 18 foram selecionados por evidenciarem 

aspectos importantes relacionados a Educação Física Escolar e ao brincar e as brincadeiras, 

os quais servirão de fundamentação para o desenvolvimento da pesquisa. Os artigos não 

selecionados e excluídos durante o processo de busca não abordavam as brincadeiras e o 

brincar no ambiente escolar e/ou não apresentavam foco específico na Educação Física 

Escolar. 

Na busca dos artigos na Revista Motrivivência, utilizando as palavras-chave “Brincar’’ 

e “Brincadeira”, foram encontrados 13 artigos referentes ao objeto de estudo em questão. 

Destes artigos, 6 foram selecionados pelo título e pela leitura do resumo dos mesmos. 

Destaca-se que, em 2015, este periódico publicou uma edição especial intitulada 

“Infância/criança e Educação Física” (volume 27, número 45, 2015). 

Ao realizar a busca pelos artigos na Revista Pensar a Prática, com o uso das mesmas 

palavras-chave, foram encontrados 3 artigos relacionados ao tema pesquisado, sendo apenas 2 

artigos selecionados com os mesmos critérios destacados na revista anterior.  

Na Revista Movimento, ao realizar a busca pelos artigos, foram encontrados 19 artigos 

com relação ao tema abordado, sendo que, deste total, 8 foram selecionados após a leitura do 

título e dos resumos. 

Ao realizar a busca na Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), foram 

encontrados 3 artigos e somente 2 foram selecionados por evidenciar relação com o objeto de 

estudo proposto. 

 

2.4 TÉCNICA DE ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

Para realizar o processo de análise das informações dos artigos selecionados nesta 

pesquisa, optou-se por utilizar a técnica de análise de conteúdo, pois abrange elementos e 

aspectos que tem características distintas e relação de afinidade entre si. Segundo Gomes 
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(1994), o uso da técnica de análise de conteúdo estabelece classificações que podem ser 

agrupadas em torno de elementos e ideias com um mesmo conceito (categorias). 

As categorias de análise empregadas para desenvolver este estudo consistem na 

concepção de criança e/ou de infância e na concepção de brincadeira/brincar, sendo as 

mesmas selecionadas a partir da leitura prévia do material selecionado para a análise e sua 

relação com o referencial teórico da pesquisa. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. UMA CONCEPÇÃO DE SER HUMANO E DE FORMAÇÃO HUMANA COMO 

BASE PARA A COMPREENDER O BRINCAR E A BRINCADEIRA 

 

Nesta pesquisa, tem-se como ponto de partida a compreensão de que as diferentes 

compreensões e/ou entendimentos de brincar e/ou de brincadeira, bem como as diversas 

posições sobre o seu papel no processo de aprendizagem e de desenvolvimento das crianças, 

encontram-se conectados às (também diversas) concepções de ser humano e de formação 

humana. Nesse sentido, nesta seção apresenta-se a concepção de ser humano e de formação 

humana que orienta este estudo. 

No decorrer do processo de elaboração das diferentes concepções de ser humano e de 

formação humana, muito se tem debatido a respeito do desenvolvimento humano e do próprio 

ser humano. Segundo Leontiev (1978), o ser humano, durante sua existência, passa por 

diferentes transformações e experiências, as quais são o resultado de atividade humana de 

transformação da natureza (trabalho) realizada com a finalidade de suprir as suas necessidades 

de existência. Pasqualini (2013) relata que cada período do desenvolvimento do ser humano 

condiz com a realidade experimentada pelo mesmo em cada momento de sua própria 

existência. 

Ao propor um diálogo sobre o processo de inserção do ser humano na natureza e sua 

sobrevivência nela, destaca-se a necessidade de o indivíduo desenvolver formas variadas de 

atividades para atender às suas necessidades básicas diárias, ou seja, às diferentes formas de 

adaptação e de sobrevivência no ambiente. Leontiev (1978) relata que o ser humano possui 

uma atividade criadora e produtiva. Segundo o autor, o que diferencia os seres humanos dos 

animais é o fato do ser humano adaptar a natureza de acordo com suas necessidades, 

justamente por não encontrar pronto nela o que precisa para sobreviver, como ferramentas, 

moradias e o próprio alimento. Em suma, o ser humano realiza trabalho, que é atividade vital 

humana e atividade consciente orientada a uma finalidade (isto é, atividade previamente 

ideada). 

Facci (2004) afirma que o ser humano desempenha determinadas ações e atividades 

para conseguir realizar seus objetivos, cria objetos e meios de produção com o intuito de 

suprir suas próprias necessidades. Ao realizar o processo de modificar a natureza para 

satisfazer-se, o ser humano dá origem ao trabalho. O trabalho pode ser estabelecido como uma 
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atividade social e essencial do ser humano, sendo que a mesma permite ao ser humano 

instituir sua própria cultura, que será transmitida a outras gerações para garantir a 

continuidade da vida humana. Conforme Leontiev (1978, p. 265): “Os progressos realizados 

na produção de bens materiais são acompanhados pelo desenvolvimento da cultura dos 

homens; o seu conhecimento do mundo circundante e deles mesmos enriquece-se, 

desenvolvem-se a ciência e a arte”. 

Ao dialogar a respeito da concepção e formação humana, o ser humano é concebido 

como um produto histórico-social, como podemos analisar e constatar na seguinte passagem 

descrita por Leontiev (1978): “[...] o homem sendo um ser de natureza social, tudo o que ele 

tem de humano provém da sua vida em sociedade, por meio da cultura objetivada ao longo da 

história desta sociedade” (p. 282). Por se tratar de produto histórico-social e não ser 

transmitido de uma geração para a outra pela hereditariedade, a cultura deve ser transmitida 

mediante diversas práticas sociais – entre estas, a educação escolar. 

O ser humano, no decorrer de sua existência, desenvolve-se atingindo patamares 

qualitativamente superiores, em diferentes aspectos. Um importante aspecto que ganha 

destaque nessa evolução é a disposição (expressa na forma de necessidade) de viver em 

sociedade, ou seja, a convivência com outras pessoas em um mesmo lugar. Nesse sistema de 

convívio, o ser humano se desenvolve, cria adaptações favoráveis às relações sociais com os 

demais indivíduos, passa por diversas experiências e, através destas, assimila conceitos de 

culturais provenientes de seus ancestrais e as repassa a seus descendentes. 

Chicon et. al (2018), referindo-se a Lev Vigotsky, destaca o ser humano como um ser 

biológico, cultural e social, sujeito participante de um processo histórico, o qual institui o seu 

desenvolvimento baseado em um conjunto de relações sociais. Pasqualini (2013), ao descrever 

o processo de desenvolvimento humano, observa que o indivíduo não depende apenas de 

fatores biológicos e de um simples processo natural: o indivíduo necessita de fatores da 

realidade social e da própria cultura da qual está inserido para se desenvolver. Em suma, o 

desenvolvimento dos seres humanos consiste de um processo que é, simultaneamente, 

biológico e histórico-cultural, em que o segundo tem predominância sobre o primeiro. Isso 

significa que o desenvolvimento encontra-se determinado por leis sócio-históricas. 

Analisando o desenvolvimento humano com base na concepção histórico-cultural, 

Leontiev (1987) explica que as condições históricas e o modo de vida dos seres humanos 

passaram por profundas transformações no decorrer de sua existência, porém as características 

biológicas do ser humano não mudaram. Conforme explica o próprio autor “[...] suas 
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modificações não saíram de seus limites de variações reduzidas”. O autor também destaca que 

essas modificações biológicas não são mais os fatores determinantes no desenvolvimento do 

ser humano, mas, sim, as leis sócio-históricas, que têm no trabalho a sua atividade e categoria 

fundante. 

Ao descrever sobre a formação humana, Chicon et al. (2018) destacam os processos 

que envolvem a aprendizagem e que estão relacionados ao indivíduo a partir do seu 

nascimento. Leontiev (1987) relata que as aquisições responsáveis pelo desenvolvimento das 

aptidões humanas não foram simplesmente dadas ao ser humano, e sim postas ao mesmo 

pelas gerações anteriores – ou seja, o ser humano não nasce humano, ele torna-se humano. 

Para apropriar-se dessas aptidões, a criança (ser humano) entra em um processo de interação e 

comunicação com outros indivíduos e com os fenômenos que os cercam. Isso possibilita à 

criança (ao ser humano) aprender a atividade adequada, o que, para Leontiev (1987), 

constitui-se em um processo de educação. 

Leontiev (1987) destaca que o processo de formação e educação humana começa na 

infância, quando a criança acessa os objetos da realidade ou imita os atos dos adultos. Em 

seguida, esse processo perpetua-se aos ambientes escolares nas diferentes formas de ensino. O 

autor destaca ainda que quanto mais a humanidade progride, maior e mais complexo será o 

papel da educação, pois toda nova etapa de desenvolvimento da humanidade, nos mais 

diferentes povos, depende imprescindivelmente do desenvolvimento da educação. Conforme o 

autor: “O movimento da história só é, portanto, possível com a transmissão, às novas 

gerações, das aquisições da cultura humana, isto é, com educação” (LEONTIEV, 1987, p. 

273). 

 

3.2 ANÁLISE DA PERIODIZAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL DO 

DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO INFANTIL 

 

 

Debater a respeito da formação e desenvolvimento humano infantil, juntamente com 

os fatores que envolvem a aprendizagem das crianças, nem sempre é uma tarefa fácil de ser 

realizada. Ao abordar este assunto, devemos levar em consideração os diferentes contextos em 

que a criança está submetida, os diferentes estímulos e os diferentes períodos de 

desenvolvimento pelas quais ela percorre, do nascimento à vida adulta. 
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Segundo Pasqualini (2013), o desenvolvimento psíquico infantil, abordado do ponto 

de vista histórico-cultural, desenvolve-se em uma escala qualitativa, pois as mudanças 

ocorridas expressam e possibilitam modificações na qualidade na relação da criança e o 

mundo. Essas mudanças ou rupturas, como podem ser chamadas, produzem uma transição da 

criança de um estágio para outro. A autora destaca que essas mudanças estão associadas à 

relação criança-sociedade, ou seja, o lugar que ela ocupa nas relações sociais, junto com as 

condições de vida e educação dessa criança, as quais tendem a produzir modificações no seu 

desenvolvimento psicológico. 

Pasqualini (2013), nesse sentido, descreve que a idade cronológica não determina o 

período de desenvolvimento em que a criança se encontra. Do mesmo modo, a autora ressalta 

também que o desenvolvimento infantil não pode ser explicado simplesmente pelas leis 

naturais universais, pois não é a natureza que delimita os períodos ou estágios do 

desenvolvimento. Por outro lado, destaca que um dos elementos mais importantes para a sua 

compreensão está nas relações da criança com o mundo no decorrer de cada período. 

Conforme Pasqualini (2013, p. 75, grifos da autora): 

Quando nasce um bebê, temos ali um “candidato à humanização”, um ser 

hominizado, representante da espécie homo sapiens. Como se processará o 

desenvolvimento do psiquismo desse bebê? Quais qualidades esse psiquismo 

conquistará? Não é possível responder essa questão a priori, pois o desenvolvimento 

depende... Depende das mediações que lhe serão oportunizadas, depende das 

oportunidades de apropriação da cultura humana que lhe serão (ou não) garantidas. 

Isso porque o que move o desenvolvimento psicológico “é a vida em sociedade” 

(MESQUITA, 2010, p. 74). Por essa razão Vygotski (1995, p. 89) afirmou que: “é a 

sociedade e não a natureza que deve figurar em primeiro lugar como fator 

determinante da conduta do homem. 
 

Camilo (2008, p. 8), referindo-se a Elkonin e Vigotsky, menciona que analisar o 

desenvolvimento infantil consiste em estudar a passagem da criança de um momento a outro, 

juntamente com as mudanças que acontecem em cada período. Para melhor compreender as 

modificações que ocorrem na infância, Anjos (2012) ao citar Elkonin (1987), utiliza a 

periodização do desenvolvimento psicológico infantil, em que caracteriza as diferentes fases 

vivenciados pela criança durante o seu desenvolvimento. 

Segundo Pasqualini (2013), a periodização do desenvolvimento psicológico pode ser 

abordada a partir de três fases distintas do desenvolvimento humano: (a) a fase inicial, 

intitulada como Primeira Infância, está relacionada ao primeiro ano de vida da criança e à 

primeira infância; (b) a segunda fase identificada é a Infância e refere-se aos períodos da idade 

pré-escolar e idade escolar; (c) o período correspondente à terceira etapa está caracterizado 
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pela adolescência4 e é determinado como o momento em que ocorrem intensas e marcantes 

transformações e experiências de vida na criança. 

Pasqualini (2013) afirma que o conceito fundamental para compreender a relação 

estabelecida entre a criança e o mundo é a categoria atividade. A relação entre o sujeito e o 

mundo e entre o sujeito e o objeto é mediada pelos atos humanos por meio de sua atividade. 

Logo, precisamos analisar o desenvolvimento dessa atividade e a formação de novas 

atividades a partir das conquistas possibilitadas pelas anteriores. 

Pasqualini (2013) destaca que cada período vivenciado pela criança possui uma 

atividade de maior importância em relação às demais. Essa atividade principal é chamada de 

atividade-guia ou dominante e sua importância reside no fato de que esta atividade é aquela 

que mais potencializará o desenvolvimento infantil. A atividade principal ou dominante (ou 

atividade guia) tem a função de reorganizar e originar novos processos psíquicos, bem como 

gerar novos tipos de atividade. Estes novos processos, por sua vez, determinam a transição da 

criança a um novo período do desenvolvimento. Assim: “Em última instância, podemos dizer 

que em cada novo período do desenvolvimento uma atividade diferente guia o 

desenvolvimento psíquico” (PASQUALINI, 2013, p. 77, grifo da autora). 

Ao abordar individualmente cada fase do desenvolvimento psicológico5, Pasqualini 

(2013), referindo-se a Elkonin (1987), descreve que o primeiro ano de vida da criança é 

caracterizado pelo surgimento da comunicação emocional direta. Ao nascer, a criança não 

possui mecanismos suficientes para a adaptação do seu organismo ao meio, ocasionando uma 

relação de total dependência com o adulto. Este período acontece do nascimento até o 

primeiro ano de vida, em que a criança emprega diferentes maneiras para constituir um 

processo de comunicação com o adulto, seja por meio de gestos, do sorriso, gritos e o próprio 

choro, expressando seus estados emocionais para ter suas necessidades atendidas. 

Pasqualini (2013) ressalta que o adulto representa a principal mediação da criança com 

a realidade social neste período, pois o bebê inicialmente está incapacitado de estabelecer uma 

comunicação efetiva, demonstrando apenas desconforto e desorganização. O adulto faz a 

mediação da criança com relação aos objetos que a cercam e às relações sociais. Isso instiga 

na criança o desenvolvimento das ações sensório motoras e da manipulação, ou seja, as ações 

                                                      
4  A adolescência não será abordada neste capítulo, pois o mesmo está direcionado somente à 

periodização histórico-cultural do desenvolvimento na infância. 
5  Destaca-se que: “Ainda que não seja possível identificar fases naturais e universais, o desenvolvimento 

psíquico processa-se por períodos que se sucedem, ou seja, a periodização do desenvolvimento tem existência 

real, colocando-se o desafio de se elaborar uma teoria capaz de captar a lógica interna desse processo de um 

ponto de vista histórico e dialético.” (PASQUALINI, 2013, p. 78). 
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da criança com objetos formam-se da comunicação e interação com o adulto. Conforme 

Pasqualini (2013, p. 82, grifos da autora): 

As ações do adulto vão introduzindo a criança em uma esfera de novas inter-

relações, em que ela se converte em sujeito de uma relação. O adulto atrai a criança 

à comunicação e engendra a necessidade de comunicar-se, inexistente como tal nas 

primeiras semanas de vida. Se essas condições forem garantidas, se formará no bebê 

a atividade de comunicação emocional direta com o adulto [...] Pela primeira vez os 

atos da criança “estão dirigidos a outras pessoas e [são] modelados por elas” 

(MESQUITA, 2010, p. 75). Temos aqui a formação das premissas da atividade 

social humana. 

 

Pasqualini (2103) afirma que, nesse período, a comunicação tem caráter emocional 

(expressão mútua de emoções entre a criança e o adulto), não existindo comunicação verbal, 

pois a base da consciência do bebê é centralmente perceptiva e emocional e seu psiquismo 

ainda responde de imediato à estimulação do meio. A autora relata que a centralidade nesse 

período está na relação social entre o bebê e o adulto, sendo o adulto o centro da situação 

psicológica para o bebê. 

O período caracterizado pelo início da manipulação dos objetos e das primeiras 

palavras, juntamente com os primeiros passos da criança, fica intitulado como o período da 

atividade objetal manipulatória. Essa etapa do desenvolvimento infantil, segundo Anjos 

(2012) ao fazer referência a Elkonin (1987), é marcada pela manipulação dos objetos, 

proporcionando a criança estabelecer as primeiras relações sociais com eles – isso fortalece o 

início de uma relação fundamental de atividade humana. 

Pasqualini (2013) descreve que essa fase é marcada pelo surgimento de novas relações 

da criança com os adultos, na medida em que ela utiliza de maneira indiscriminada os objetos, 

por não saber seu real sentido social, permanecendo a sua ação voltada apenas para a 

manipulação. A criança experimenta novas descobertas através da manipulação e torna-se 

mais independente, possibilitando com isso o surgimento de novas aprendizagens. Com o 

passar do tempo, ela desenvolve o processo de ligar o objeto ao seu verdadeiro significado 

social, o que proporciona um salto qualitativo de desenvolvimento da criança. 

Trata-se de um período em que tem preponderância o desenvolvimento da esfera das 

possibilidades operacionais técnicas da criança. O que está em questão é assimilar os 

modos socialmente elaborados de ações com objetos. Se anteriormente tinha 

centralidade a relação criança-adulto social, mediada pelos objetos, agora ganha 

destaque a relação criança-objeto social (mundo das coisas), mediada pelo adulto. 

(PASQUALINI, 2013, p. 85). 
 

Pasqualini (2013) afirma que, nesse processo de apropriação da função específica do 

objeto, a criança reproduz as ações que aprende com o adulto por meio da imitação e do 

ensino. A autora, citando Elkonin (1987), destaca que o adulto é fundamental para mediar a 
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aprendizagem com relação aos objetos, pois nos objetos não está inscrito ou indicado, 

diretamente, como os mesmos devem ser utilizados segundo seus sentidos sociais. Cabe a 

mediação do adulto, que “explicita os traços da atividade humana objetivada e cristalizada nos 

objetos da cultura e forma na criança a atividade adequada” (PASQUALINI, 2013, p. 86). 

Pasqualini (2013) ressalta que não basta disponibilizar diferentes objetos para a criança 

realizar sua livre descoberta, é preciso mediar o processo de apropriação, transmitindo para a 

criança os modos sociais de ação com os instrumentos culturais. Segundo a autora, no interior 

da atividade objetal manipulatória começa a nascer as bases para uma nova atividade: a 

brincadeira de papéis ou o jogo de faz de contas. A criança passa a se interessar pelo sentido 

social das ações com os objetos e pelas relações nas quais os objetos são utilizados pelos 

adultos, por isso, fazer o que o adulto faz é o mote principal da brincadeira de papéis. 

Ao fim da primeira infância, a criança está designada a uma nova etapa de seu 

desenvolvimento e o surgimento de um novo período, denominado Infância ou idade pré-

escolar/escolar. Segundo Pasqualini (2013), nesse período predomina o jogo de papéis e o 

brincar de faz de conta, como atividades principais e dominantes da criança. Na infância, 

nesse sentido, a criança utiliza a imaginação para reproduzir as atividades desenvolvidas pelos 

adultos. 

O brincar de faz de contas muitas vezes é pensado como algo natural, sendo tratado 

como característica de uma suposta “natureza imaginativa” da criança. Segundo ressalta 

Pasqualini (2103), a imaginação não é a causa da brincadeira e, sim, a brincadeira é a causa da 

imaginação devido à sua estrutura e finalidade. 

Anjos (2012) salienta que neste período a criança tem a necessidade de agir e se 

comportar como o adulto (fazer o que o adulto faz), e realiza isso através do jogo de papéis 

e/ou da brincadeira de faz de contas. Pasqualini (2103) traz a seguinte afirmação com relação 

a esse período: 

A brincadeira de papéis é uma atividade que emerge como resultado de uma 

contradição que se apresenta à criança na transição à idade pré-escolar. Por um lado, 

a criança experimenta necessidade de fazer o que o adulto faz, de agir com os 

objetos como o adulto age. Por outro, seus limites operacionais e técnicos a 

impossibilitam de executar as operações exigidas pelas ações. Essa contradição só 

pode ser solucionada pela brincadeira. (PASQUALINI, 2013, p. 88). 
 

Sá, Siquara e Chicon (2015)(2015), ao citar Vigotsky (2007), ressaltam que ao criar 

uma situação imaginária, a criança manifesta uma emancipação com relação às restrições 

enfrentadas por ela em diferentes situações cotidianas, sendo que, na brincadeira de faz de 

conta, a criança busca inspiração nos adultos justamente por não poder realizar as atividades 
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que os adultos realizam, como por exemplo, o andar a cavalo, imaginado pela criança ao 

montar em um cabo de vassoura. 

Segundo Facci (2004), a brincadeira e o jogo de papéis transformam-se na percepção 

que a criança possui em relação ao mundo dos adultos e consiste em uma atividade rica e 

fundamental para promover a aprendizagem e o desenvolvimento. A infância é o momento em 

que a criança vive processos importantes, experiências marcantes e determinantes na própria 

concepção de sua existência como indivíduo. O contexto social tem importante papel no 

desenvolvimento nos mais diferentes aspectos, portanto, fazer o que o adulto faz será, para a 

criança, o ponto principal a ser desenvolvido nesse período. 

Pasqualini (2013) relata que a brincadeira, por sua estrutura e finalidade, origina a 

criação de um processo imaginário na criança. Isso reflete na causa da imaginação no brincar. 

A autora ressalta também que o foco principal não está direcionado ao resultado da ação 

realizada, mas sim, no próprio brincar. Ao permitir a reprodução das relações dos adultos, o 

jogo de papéis permite que a criança se aproprie do sentido social das atividades produtivas 

humanas, exerce influência no desenvolvimento psicológico da criança e prepara para a 

transição a um novo período da infância, que envolve o ingresso no ambiente escolar. 

A brincadeira propicia para a criança o autodomínio de sua conduta, segundo afirma 

Pasqualini (2013). Isso porque, para desempenhar adequadamente seu papel no ato de brincar, 

a criança deverá controlar seus impulsos imediatos, tornando suas ações objeto de sua 

consciência. Por meio disso, a criança se dá conta de suas próprias ações e se esforça para 

controlá-las. 

Pasqualini (2013) destaca que quanto mais ampla for a realidade conhecida pelas 

crianças, maiores e mais amplos serão os argumentos utilizados nas brincadeiras – e o inverso 

também é verdadeiro: quanto mais restrito for o contato da criança com a realidade, mais 

limitados serão os argumentos de suas brincadeiras. A autora enfatiza que o potencial de 

promover desenvolvimento psíquico pela brincadeira depende da qualidade do envolvimento 

e do acesso ao conhecimento do mundo por parte da criança. Isso está diretamente 

influenciado pelas condições de vida e de educação das crianças. 

O papel da escola e dos professores neste período, com relação ao desenvolvimento da 

criança, é ampliar os elementos de contato de acordo com a realidade da mesma, pois os 

conhecimentos adquiridos sobre a realidade serão utilizados como matéria-prima para 

desenvolver a brincadeira infantil. Assim sendo, “É tarefa do professor transmitir à criança 

conhecimentos sobre o mundo” (PASQUALINI, 2013, p. 90) e é direito da criança conhecer o 
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mundo para além dos estreitos limites de sua experiência individual. Esta é uma questão cada 

vez mais relevante, frente à tendência da sociedade capitalista em sonegar o acesso ao 

conhecimento da realidade social à maioria da população. 

Anjos (2012) destaca que o ingresso na escola ocasiona uma transformação radical nas 

circunstâncias que envolvem a relação entre a criança e a sociedade, pois determina o começo 

de uma “atividade séria” e que possui um importante significado social. Nesta etapa, marcada 

pela atividade dominante denominada atividade de estudo, o relacionamento entre colegas e 

com os professores e, sobretudo, a possibilidade de saber o que o adulto sabe torna-se algo 

novo e instigante. Segundo Leontiev (2006), ao ingressar na escola ocorre uma mudança no 

pensamento da criança em relação à sociedade, por ser a escola algo que possui significado 

social importante e fundamental para a mesma. 

Pasqualini (2013) enfatiza que, nesse período, a centralidade da criança está no sentido 

social das atividades humanas, ou seja, na relação criança-adulto social. O motivo da criança 

nesse período é adentrar no mundo do adulto, como afirma a autora “O que marca a transição 

à idade escolar é o movimento entre o desejo de ‘fazer o que o adulto faz’ para ‘saber o que o 

adulto sabe’” (PASQUALINI 2013, p. 92). Portanto, a atividade de estudo estrutura-se como 

atividade orientada à assimilação de conhecimento, visando uma atividade orientada a um 

resultado. 

 

 

3.3 O BRINCAR/BRINCADEIRAS DA CRIANÇA: O PAPEL DA ESCOLA E DO 

PROFESSOR 

 

A primeira referência que temos ao falar de criança nos remete ao período da infância. 

Segundo Pasqualini (2103), nesse período, o brincar/brincadeira são considerados atividades-

guia das crianças, em que, além de proporcionar momentos de aprendizado e diversão, são 

considerados o principal fator de desenvolvimento na infância. 

No intuito de discorrer a respeito do brincar, das brincadeiras e de sua importância na 

infância, diversos autores ressaltam a importância de considerar o brincar do ponto de vista da 

criança, os fatores que o envolvem e o influenciam para, em seguida, analisar o brincar e as 

brincadeiras desenvolvidos no ambiente escolar, do ponto de vista dos adultos/professores. 

A brincadeira é a principal forma de expressão da criança e o principal meio a partir do 

qual ela observa, apropria-se e interage com o mundo. Arce e Baldan (2013) descrevem o 
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brincar como uma atividade que possui um caráter objetivo, sendo abordado como uma forma 

que a criança encontra para participar do mundo social adulto, porém, dentro de suas 

possibilidades físicas, cognitivas e emocionais. Em concordância com o conteúdo tratado na 

seção anterior, as autoras enfatizam que a brincadeira tem seu início na infância, quando a 

criança começa a manipular os objetos a sua volta com o intuito de realizar a imitação das 

ações sociais dos adultos. Isso funciona como uma “ponte” para fazer a criança experimentar 

o mundo como se fosse um adulto naquele momento.  

Arce (2013) destaca que, assim como a brincadeira não é uma atividade institiva da 

criança, esta também não é uma “válvula de escape” da realidade e de criação de um universo 

paralelo. Por outro lado, a autora menciona que, na brincadeira, a criança faz coisas que não 

são consideradas típicas para a sua idade ou faixa etária, porém, elas interagem com o mundo 

adulto dessa maneira, para melhor compreendê-lo. Ao relacionar às brincadeiras de papéis 

sociais da criança no período pré-escolar, nota-se que é por intermédio dessa atividade que a 

criança se apropria das funções e normas de comportamento presentes nas relações sociais, 

contribuindo também para a formação da sua personalidade. 

O faz de conta e as situações imaginárias aparecem como instrumentos libertadores 

para a criança reproduzir as ações observadas nos adultos. Ademais, tratam-se de situações 

que não aparecem de forma natural ou espontânea. Segundo Arce e Baldan (2013), essa 

atividade da criança é fruto de um processo intencional, que tem por objetivo gerar 

desenvolvimento nas crianças e que é produzido pelos adultos que a cuidam e educam, pois 

quanto mais os professores e as escolas oportunizarem à criança acessar o patrimônio cultural 

da humanidade, maior será a riqueza das brincadeiras realizadas por elas. 

Arce (2013) descreve que os adultos são pessoas centrais nas atividades realizadas 

pelas crianças e no desenvolvimento das mesmas, sendo que a fonte que origina as 

brincadeiras de papéis sociais é a atividade humana, essencialmente o trabalho e as relações 

sociais. As autoras também destacam a importância das interações e das mediações 

propiciadas através da cultura e do conhecimento acumulado, pois são essas interações que 

desencadeiam fatores determinantes para o desenvolvimento infantil. 

Ao dialogar a respeito das interações entre as crianças/adultos e os processos que 

permeiam o desenvolvimento infantil, destaca-se a figura do professor na intermediação das 

relações no ambiente escolar, em que o brincar e as brincadeiras acontecem de maneira mais 

acentuada, desenvolvidos e difundidos com maior evidência. 
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Ao destacar a aprendizagem e a importância do professor, Pasqualini (2013) afirma 

que a criança avança para um novo período do desenvolvimento, na medida em que os 

processos educativos promovem a apropriação da cultura. E o professor possui papel 

fundamental nesse processo. A autora salienta, ainda, que o professor deve estar atento ao 

surgimento de novas capacidades que se formam nas crianças e os sinais que as mesmas 

evidenciam, assim como promover atividades que, mediante a aprendizagem, impulsionem o 

desenvolvimento. 

Pasqualini (2013) enfatiza que o professor deve conduzir o processo educativo, pois a 

criança não pode descobrir o mundo sozinha. O professor deve organizar a atividade da 

criança e apresentar o mundo de forma planejada e com intencionalidade pedagógica. 

Portanto, não pode ficar apenas observando a brincadeira – essa concepção é fruto de análises 

naturalizantes do desenvolvimento infantil. A brincadeira de papéis na educação escolar deve 

desenvolver a apropriação da cultura e do desenvolvimento psíquico. 

Arce e Baldan (2013) observam que professor deve utilizar o envolvimento que 

possuem com as crianças para desafiá-las intelectualmente durante as brincadeiras, pois as 

situações de interação que não são desafiadoras perdem o significado e geram um desinteresse 

no brincar. As autoras referem-se ao importante papel do professor e acentuam a importância 

dos mesmos em intercalar os momentos de aprendizado, propiciando atividades estruturadas e 

atividades abertas às crianças. 

Arce e Baldan (2013) enfatizam que o professor, no momento das brincadeiras, deve 

estimular as crianças, pensando junto com elas, desafiando-as e; que quanto mais ativo for o 

professor, maiores serão os ganhos para o desenvolvimento dessa criança. As autoras 

observam, ainda, a importância do conhecimento curricular e do desenvolvimento infantil por 

parte do professor, pois isso o torna capaz de organizar a atividade pedagógica a partir da 

relação entre o que a criança sabe e o que ela ainda não sabe e precisa conhecer. 

O papel do professor é de articular a formação entre os conceitos que a criança possui 

do cotidiano com os conceitos presentes no conteúdo a ser trabalhado, ou seja, os conceitos 

científicos (ARCE, 2013). O adulto/professor deve interferir na brincadeira da criança, porém, 

destacando que as atividades devem ser planejadas respeitando as características do 

desenvolvimento infantil, levando em consideração as possibilidades de serem realizadas. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Na presente seção, apresentamos a análise dos artigos selecionados para a realização 

desta pesquisa. A exposição do processo analítico está organizada em dois momentos, a saber: 

(a) apresentação das características gerais dos artigos e; (b) análise dos artigos a partir da 

análise de conteúdo. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ARTIGOS ANALISADOS 

 

Ao realizar a análise dos artigos selecionados, observa-se no contexto geral de 

publicações, um destaque principal à Revista Movimento e à Revista Motrivivência, as quais 

obtiveram um maior número de artigos publicados referentes ao tema abordado. 

Na análise, pode-se constatar um total de oito artigos encontrados na Revista 

Movimento e seis artigos encontrados na Revista Motrivivência. Na Revista Pensar a Prática e 

na Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE) foram encontrados dois artigos para 

cada um dos periódicos científicos. Destaca-se que a Revista Motrivivência em 2015, 

publicou uma edição especial intitulada “Infância/criança e Educação Física” (volume 27, 

número 45, 2015). O quadro abaixo apresenta o contexto geral de publicações de cada 

periódico científico analisado durante o período de 2014 a 2019 com relação ao tema 

pesquisado. 

 

Tabela 1 – Artigos encontrados e selecionados nos periódicos científicos 

Periódicos científicos Artigos Encontrados Artigos Selecionados 

Revista Movimento 19 Artigos 8 Artigos 

Revista Motrivivência 13 Artigos 6 Artigos 

Revista Pensar a Prática 3 Artigos 2 Artigos 

Revista Brasileira de Ciências do 

Esporte (RBCE) 
3 Artigos 2 Artigos 

Fonte: Elaboração do autor. 

Considerando os artigos analisados, com relação aos autores que mais se destacam ou 

que mais vezes tiveram seus artigos publicados nestes periódicos científicos, identificamos, 
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por ordem de publicações: Elenor Kunz6, docente da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), com cinco artigos; José Francisco Chicon, docente da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES), com quatro artigos publicados; e Maria das Graças Carvalho Silva de 

Sá, docente da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com quatro artigos 

publicados. O quadro abaixo apresenta os autores com maior número de artigos publicados 

nos periódicos científicos pesquisados. 

 

Tabela 2 – Autores com maior número de publicações 

Docentes  Artigos publicados 

Dr. Elenor Kunz (UFSC) 5 Artigos 

Dr. José Francisco Chicon (UFES) 4 Artigos 

Dr. Maria das Graças Carvalho Silva de Sá (UFES) 4 Artigos 

Fonte: Elaboração do autor. 

No contexto geral das publicações, foi realizada também a análise referente ao fluxo 

anual de publicação dos artigos selecionados nestes periódicos científicos, em que se destaca o 

gráfico a seguir, que relaciona o número de artigos por ano. 

Gráfico 1: Fluxo anual das publicações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Em análise ao gráfico acima, percebemos que o ano de 2016 destaca-se com o maior 

número de publicações de artigos relacionados ao tema pesquisado, sendo evidenciado que os 

anos de 2014 e 2019 obtiveram os menores índices de publicações. No caso dos resultados 

                                                      
6  Docente da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e que atuou como professor visitante na 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
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relativos a 2019, ressaltamos que o período de busca dos artigos deu-se em maio do ano 

corrente – período em que os periódicos possuíam publicações (números) ainda não 

concluídas. 

Ao destacar os autores mais importantes referenciados e citados no decorrer dos 

artigos, nota-se a grande influência de autores como Elenor Kunz, Lev Semenovich Vigotsky, 

Donald Woods Winnicott, Alexis Leontiev, Tizuko Morchida Kishimoto, José Alfredo 

Oliveira Debortoli, entre outros autores com contribuições no espaço educacional e no tema 

pesquisado. 

Ao realizar a leitura dos artigos, evidenciou-se a prevalência dos estudos de caso e 

das revisões bibliográficas como principais metodologias utilizadas pelos autores. Os sujeitos 

participantes envolvidos nas investigações são crianças da Educação Infantil e dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, na faixa etária dos 12 meses a 8 anos, sendo que alguns 

apresentavam deficiências/necessidades especiais. 

Quanto aos objetivos dos artigos e/ou das investigações das quais resultam essas 

publicações, destaca-se uma forte tendência em compreender e analisar como o brincar e as 

brincadeiras podem interferir no desenvolvimento infantil. Nesse sentido, os artigos 

analisados orientam-se por uma acentuada preocupação pelo brincar e por desvendar como ele 

acontece ou se manifesta na infância, quais os significados e sentidos atribuídos pelas 

crianças, sua relação com a imaginação e com os processos de aprendizagem. Alguns autores 

investigam o brincar nas relações de gênero e qual sua influência nessas relações, outros 

procuram entender como as brincadeiras e o brincar são abordados e sistematizados nas 

escolas e nos cursos de formação de professores. Os autores referem-se, também, ao papel 

atribuído aos professores durante o ato do brincar na escola, suas relações com o aprender e o 

educar. Pode-se ressaltar, ainda, a relação entre o movimento da criança e o processo de 

imaginação da mesma, bem como as práticas e privações em que o brincar está submetido e 

idealizado. 

 

4.2 ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA A PARTIR DA ANÁLISE DE CONTEÚDO  

 

A partir desta caracterização mais geral, buscamos analisar a produção científica 

selecionada a partir das categorias de análise delimitadas nesta pesquisa: (a) concepção de 

criança e/ou de infância; (b) concepção de brincadeira/brincar. Consideramos que estas duas 

categorias são fundamentais para a análise da produção do conhecimento sobre o 
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brincar/brincadeira na área da Educação Física Escolar, visando evidenciar suas tendências e, 

nestas, seus limites e suas possibilidades. 

 

 

4.2.1 Concepção de criança e/ou infância 

 

Ao analisar os artigos selecionados para a pesquisa, tendo em conta as categorias de 

análise especificadas, identificou-se duas tendências distintas com relação à concepção de 

criança e infância. 

Alguns autores abordam a compreensão de criança e infância com base na concepção 

histórico-cultural de Vigotsky, em que a criança tem sua formação e desenvolvimento baseado 

nas relações sociais com outros indivíduos, ou seja, na interação da criança com os adultos e 

com o meio social (CHICON et al., 2018; SAMPAIO et al., 2017; SÁ; SIQUARA; CHICON, 

2015; RODRIGUES, 2015). Essa questão pode ser ilustrada em Sampaio et al. (2017, p. 8), 

que afirmam que: “Partindo de um suposto fundamental do desenvolvimento das condutas 

culturais – que o homem é o conjunto de suas relações sociais – Vigotski destaca as 

experiências do contexto social da criança como condutoras do seu processo de 

desenvolvimento”. Esta é a primeira tendência. 

Outros autores, porém, abordam a concepção e formação da criança relacionada a um 

ser livre, espontâneo, com sensibilidade de sentir o mundo à sua maneira, em um mundo de 

movimentos (SURDI; MELO; KUNZ 2016; SOUZA; DONADEL; KUNZ, 2017; CASTRO; 

KUNZ 2015; BURCKARDT; COSTA; KUNZ, 2018). Em geral, esta compreensão de criança 

e infância tem fundamentação na produção científica de Elenor Kunz acerca do brincar e do 

“se-movimentar”. Destacamos a mesma na seguinte afirmação: “A criança tem o seu tempo e 

o seu mundo, que são diferentes dos do adulto. Mundo esse que é vivido e pelo qual ela se 

desenvolve como um ser livre, com sensibilidade para sentir o mundo, ou seja, o eu, os outros 

e as coisas como extensão do seu corpo” (SURDI; MELO; KUNZ, 2016, p. 2). Esta é a 

segunda tendência. Passamos a discorrer sobre ambas as tendências evidenciadas. 

Em análise aos autores que fundamentam sua compreensão de criança e de infância 

na psicologia histórico-cultural, tendo Vigotsky como sua principal referência, constatamos 

que os mesmos afirmam que, em contraposição à ideia de um desenvolvimento livre e 

espontâneo, a criança necessita do processo de interação com o adulto para que o seu 

desenvolvimento aconteça. Essa questão é destacada por Sampaio et al. (2017, p. 8), que 
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afirmam que: “[...] as necessidades, motivos e impulsos afetivos das crianças são gerados 

pelas circunstâncias nas quais elas vivem e se expressam por meio de suas atividades.” Chicon 

et al. (2018, p. 6) também corroboram com essa ideia a partir da seguinte afirmação: “[...] a 

criança se desenvolve no mundo a partir da interação social, das diversas relações que 

estabelecem com os outros, nos diferentes espaços da vida social em que se insere”. 

Sá, Siquara e Chicon (2015) ressaltam que, no processo de interação da criança com 

o adulto, as mediações e a linguagem são fatores fundamentais na formação da criança e no 

desenvolvimento infantil: 

Ao remetermos tais considerações para o âmbito do desenvolvimento infantil, em 

especial para as crianças com autismo, compreendemos que as representações/ 

discursos/linguagens produzidos/as na/pela cultura podem potencializar seu 

desenvolvimento. (SÁ; SIQUARA; CHICON, 2015, p. 6). 
 

Seguindo na perspectiva de entender que o desenvolvimento da criança tem como 

fundamento as relações sociais, com os demais indivíduos e de acordo com a cultura acessada 

e apropriada, Sampaio et al. (2017, p. 11) afirmam que: “[...] a criança (re)produz significados 

(construção de conceitos) provenientes do contexto sociocultural no qual está imersa: atitudes, 

valores e regras que conduzem as relações sociais dos adultos [...]”. Essa afirmação evidencia 

a importância que o adulto tem com relação às atividades realizadas pelas crianças, 

destacando que a mesma desenvolve suas atitudes com base nas atividades dos adultos, 

porém, dentro do contexto de suas limitações – conforme destacamos a partir de Pasqualini 

(2013). 

Partindo do exposto de que a qualidade do desenvolvimento da criança depende das 

interações e das mediações que ela acessa, e que a lógica do desenvolvimento psíquico infantil 

está vinculada aos processos educativos, podemos dizer que desenvolvimento e aprendizagem 

estão relacionados, pois, o desenvolvimento é produzido somente por meio dos resultados 

educativos – portanto, a escola e o professor possuem papel de destaque nesse processo. 

Ao enfatizar o caráter social do desenvolvimento da criança e considerar que as 

atividades da criança podem ser potencializadas pelo adulto – pode-se dizer que nem todas as 

atividades da criança têm o mesmo potencial em promover o desenvolvimento (no ensino, por 

exemplo: uma atividade que se restringe a reproduzir o cotidiano da criança, não tem o 

mesmo potencial de promover o desenvolvimento como uma atividade que parte deste 

cotidiano e amplia as experiências das crianças a partir do confronto com os conceitos 

científicos). 
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A psicologia histórico-cultural define a natureza social da aprendizagem e do 

desenvolvimento, portanto, é por meio das interações sociais que o indivíduo desenvolve suas 

funções psicológicas superiores. O desenvolvimento da imaginação é um processo importante 

que acontece na infância e, durante esse período, o brincar de faz de conta surge como uma 

atividade essencial para a criança e o seu desenvolvimento. Como afirmam Chicon et al. 

(2015, p. 9): “[...] o jogo de faz de conta foi/é uma ferramenta interessante, pois mobilizou/a o 

que há de melhor nas crianças – seu desprendimento, colaboração, ação criativa, volitiva e 

inventiva”. Em outra afirmação, podemos evidenciar que durante o brincar de faz de conta 

“São reproduzidos, nessas circunstâncias, papéis sociais implicados com atitudes, valores, 

normas e regras consolidadas na sociedade pelos adultos.” (SAMPAIO, et al. 2017, p. 8). 

Neste contexto, a imaginação desenvolve-se socialmente e é dependente da qualidade das 

mediações acessadas pela criança. A imaginação (assim como as demais funções psicológicas 

superiores) não é uma capacidade dada ou natural e nem se desenvolve de modo espontâneo. 

A criança imagina porque brinca – e não o contrário: brinca porque imagina, ou seja, que a 

brincadeira demanda ação e imaginação. Nesse contexto da brincadeira ser responsável por 

mover e promover a imaginação infantil, os colegas podem ter fundamental importância nesse 

processo, propiciando a apropriação da cultura com as demais crianças envolvidas no próprio 

brincar. 

Rodrigues (2015) relaciona os processos de educação e aprendizagem, destacando 

que a criança se encontra em constante processo de formação, ou seja, “é um novo ser 

humano, e é um ser humano em formação”, (RODRIGUES 2015, p. 8). Em outra afirmativa, 

o autor demonstra a importância do papel do adulto na formação da criança, “os elementos 

mais básicos, como, por exemplo, o andar, o fato de anunciar ‘eu quero’ ou a própria 

deglutição dos alimentos, enfim, quase tudo se pode ensinar às crianças”. 

Ao relacionar esta concepção ao ambiente escolar, Chicon et al. (2015, p. 11) 

destacam que “as crianças aprendem melhor em um espaço de interação, compartilhando as 

experiências com outros indivíduos de seu laço de relação”. Nesse sentido, cabe ao professor 

proporcionar um ambiente em que as experiências sejam compartilhadas e vivenciadas com os 

demais colegas. Porém, os autores enfatizam, ainda, que o professor deve interferir nessas 

experiências mediando as possibilidades de desenvolvimento e apropriação dessas 

experiências por parte das crianças. Destaca-se a importância dos processos educativos no 

sentido de promover a apropriação da cultura por parte da criança e, nestes, o trabalho 

desempenhado pelo professor que organiza e estrutura as atividades de forma planejada, 
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estimulando e desafiando as crianças. Esta questão torna-se um fator essencial para realizar o 

desenvolvimento infantil no ambiente escolar. 

Por outro lado, contrapondo o que já foi afirmado anteriormente, ao analisar os 

autores que trabalham com a concepção de que a criança é um ser livre, espontâneo e que o 

seu desenvolvimento depende de diferentes possibilidades de movimentos para acontecer, 

Simon e Kunz (2014, p. 16) afirmam que: “as crianças pequenas precisam da liberdade, 

vivacidade e riqueza da imaginação do brincar-e-se-movimentar para crescer e se 

desenvolver”. Evidencia-se, aqui, em contraste à concepção anterior, a relativização do papel 

do adulto e do trabalho educativo no desenvolvimento da criança. 

Nessa mesma sequência de raciocínio, Simon e Kunz (2014, p. 16) destacam, ainda, 

que: “É preciso compreender que a criança pequena percebe o mundo integralmente, de corpo 

inteiro, a partir de toda sua corporeidade, ou como diz o jargão popular – ‘de corpo e alma’”. 

Ao analisarmos essa afirmação podemos destacar a criança como um ser que utiliza o corpo 

como instrumento, como ferramenta de manifestação e interação com o mundo de forma livre 

e espontânea. Evidenciamos que as condições sociais e a qualidade das mediações que a 

criança acessa encontram-se relativizadas nesta concepção – na perspectiva de que toda 

criança desenvolver-se-á em patamares similares, independentemente de sua condição social e 

das oportunidades de apropriação do patrimônio cultural da humanidade propiciada pela 

interação com o adulto (da família aos professores). 

Castro e Kunz (2015, p. 3) compreendem a criança com base em um ser humano que 

se movimenta – o que pode ser destacado na seguinte afirmação dos autores: “A compreensão 

da criança que brinca a partir do se-movimentar é de fundamental importância quando 

estamos interessados, justamente, nesse ser humano que se movimenta, ou seja, na criança”. 

Ao pensar na criança como um ser que se movimenta, livre e espontâneo, Gonçalves, 

Silva e Andrade (2017, p. 11) consideram que a “criança não é só cérebro ou linguagem 

articulada, o bebê é, desde sempre, movimento, ação, linguagem criativa. Esquecer-se disto 

concorre para reduzir ou mesmo inibir a expressividade corpórea do bebê”. Segundo os 

autores, as crianças necessitam de ação, criar movimentos variados e múltiplas experiências 

para se desenvolver. 

Ao definir que a experiência livre e espontânea da criança pode potencializar o 

desenvolvimento da criança, Souza, Donadel e Kunz (2017) trazem a seguinte afirmação: 

A possibilidade de estabelecer relações com o meio depende muito das vivências e 

experiências iniciais das crianças. Porém, nossa cultura tende a querer inseri-las o 

quanto antes na cultura adulta, ao buscar prepará-las para o vir a ser, esquecendo, 
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dessa forma, do que elas são, do que elas querem para si. (SOUZA; DONADEL; 

KUNZ, 2017, p. 11). 
 

No processo de interação do adulto com a criança, os autores buscam refletir sobre a 

importância de deixar a criança viver sua infância com base em seus próprios princípios, ou 

seja, deixar brincar “livremente” e se desenvolver conforme suas necessidades. Em suma, 

“deixar a criança ser criança”, sem se preocupar com os anseios e perspectivas dos adultos 

com relação a ela. 

Partindo do pressuposto que a criança evidencia suas brincadeiras com base nas 

atividades dos adultos, teria sentido o brincar livre da criança para o seu desenvolvimento, 

sabendo-se que o adulto é sua principal base? Não estaria na base deste brincar livre a 

reprodução do cotidiano? – o que, para a psicologia histórico-cultural, é um aspecto limitado 

para promover o desenvolvimento da criança. Conforme evidenciado no capítulo anterior, a 

atividade da criança desenvolve-se a partir da apropriação da cultura, que é mediada pelas 

relações sociais com os adultos e os objetos. Esta questão não elimina o fato de que a criança 

é capaz de criar e de agir de forma autônoma. Contudo, a criação e a autonomia e todas as 

ações das crianças desenvolvem-se sob a base da cultura produzida, apropriada e transmitida 

historicamente pela humanidade. 

Ao relatar a visão do adulto com relação à concepção de criança na infância, Castro e 

Kunz (2015, p. 11) referem que “continuamos a entender a criança a partir de uma visão 

‘adultocêntrica’ e de inevitável preocupação com o futuro [...] Isso implica uma demasiada 

privação das mais diversas experiências, com destaque para as experiências corporais” 

(CASTRO; KUNZ 2015, p. 11). Evidencia-se, nessa passagem, uma concepção negativa sobre 

a mediação do adulto no desenvolvimento infantil, omitindo as possibilidades de 

enriquecimento do processo de apropriação da cultura pela criança nesta mediação. 

Analisando a concepção de criança e infância com base nas duas tendências 

elencadas nesta seção, o papel do professor e da escola tomam consequências diferentes com 

relação à formação das crianças. O papel do professor na concepção histórico-cultural é de 

potencializar o desenvolvimento dos alunos e organizar a atividade da criança, apresentando-a 

de forma planejada, estruturada e com intencionalidade pedagógica. Trazendo esse contexto 

para as aulas de Educação Física, o professor deve utilizar os conteúdos da cultura corporal e 

da prática social das crianças para estruturar e planejar suas experiências na direção do 

confronto dos conceitos cotidianos com os conceitos científicos. Na segunda perspectiva, 

apontando para o brincar livre e espontâneo, o papel do professor torna-se quase inexistente, 
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pois o mesmo deve interferir o mínimo possível na interação da criança com o meio. Disso 

decorre em uma concepção negativa da importância do professor e do papel do ensino 

principalmente nas aulas de Educação Física. 

 

4.2.2 CONCEPÇÃO DE BRINCADEIRA/BRINCAR 

 

Ao considerar a influência do contexto social (sociedade) sobre o desenvolvimento 

infantil, institui-se a compreensão de que o brincar e as brincadeiras são formas da criança 

participar da apropriação e construção do mundo e compreender aspectos da realidade que a 

cerca. Isso se destaca na concepção histórico-cultural, na qual vários autores dos artigos 

analisados nesta pesquisa utilizaram para referenciar o brincar e as brincadeiras das crianças 

(LEITE; FEIJÓ; CHIÉS, 2016; CHICON et al., 2018; SAMPAIO et al., 2017). Nessa direção, 

Chicon et. al. (2018, p. 10) afirmam que: 

[...] quanto mais estimuladas em sua experiência lúdica, na exploração dos mais 

variados brinquedos, na manifestação das diferentes linguagens, na convivência com 

a diversidade, na exploração de diferentes espaços e modos de interação, mais 

significativas serão as possibilidades de essa criança sentir, pensar, agir no/com o 

meio social onde se encontra e brincar. (CHICON et al., 2018, p. 10). 

 

A importância do ambiente social em que a criança se encontra e as interações 

constituídas na relação com os pares mais desenvolvidos e na exploração de diferentes 

espaços, brinquedos e brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento psicológico 

infantil e para o surgimento de novas possibilidades de brincar. 

Leite, Feijó e Chiés (2016, p. 3) descrevem o brincar como meio de propagação da 

cultura na qual a criança está inserida. Os autores mencionam que “tanto a brincadeira como 

os brinquedos que ela pode envolver, estão marcados pela identidade cultural e por 

características sociais específicas de um grupo social”. 

Ao destacar o papel das interações sociais no surgimento e enriquecimento do brincar 

e das brincadeiras no contexto da criança, Sampaio et al. (2017, p. 11) afirmam que “a riqueza 

da brincadeira advém de que nela o psiquismo, o movimento e o contexto sociocultural se 

revelam como totalidade”.  

De acordo com a psicologia histórico-cultural, a criança tem seu desenvolvimento 

com base nas relações sociais e interações com os adultos, pois o que a natureza lhe provê no 

nascimento é condição necessária, mas não suficiente para promover o seu desenvolvimento. 

Nesse sentido, as brincadeiras/brincar acontecem em decorrência do processo de interação da 
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criança com o adulto e o mundo por meio de mediações. Com isso, a criança se apropria da 

cultura (aprende) e, neste processo, se desenvolve. 

Discorrendo sobre o processo de interações das crianças no brincar, Freitas e Stigger 

(2015) ressaltam a importância da mediação do adulto nesse processo, ou seja, a intervenção 

do adulto no contexto do brincar da criança. Essa afirmação pode ser constatada em: 

Compreender as motivações, as formas de apropriações e os significados que as 

crianças dão para as brincadeiras propostas, diminui as distâncias simbólicas entre o 

adulto (professor) e a criança (aluno). Com isto, podemos estabelecer diálogos e 

aproximações com os objetivos estabelecidos pelos professores e os interesses das 

crianças com as brincadeiras e, dessa maneira, contribuir para o bom andamento das 

aulas de Educação Física. (FREITAS; STIGGER, 2015, p. 9). 
 

No ambiente escolar fica nítido, por parte de alguns autores, a percepção de que o 

professor se torna o principal mediador nas diferentes relações estabelecidas nas brincadeiras 

e no brincar, evidenciando a importância da apropriação da cultura como base na atividade da 

criança por intermédio do adulto (SAMPAIO et al., 2017; FREITAS; STIGGER, 2015; 

CHICON et al., 2018). Isso se comprova, por exemplo, na seguinte afirmação de Sampaio et 

al. (2017, p. 11): “Por essa razão, a intervenção crítica do professor sobre a brincadeira é 

fundamental, tendo em vista que nelas são usuais a reprodução de comportamentos 

individualistas e a discriminação (de gênero, de habilidades, de etnia, da pessoa com 

deficiência, etc.)”. 

Chicon et. al. (2018), relacionando a importância do papel do professor na mediação 

das brincadeiras e no brincar no ambiente escolar, afirmam que: “A atuação da 

professora/brinquedista foi crucial ao planejar e orientar a atividade educativa com a criança, 

mediando sua relação com as demais, incentivando-a a criar brincadeiras e permanecer no 

jogo imaginário, bem como apontando formas de enriquecer sua brincadeira”. 

Os autores de dois artigos que compuseram nossa análise relacionaram o brincar com 

crianças com deficiência7 (CHICON et. al. 2018; SÁ; SIQUARA; CHICON, 2015). Nestes 

artigos, os autores apresentam como acontece o brincar e as brincadeiras de crianças autistas e 

evidenciam que estes elementos proporcionaram avanços significativos para o 

desenvolvimento dessas crianças. Segundo Chicon et al. (2018, p. 10): “[...] esses avanços têm 

uma íntima relação com as oportunidades de interação com os outros, os brinquedos e 

brincadeiras que compõem o repertório de um dado contexto histórico e cultural, bem como, e 

principalmente, com a ação mediadora do adulto”. 

                                                      
7  Conforme especifica a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, parágrafo 2º. Esta lei define que a 

pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 
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Se, por um lado, apresentamos os autores que instituem que as brincadeiras e o 

brincar representam atividades que refletem a realidade objetiva e mantêm orgânica 

articulação com a sociedade, que necessitam da interação da criança/adulto para acontecer e 

potencializar o desenvolvimento infantil, por outro lado, identificamos que alguns autores 

abordam o brincar livre e espontâneo como características da criança, sendo secundária a 

intervenção do adulto no brincar da criança (SOUZA; MELLO; KUNZ, 2017; SOUZA; 

DONADEL; KUNZ, 2017; CASTRO; KUNZ, 2015; RODRIGUES, 2015). Nesse sentido, no 

plano da escola, tende-se a deslocar a responsabilidade da promoção da aprendizagem da 

criança, que é do professor, para a própria criança e/ou para as crianças mais ou menos 

experientes que interagem entre si durante a brincadeira. O confronto entre os conceitos 

cotidianos e os conceitos científicos é relativizado e expressa-se como manifestação eventual 

da educação escolar – posto que, nesta direção, valoriza-se a reprodução do cotidiano como 

componente impulsionador da aprendizagem e do desenvolvimento. 

Esses autores discorrem sobre permitir que a curiosidade e a criatividade da criança 

fluam durante o brincar e as brincadeiras, pois isso é algo natural, faz parte da própria 

infância, constituindo sentidos e significados importantes para a criança. Isso pode ser 

evidenciado na afirmação de Souza, Mello e Kunz (2017, p. 11) de que: “[...] ao permitirmos 

que ela brinque e explore o meio em que vive e ela mesma conforme as necessidades que 

sente, possibilitamos contatos e compreensões iniciais sobre o que a rodeia, permitindo um 

conhecimento prévio sobre movimentos, sobre as pessoas, sobre objetos, animais, etc.”. 

Surdi, Melo e Kunz (2016, p. 10) afirmam que: “O brincar, para a criança, é 

sinônimo de autonomia, liberdade de expressão e de simbolismo. É no brincar que surgem 

diversas possibilidades de sensibilidade para que as crianças sejam elas mesmas”. Nesse 

sentido, os autores enfatizam que o brincar deve proporcionar para as crianças experiências 

que as tornem autônomas e capazes de sentirem liberdade, serem independentes e “elas 

mesmas”. 

Estes mesmos autores afirmam que, por meio do brincar, a criança tem contato com o 

seu mundo, possibilita doar-se por inteiro de forma pura, simples e sem necessitar, muitas 

vezes, da interferência de outro indivíduo nesse processo (SURDI; MELO; KUNZ, 2016). 

Analisando as brincadeiras e o brincar com intervenção do adulto nesse processo, 

principalmente no ambiente escolar, Souza, Donadel e Kunz (2017, p. 11) afirmam que:  

Quando direcionamos a criança o tempo todo para atividades que ela deve fazer, que 

pensamos que ela deve fazer, ou para brinquedos/brincadeiras que ela deve brincar, 
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estamos manipulando-as e dificultando o desenvolvimento do seu campo existencial 

e também a consciência plena de seus sentidos. 
 

Ao relatar a respeito da interferência do adulto no brincar e nas brincadeiras 

disponibilizadas para as crianças, nota-se uma preocupação desses autores com relação ao 

brincar orientado e com regras preestabelecidas, um brincar instituído com intencionalidade 

pedagógica. Corroboram com essa preocupação, Castro e Kunz (2015, p. 11), que enfatizam 

que: “Quando o brincar aparece, muitas vezes, continua sendo tratado a partir da ótica do 

adulto, através de um brincar estritamente dirigido, ou seja, o ‘brincar didático’”. Os autores 

estabelecem que as crianças, ao serem privadas do brincar livre e espontâneo, deixam de 

explorar a curiosidade natural que está vinculada à sua própria essência. 

A produção analisada nesta segunda concepção sobre o brincar/brincadeiras ressalta 

que os adultos, muitas vezes, preocupam-se demasiadamente com o desenvolver de 

habilidades voltadas para preparações futuras, esquecendo que a criança necessita de um 

tempo para explorar e satisfazer suas próprias necessidades ao brincar. Sobre esse aspecto, 

Castro e Kunz (2015, p. 11) afirmam que: “Isso porque a criança é o sujeito dessa ação, 

portanto é ela quem elabora os sentidos e os significados pelo brincar criativo, e não nós”. 

Ao analisar a interferência do adulto no brincar e nas brincadeiras das crianças, Castro 

e Kunz (2015, p. 12) descrevem a situação de acordo com a seguinte afirmação: 

Compreender a criança e possibilitar espaços para que ela brinque é assumir o papel 

que temos como adultos (pais e professores). Essa deveria ser uma de nossas 

principais responsabilidades quando pretendemos nos “intrometer” no brincar da 

criança. Não se trata de estabelecer formas e brincadeiras pré-moldadas, nem de 

dirigir todos os acontecimentos, mas de possibilitar à criança conhecer pela 

experiência. (CASTRO; KUNZ, 2015, p. 12). 
 

Segundo os autores, as brincadeiras e o chamado brincar “didatizado” não propiciam 

para as crianças as experiências que elas necessitam para o seu desenvolvimento. Portanto, o 

brincar e as brincadeiras devem ser repensados e desenvolvidos de forma a proporcionar a 

compreensão das vontades e desejos das crianças. Essa afirmação também pode ser 

comprovada por Rodrigues (2015, p. 10) quando apresenta o seguinte diálogo com sua filha: 

“‘O que você fez, hoje, na escola?’ Ela me responde: ‘Eu não fiz nada! A professora não 

deixou brincar’”. 

Corroboram com esse pensamento Souza, Donadel e Kunz (2017), trazendo a 

seguinte afirmação: 

Entretanto, a preocupação com um futuro de sucesso está levando muitos pais, mães, 

professores e demais pessoas que se envolvem com crianças a privarem-nas de 
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atividades essenciais para elas, como o brincar livre e espontâneo, que se mostra 

como principal forma de fomentar a sua curiosidade natural, principalmente das 

crianças pequenas (SOUZA; DONADEL; KUNZ, 2017, p. 3). 

Os autores estabelecem que as crianças, ao serem privadas do brincar livre e 

espontâneo deixam de explorar a curiosidade vinculada à sua própria essência. 

Em contraste com esta concepção, nos posicionamos a favor do entendimento de que 

os adultos são pessoas centrais nas atividades realizadas pelas crianças, tendo em vista que a 

origem das brincadeiras/brincar está na atividade humana e nas relações sociais. Considerando 

que o avanço no desenvolvimento infantil acontece na medida em que os processos educativos 

promovem a apropriação da cultura pela criança, a mediação do professor nesse contexto do 

brincar é fundamental. Portanto, o professor deve conduzir o processo educativo, pois a 

criança não consegue descobrir tudo sozinha e necessita de mediações para que isso aconteça. 

O papel do professor, nesse contexto, é proporcionar atividades para estimular, 

desafiar, buscando a formação e articulação de conceitos do cotidiano com os conceitos 

científicos, sempre com base nas características de desenvolvimento das crianças. Nesse 

sentido, o brincar livre e espontâneo, sem a interferência do professor, deixará de promover 

esse desenvolvimento. 

Na produção analisada evidenciou-se uma relação entre a concepção de criança e a 

concepção de brincar/brincadeira, pois ambas as concepções de criança nos remetem ao 

brincar em duas diferentes compreensões: o brincar como prática social que se desenvolve e 

demanda a interferência do adulto, realizando as mediações durante as atividades, visando 

promover o desenvolvimento das crianças com base nas relações sociais, e; o brincar livre e 

espontâneo, desenvolvido como algo natural ou vinculado à essência da criança, visando 

promover o desenvolvimento por meio das experiências das crianças sem e/ou com restrição 

da mediação do adulto. Destacamos, que estas diferentes compreensões têm implicações para 

o trabalho pedagógico com as crianças e para o papel e atividade do professor: 

respectivamente, a de um trabalho pedagógico que interfere na aprendizagem e no 

desenvolvimento e a de um trabalho pedagógico que acompanha o desenvolvimento livre e 

espontâneo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As brincadeiras e o brincar são considerados elementos que resultam das atividades 

humanas e que estão ligadas à criança por meio das necessidades sociais, de uma construção 

sócio histórica, fundamentada com base nas oportunidades de apropriação da cultura humana 

por parte das crianças. 

Neste trabalho procuramos entender como a brincadeira/brincar encontram-se 

problematizadas e fundamentadas na produção científica em periódicos ligados à Educação 

Física Escolar no período de 2014 a 2019. Objetivou-se também analisar a brincadeira/brincar 

com base na produção científica em periódicos da área da educação física no período de 2014 

a 2019. Diante do exposto, analisamos as principais tendências desta produção científica, em 

relação à concepção de criança e/ou de infância e à concepção de brincadeiras/brincar, nos 

últimos cinco anos de publicações. 

Na análise dos artigos notou-se que as principais tendências evidenciadas na Educação 

Física estão relacionadas à brincadeira e ao brincar na Educação Infantil, abordando as 

principais temáticas relativas à concepção de criança e infância e o papel do professor no 

contexto da brincadeira e do brincar na Educação Física Escolar.  

Nesse sentido, evidenciou-se a presença de duas tendências principais na produção 

científica da Educação Física Escolar publicada em periódicos da área nos últimos cinco anos 

com relação às categorias de análise desta pesquisa: a primeira, em que se define a formação e 

o desenvolvimento da criança com base nas relações sociais com os adultos e com o meio 

social, contrapondo-se à segunda, na qual a concepção e formação da criança está relacionada 

a um ser livre e espontâneo, com sensibilidade de sentir o mundo à sua maneira. Na 

concepção das brincadeiras/brincar, evidenciou-se duas tendências articuladas às anteriores: o 

brincar desenvolvido com a mediação e intervenção do adulto (professor) e, por outro lado, o 

brincar livre e espontâneo como características da criança, não sendo necessária a intervenção 

do adulto (professor). Estas duas tendências fornecem diferentes diretrizes para a organização 

do trabalho pedagógico na Educação Física na educação escolar e na formação de professores. 

Nossas análises ressaltaram que a partir da concepção histórico-cultural, a formação 

humana é fundamentada nas interações sociais estabelecidas entre os indivíduos e que, no 

decorrer desse contexto, as brincadeiras e o brincar são elementos eficazes para favorecer o 

desenvolvimento infantil. As brincadeiras/brincar constituem-se em componente do 
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patrimônio cultural da humanidade e que, portanto, como meios e como objetos de 

apropriação, contribuem à humanização dos seres humanos. 

Partimos do exposto de que a aprendizagem é considerada por muitos autores como a 

fonte do desenvolvimento psicológico e que a criança possui seu desenvolvimento baseado 

em três fases distintas: a Primeira Infância, a Infância e a Adolescência. Isso nos leva a refletir 

um pouco mais sobre a importância da atuação do professor na creche, na pré-escola, 

considerando que nessa fase a principal referência para a atividade da criança é o 

adulto/professor, o qual torna-se o principal mediador no processo desenvolvimento pela 

apropriação da cultura. Destacamos que alguns autores, como Kunz por exemplo, relegam aos 

colegas e crianças mais velhas a tarefa da aprendizagem da criança, no sentido de adquirir 

novos conhecimentos e experiências, imitando diferentes papéis. Trata-se de uma concepção 

negativa sobre o professor e o ensino. 

A partir do exposto durante o desenvolver deste trabalho, destacamos a necessidade do 

professor estar atento às mudanças que acontecem e que virão a acontecer na atividade da 

criança, principalmente nas atividades que envolvem as brincadeiras e o brincar no ambiente 

escolar, no qual o professor tem a incumbência de potencializar a relação pedagógica, visando 

promover a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. 

Nesta concepção, a mediação do adulto nas brincadeiras e no brincar das crianças 

demonstra ser fundamental, pois os avanços no desenvolvimento infantil estão intimamente 

relacionados com as oportunidades de interação e de apropriação de cultura pela criança. 

Nesse sentido, na escola, não basta apenas oferecermos a oportunidade de a criança brincar, é 

preciso intermediar esse processo de maneira que ela possa apropriar-se do patrimônio 

cultural da humanidade – base na qual se dá o processo de humanização dos seres humanos. 
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 No contexto abaixo, apresenta-se as tabelas utilizadas para o desenvolvimento deste 

trabalho. Nesse primeiro item, apresentamos as tabelas com a descrição dos autores e títulos 

dos artigos encontrados em cada periódico científico. 
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 No item abaixo apresentamos as tabelas com os objetivos dos artigos selecionados, 

junto com as metodologias, principais autores e principais resultados, destacando nesse 

contexto que cada artigo possui sua tabela especifica. 

 
REVISTA MOVIMENTO 

Autor José Francisco Chicon, Ivone Martins de Oliveira, Rosely da Silva Santos, 

Maria das Graças Carvalho Silva de Sá 

Título A brincadeira de faz de conta com crianças autistas 

Objetivo (s) Compreender como se manifesta a brincadeira de faz de conta com crianças 

autistas. 

Problemática/pro

ble-matização 

Em situações lúdicas em uma brinquedoteca, crianças com autismo brincam 

de faz de conta? Se brincam, como se manifesta sua brincadeira? 

Metodologia A metodologia utilizada é o estudo de caso. Os procedimentos 

metodológicos envolveram intervenções educativas em situações de 

brincadeira, observações e registros por meio de videogravação e apoio na 

análise microgenética para a interpretação de episódios de brincadeira de 

faz de conta. 

Resultados 

Principais 

A criança com autismo também pode se envolver com brincadeiras de faz de 

conta, desde que lhe sejam ofertadas condições para isso; quanto mais 

estimuladas em sua experiência lúdica, na exploração dos mais variados 

brinquedos, na manifestação das diferentes linguagens, na convivência com 

a diversidade, na exploração de diferentes espaços e modos de interação, 

mais significativas serão as possibilidades de essa criança sentir, pensar, 

agir no/com o meio social onde se encontra e brincar. 

Conclusões No processo de ensino e aprendizagem, não basta o professor organizar os 

espaços disponibilizando materiais e objetos e observar as crianças; é 

necessário definir estratégias de abordagem corporal e de intervenções 

pedagógicas, para que elas possam criar e recriar as brincadeiras, 

estabelecer novas interações, combinar movimentos e objetos, descobrir 

novas formas de ação, alimentando, dessa maneira, a experiência corporal 

(socioafetiva, cognitiva e psicomotora). A brincadeira torna-se, 

possibilidade de desenvolvimento da criança com autismo a partir do 

investimento dos adultos em seu envolvimento nessa prática social 

específica da infância. 

Principais autores 

citados 

Siegel, 2008; Chicon et al. (2016); 9 Vigotski, 2008; 4 Leontiev, 2016; 

Vigotski, 2007; Vigotski, 1997; Ludke; André, 2013; Góes, 2000; Chicon, 

2013; Brougère, 1995; Falkenbach, Diesel e Oliveira, 2010. 

 

 

REVISTA MOVIMENTO 

Autor Juarez Oliveira Sampaio, Ana Cristina de David, Lino Castellani Filho,  

Edson Marcelo Húngaro 

Título A prática corporal como expressão da imaginação da criança na 

brincadeira: uma perspectiva da psicologia histórico-cultural 

Objetivo (s)  Estabelecer relações entre a brincadeira e os processos de aprendizagem e 

de desenvolvimento da criança à luz da psicologia histórico-cultural, 

elucidando como a brincadeira de faz de conta se materializa como prática 

corporal construtora de significados e de sentidos. 

Problemática/pro

ble-matização 

Como a brincadeira de faz de conta se materializa como prática corporal 

construtora de significados e de sentidos? 

Metodologia O trabalho foi dividido em três momentos: O primeiro apresenta a 

abordagem histórico-cultural e algumas informações sobre o principal autor 

que a constituiu; o segundo trata de definir os fundamentos basilares do 
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processo de aprendizagem e de desenvolvimento da criança – mediação, a 

formação de conceitos, a internalização e a zona de desenvolvimento 

imediato –; e o último discute o que vem a ser a brincadeira do ponto de 

vista de Vigotski, estabelecendo relações com a educação escolar e 

especialmente com a Educação Física. 

Resultados 

Principais 

- Aprender demonstrando a importância da colaboração dos mais 

experientes no processo da criança em obter o domínio de certa habilidade. 

- O conteúdo da fala da criança pode nos ajudar a perceber e compreender 

potencialidades e dificuldades enfrentadas numa determinada atividade 

corporal. 

- Precisamos ficar atentos ao que a criança verbaliza durante o jogo, pois 

movimento e fala são indissociáveis. 

Conclusões A brincadeira – o jogo de faz de conta – é uma das formas mais 

interessantes de perceber a criança em sua totalidade, pois nela (por meio da 

prática corporal) o pequeno exterioriza o nível de compreensão que tem da 

realidade ao verbalizar os conteúdos da sua fantasia (imaginação). 

Principais autores 

citados 

Vigotski (1896-1934); 3 Vigotski, 1995; Marx, 2013; 3 Vigotski, 2007; 

Lúria, 1992; Vigotski, 2003; 8 Vigotski, 2000); Luria, 1979; Bracht, 1999; 

Castellani Filho, 1998; Sampaio, 2013; Prestes. 2012; Leontiev, 2006; 

2Vigotski, 2008; LEONTIEV, 2004; 

 

REVISTA MOVIMENTO 

Autor Raquel Firmino Magalhães Barbosa, Rodrigo Lema Del Rio Martins,  

André da Silva Mello 

Título Brincadeiras lúdico-agressivas: tensões e possibilidades no cotidiano na 

educação infantil 

Objetivo (s) Compreender as brincadeiras lúdico-agressivas no contexto da Educação 

Infantil. 

Problemática/pro

ble-matização 

Qual é o papel das brincadeiras lúdico-agressivas para as crianças? Quais 

são os sentidos que elas atribuem a essas brincadeiras? 

Metodologia Trata-se de uma pesquisa etnográfica com observação participante de 

crianças de três, quatro e cinco anos de idade, em um Centro Municipal de 

Educação Infantil de Vitória/ES. Foram utilizadas observações, filmagens, 

fotografias e narrativas de episódios brincantes descritos em diário de 

campo, em momentos de pátio e em aulas de Educação Física. 

Resultados 

Principais 

Este estudo mostrou que uma das formas diferentes de materializar a 

brincadeira foi com a dimensão lúdico-agressiva. Foi possível desvelar que 

o faz de conta permeia essas brincadeiras e que é nos momentos coletivos e 

em acordo com os demais integrantes que surgem elementos lúdico-

agressivos em suas produções brincantes, pois as crianças sempre estão 

simulando e representando aspectos de sua realidade, na brincadeira. 

Conclusões Permitir que, na Educação Infantil, a criança possa usufruir da prerrogativa 

de ser um sujeito de direitos só é possível se considerarmos como plano de 

fundo a centralidade, a produção de cultura e o protagonismo infantil. Só 

assim conseguiremos alcançar outra leitura sobre as brincadeiras lúdico-

agressivas no cotidiano escolar. Isso nos sugere reconhecer a perspectiva da 

criança, bem como a valorização de suas racionalidades, conduzindo-nos a 

considerar outras formas de expressividade infantil que pulsam das 

experiências brincantes. 

Principais autores 

citados 

(BRASIL, 2016); Freire (2005); Candreva et al., 2009; Farias, Wiggers e 

Viana (2014); Barbosa (2011) e Jones (2004); Finco e Oliveira (2011); 

Pedrosa e Carvalho (2005); (Lira, 2015); (Jones, 2004); Brougère (2008); 

Sutton-Smith (2001); 
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REVISTA MOVIMENTO 

Autor José Francisco Chicon, Leilane Lauer Huber, Thais Rodrigues Mardegan 

Albiás, Maria das Graças Carvalho Silva de Sá, Adriana Estevão 

Título Educação física e inclusão: a mediação pedagógica do professor na 

brinquedoteca 

Objetivo (s) Descrever e analisar a ação mediadora dos professores de Educação Física 

no processo de interação de alunos com e sem deficiência na brinquedoteca. 

Problemática/pro

ble-matização 

Como a ação mediadora do professor/brinquedista em ambientes 

educacionais inclusivos, neste caso, no espaço de brinquedoteca, contribui 

para o aprendizado e a inclusão da criança no grupo? 

Metodologia Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso. 

Resultados 

Principais 

- A ação mediadora dos professores/brinquedistas foi importante para que o 

processo de inclusão na brinquedoteca se consolidasse.   

- O olhar sensível do professor têm papel fundamental para provocar 

avanços no aprendizado e desenvolvimento da criança. 

- Tematizar com as crianças a questão da diferença/diversidade e do brincar 

na interação entre as crianças. 

Conclusões Conclui que o olhar sensível e a ação mediadora do professor têm papel 

fundamental para provocar avanços no aprendizado e desenvolvimento da 

criança, o que não ocorreria espontaneamente. 

Principais autores 

citados 

Castro; Gontijo; Amabile, 2012; Roeder, 2008; 13Vygotsky, 1991; 

2Kishimoto, 1998; Leontiev, 1994; Victor, 2000; 3Chicon, 2013; Chicon, 

Fontes e Sá, 2013; Falkenbach, Diesel e Oliveira, 2010; 3Cunha, 1994; 

Probst e Kraemer, 2011; 2Chicon, 2005; 2Oliveira, 1993; Molina, 1999; 

2Leontiev, 1994. 

 

REVISTA MOVIMENTO 

Autor Danielle Menezes de Oliveira Gonçalves, Pierre Normando Gomes da Silva, 

Fernando Cézar Bezerra de Andrade 

Título No princípio é o ludens: integração do self do bebê através do brincar 

em creche 

Objetivo (s) Analisar o processo de integração do self do bebê em seu brincar. Trata-se 

de pesquisa descritiva, qualitativa, etnográfica, cujos dados foram coletados 

por observação participante em 72 horas ao longo de dois meses, com 12 

lactentes envolvidos em recreação em creche pública. 

Problemática/pro

ble-matização 

Entender, no ambiente escolar, o brincar do bebê como experiência em que 

também pode incidir a intervenção educacional de profissionais que, como 

docentes de Educação Física, sejam responsáveis por promover o pleno 

desenvolvimento infantil através das práticas pedagógicas. 

Metodologia Pesquisa descritivo-interpretativa cuja abordagem foi qualitativa e desenho 

de inspiração etnográfica. 

Resultados 

Principais 

- A compreensão do brincar como produção de linguagem que exprime 

desejos e favorece o criar na circunstância por meio de ações motoras. 

-Deve-se perceber o bebê não só como ser cognoscitivo, mas principalmente 

brincante, de modo a reconhecer a necessidade da Educação Física na 

Educação Infantil. 

- A proposição de múltiplas experiências lúdicas. O brincar é a garantia da 

saúde da criança que cresce.  

Conclusões O brincar merece mais compreensão e valorização por profissionais da 

Educação Infantil. 

A análise leva-nos a ratificar o entendimento de que o brincar é a fundação e 

a manifestação primeira da atividade criativa, sendo o lúdico uma 
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experiência de confiança e relaxamento, de concentração e escolhas, de 

controle do objeto e autocontrole, com decorrente satisfação. Assim, ele é 

altamente significativo para a formação da personalidade saudável e a 

integração do sujeito psíquico, principalmente nos primeiros anos de vida. 

Nesse sentido, tomar o brincar dos bebês como uma necessidade das 

experiências de aprendizagem na Educação Infantil concorrerá, inclusive, 

para questionar os fundamentos das práticas e representações tradicionais, 

responsáveis pela constituição de práticas pedagógicas menos eficazes ou, 

pior, até mesmo repressivas, como registra a história da constituição das 

creches. Pág.12 

Principais autores 

citados 

3Amorim; Anjos; Rosseti-Ferreira, 2012; Bordin; Souza; Kunz, 2014; 

Bernardino; Kamers, 2000; Franchi; Bressani; Bosa; Lopes, 2007; oliveira, 

2009; Pérez ramos, 2009; Rossetti-Ferreira et al., 2011; Silva et al., 2012; 

Simon; Kunz, 2014; Nylander et al., 2012; Winnicott, 1975; Gomes-da-

Silva, (2011; 2014; 2015; 2016); Winnicott (2005/1965); Gil, 2002; Minayo, 

1996; Flick, 2005; Wallon, 2008; Winnicott, 2000; Surdi; Melo; Kunz, 

2016; 

 

REVISTA MOVIMENTO 

Autor Heloisa dos Santos Simon, Elenor Kunz 

Título O brincar como diálogo/pergunta e não como resposta à prática 

pedagógica 

Objetivo (s) Trazer uma abordagem de fundamentação pedagógica sobre a relação entre 

o mundo de movimento da criança e a imaginação, e como essa relação 

pode ser transpassada para o ensino. 

Problemática/pro

ble-matização 

Como acontece a relação entre o mundo de movimento da criança e a 

imaginação, e como essa relação pode ser transpassada para o ensino. 

Metodologia Traz uma referência na 'teoria do se-movimentar', disseminada no Brasil por 

Elenor Kunz, que vem buscando estudar o ser-no-mundo através de uma 

concepção dialógica de movimento humano, com apoio na fenomenologia. 

Resultados 

Principais 

-O brincar da criança, com ampliado potencial de liberdade e possibilidades 

faz com que a ela consegue realmente compreender as experiências 

intuitivas originais que vive ao se movimentar. 

- Para que o movimento da criança venha a ser significativo ao brincar-e-se-

movimentar, podemos disponibilizar diferentes e adequados lugares, 

materiais e possibilidades de movimentos que estimulem a criança a 

desembaraçar os conhecimentos intuitivos que traz consigo, e que vem 

relacionando com seu mundo da vida. 

Conclusões Os educadores precisam centralizar o processo educativo na criança, e não 

nas atividades que ela faz, não apenas naquilo que ela ainda não consegue 

fazer. A possibilidade do brincar da criança, não apenas como meio para 

algo futuro, mas realmente considerarmos toda a expressividade e 

individualidade que é colocada pela criança na brincadeira. 

Principais autores 

citados 

Kunz, 2001; Kunz, 2009; Husserl, 2006; Depraz, 2008; Girardello, 2011; 

Calvino, 2010; Sayão, 2002; Merleau-Ponty, 2004; Oaklander, 1980; Silva, 

2007; Bachelard, 2001; Merleau-Ponty, 2012; 2 Brasil, 2010; Chauí, 2000; 

Kant, 2010; Egan, 2007; 

 

REVISTA MOVIMENTO 

Autor Aguinaldo Cesar Surdi, Jose Pereira de Melo, Elenor Kunz 

Título O brincar e o se-movimentar nas aulas de educação física infantil: 

realidades e possibilidades 

Objetivo (s) O objetivo deste artigo é o de investigar como acontece o brincar e o se-
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movimentar de crianças nas aulas de Educação Física no ensino infantil. 

Problemática/pro

ble-matização 

Como acontece o brincar e o se-movimentar de crianças nas aulas de 

Educação Física no ensino infantil. 

Metodologia No desenvolver da pesquisa utiliza-se um diário de campo, um gravador 

portátil, uma máquina fotográfica com filmadora e uma ficha de observação 

em forma de roteiro com algumas perguntas para auxiliar no recolhimento 

das informações. A pesquisa tem um viés fenomenológico. 

Resultados 

Principais 

- As aulas de Educação Física nas escolas estudadas ainda têm um forte 

direcionamento para o rendimento. Valorizam os resultados das ações, 

sejam eles nas atividades psicomotoras, na dança, nas brincadeiras e, 

principalmente, nos jogos desportivos. - A excessiva cobrança, cada vez 

mais cedo, por parte dos professores para com o desenvolvimento motor dos 

alunos. - O brincar e o se-movimentar, por não favorecerem diretamente 

esse quesito ou, ainda, por não fazerem com que os resultados quantitativos 

sejam visíveis de forma imediata, não recebiam muita importância, com 

exceção das poucas aulas livres. Pg. 9 e 10. 

Conclusões Nas aulas de Educação Física, percebeu-se uma preocupação significativa 

dos professores em relação aos resultados e rendimentos dos alunos nas 

atividades motoras. Nas atividades psicomotoras, como danças e 

brincadeiras, existia um modelo prévio que orientava os movimentos dos 

alunos. A grande maioria das brincadeiras observadas durante o estudo tinha 

características competitivas e sempre direcionadas para buscar um vencedor. 

A escola, como espaço privilegiado de educação, deve dar valor às 

diferentes manifestações dos seus alunos. A abertura para uma maior 

participação dos alunos possa fornecer uma orientação mais equilibrada e 

justa na condução das atividades. 

Principais autores 

citados 

Cordi et al. 2003; Gonçalves (2001); Catunda (2005); Merleau-Ponty 

(2006); Machado, 2010; Staviski, Surdi; Kunz, 2013; Dantas (1999); 

Marques et al., 2013); Saraiva-Kunz (1994); Marques (2012); Surdi e Kunz 

(2009); Kunz (1994); Surdi, 2010. 

 

REVISTA MOVIMENTO 

Autor Marcos Filipe Guimarães Pinheiro, Christianne Luce Gomes 

Título Abordagens do brincar em cursos de graduação na área da saúde: 

educação física, fisioterapia e terapia ocupacional 

Objetivo (s) Objetivo compreender de que maneira o brincar é abordado nos cursos de 

graduação em Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 

UFMG. 

Problemática/pro

ble-matização 

De que maneira o brincar é abordado nos cursos de graduação em Educação 

Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. 

Metodologia Esta investigação de natureza qualitativa combinou a pesquisa bibliográfica 

e a pesquisa documental. 

Resultados 

Principais 

Na Educação Física, o brincar é observado como linguagem humana e a 

partir de suas contribuições para a formação humana e para o aprendizado e 

treinamento de modalidades esportivas. Na Fisioterapia há um viés 

terapêutico, voltado para reabilitação, em que o brincar é tratado como 

ferramenta utilizada em alguns momentos do tratamento fisioterápico. A 

Terapia Ocupacional considera o brincar como atividade, ocupação humana, 

além de meio médico/terapêutico. 

Conclusões No lazer é onde o brincar se manifesta e destaca-se como um dos 

determinantes e condicionantes da saúde. Vivenciar a dimensão lúdica da 

vida, estimular a capacidade criativa e inventiva das pessoas e dos grupos 

por meio das atividades esportivas, do teatro, das atividades artísticas, dos 
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jogos e das brincadeiras é investir na qualidade de vida e nas condições de 

saúde. Na busca pelo brincar, pelo simples fato de brincar, pelas 

brincadeiras com fim em si mesmas, pela promoção de atividades com 

objetivos de desenvolver atitudes críticas e/ou criativas; ou então, por 

intermédio dessas atividades, com o escopo de apenas minimizar uma dor 

ou uma deficiência qualquer, de contribuir para uma “aceitação” de 

determinada situação ou de um tratamento, o brincar se revela possível. 

Principais autores 

citados 

Pereira (2005); 2Pinto, 2007; 4Debortoli, 1999; Gomes, 2004; 2Pereira, 

2005); Laville; Dionne (1999); 2Foucault (2006); Paraíso; Santos, 1996; 

Pinheiro, 2009; 5Debortoli (2004); 4Blascovi-Assis, Peixoto e Reis (2001); 

2Minayo (2004); Benjamin, 1994; 2Rezende, 2008; 2Drummond; 

Magalhães, 2001; Baudrillard, 1995; Carvalho (2005); 

 

REVISTA MOTRIVIVENCIA 

Autor Rogério Rodrigues 

Título A educação infantil e os (im) possíveis enlaces no campo escolar: os 

enredos na passagem entre o brincar, o aprender e o educar. 

Objetivo (s) Analisar as possíveis relações entre a educação infantil e as atividades lúdicas. 

Problemática/pro

ble-matização 

Na atual organização da unidade escolar, seria possível pensar as relações 

entre o brincar, o aprender e o educar como processos para o desenvolvimento 

do pensamento na criança e sua inserção no campo da cultura? 

Metodologia No caso deste estudo, tem-se como método a revisão bibliográfica com base 

em autores que permitem conceituar aquilo que se pode chamar o brincar no 

campo escolar. 

Resultados 

Principais 

A ampliação dos saberes sobre a criança faz do brincar, no campo educacional, 

uma atividade desconstituída de desejo e implicação do sujeito para se 

contextualizar como uma prática científica e pedagógica. 

O pedagógico da escola instaura o brincar como uma atividade obrigatória de 

aprendizagem e isso elimina o desejo como elemento fundamental que associa 

e, principalmente, implica o sujeito e o ato de brincar.  

O Brincar consiste em um processo de imaginação e, principalmente, é a 

condição de pensar e projetar coisas. Este imaginário é o elemento primordial 

para que os “conteúdos escolares” possam encontrar a força para impulsionar 

cada vez mais o pensamento da criança. 

Conclusões A necessidade de encontrar uma organização escolar que consiga compreender 

o desejo de brincar e educar as crianças, numa unidade em que este desejo 

possa manifestar-se como a condição principal da inserção do sujeito no 

campo da cultura. 

 O autor relata que é necessário aos intelectuais que atuam no campo escolar 

reelaborarem o brincar como elemento curricular. 

Principais autores 

citados 

3Arendt, 2011; Guattari, 1981; 4Larrosa, 2004; 2Adorno, 1995; 2Mauss, 

1974; Guattari, 1990; 

 

REVISTA MOTRIVIVENCIA 

Autor Eduarda Virginia Burckardt, Leandra Costa Da Costa, Elenor Kunz 

Título As relações do brinquedo industrializado com o brincar e se-movimentar: 

uma reflexão na Educação Física 

Objetivo (s) O objetivo foi destacar como o brincar para a criança e para o adulto se 

organiza de formas diferentes. 

Problemática/pro

ble-matização 

Refletir sobre o brincar e o brinquedo industrializado, ressaltando a 

importância do brincar natural e espontâneo da criança. 

Metodologia Este estudo caracteriza-se como uma Pesquisa Teórica, a qual tem a intenção 

de buscar mais elementos para debater esta temática. 
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Resultados 

Principais 

- Os brinquedos são pautados nos desejos dos adultos, limitando o brincar, 

para uma atividade planejada, estruturada e com finalidades.  

- Brincar de forma livre e espontânea é pensar no ser humano e suas 

necessidades vitais.  Kunz defende que o brincar para a criança é 

imprescindível, é uma necessidade vital. Os estudantes são concebidos como 

objetos. 

- O brincar vem perdendo espaço na escola, exigindo mais produtividade no 

contexto escolar. Essas interferências precoces na vida das crianças 

impossibilitam o brincar de forma livre e espontânea. 

Conclusões No brincar em que a criança é centralidade, a intencionalidade do ser humano 

é maximizada pelo fato de ele ser o ator de sua ação. Dessa forma, o brincar 

engloba o movimento humano e é englobado por ele. O brincar explora as 

formas de criação e invenção. 

Principais autores 

citados 

Merleau-Ponty (2006); Ariès (1981); Costa e Kunz (2013); Piaget (1975), 

Benjamin (1984), Vygotsky (1991), Honoré (2009); Maturana e Verden-Zöller 

(2004); Santin (2001); Cunha e Kunz (2015); Brougère (2000); Fantin (2000); 

Cunha; Gonçalves, 2015; Kunz (2001); Surdi (2014); Kunz (2015); Cunha, 

Kunz e Surdi (2016); 

 

REVISTA MOTRIVIVENCIA 

Autor Maitê Venuto de Freitas, Marco Paulo Stigger 

Título As brincadeiras nas aulas de educação física e seus significados para as 

crianças 

Objetivo (s) Compreender as formas com que as crianças da Educação Infantil se 

apropriavam das brincadeiras propostas pelo professor de Educação Física e 

como construíam maneiras de brincar. 

Problemática/pro

ble-matização 

Entender de que forma as crianças da Educação Infantil se apropriam das 

brincadeiras propostas pelo professor de Educação Física e como constroem 

maneiras particulares de brincar neste espaço da aula. 

Metodologia A metodologia utilizada foi a etnografia, por permitir ao pesquisador ou à 

pesquisadora, um deslocamento de sua própria cultura para se situar no 

interior do fenômeno por ele ou por ela observado. 

Resultados 

Principais 

Foi possível perceber que as brincadeiras propostas em aula eram reinventadas 

pelas crianças com a intenção de torná-las mais atrativas. 

Brincadeira atrativa era aquela em que as crianças ganhavam destaque, eram 

desafiadas e obtinham sucesso. 

Além de alguém que faz a justiça nas brincadeiras, o professor também 

representava o animador e o estimulador dos jogos. (Pág. 8). 

Para as crianças o professor de Educação Física representa um adulto que 

brinca. 

Conclusões Estar atento para as lógicas que atravessam o brincar das crianças permite uma 

ampliação do olhar sobre as aulas. 

Compreender as motivações, as formas de apropriações e os significados que 

as crianças dão para as brincadeiras, pode diminuir a distância simbólica entre 

o adulto, o professor e a criança o aluno. 

Penso que a partir das reflexões trazidas neste texto podemos estabelecer 

diálogos entre a teoria e a prática, pois foi a partir de uma experiência como 

pesquisadora e também como professora, que repensei minha atuação 

profissional. 

Principais autores 

citados 

Rocha; Eckert, 2008; Stigger (2007); Oliveira (2006); Winkin, 1998); Winkin, 

1988; Velho (1978); Palma (2008); 
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REVISTA MOTRIVIVENCIA 

Autor Liana Gois Leite, Jane Patrícia Feijó, Paula Viviane Chiés 

Título Qual o gênero do brincar? Aprendendo a ser “menino” ... Aprendendo a 

ser “menina” 

Objetivo (s) O presente estudo analisou as relações entre os diferentes gêneros e a maneira 

como eles se expressam no “brincar”. 

Problemática/pro

ble-matização 

A principal questão de problematização do presente estudo relaciona-se ao 

fato de que as crianças mesmo nos primeiros anos de educação formal 

demonstram comportamentos estereotipados por gênero, sobretudo, o contato 

dessas crianças sendo dado primordialmente pelas brincadeiras, essas 

atividades são contextos otimizados para identificarmos a caracterização da 

influência dos professores no condicionamento a práticas sexistas ou 

conjuntas. 

Metodologia O estudo seguiu as características da pesquisa qualitativa. O estudo foi 

realizado em um centro de ensino de Brasília – CEB, (DF), vespertino, na 

turma do maternal II. A amostra foi composta por 15 crianças 4, sendo sete 

meninas e oito meninos, com idade entre três e quatro anos. 

Resultados 

Principais 

- O professor precisa ter um olhar individualizado com cada criança e um 

cuidado ao trabalhar a união e aproximação do grupo. 

- As crianças apenas buscavam um companheiro para brincar e vivenciar 

momentos agradáveis, não importando ser menino ou menina. 

Conclusões Crianças nesta faixa etária ainda não assimilaram plenamente um 

comportamento estereotipado em relação aos gêneros, assim, os brinquedos 

previamente construídos, criados e delimitados, refletem muito mais a visão e 

intenção dos adultos em reforçar nas crianças a formação de papéis 

diferenciados. Depende do olhar e da ação do professor. Se eu tenho um 

professor tradicional onde cria uma separação e distinção entre as crianças, 

dificultando a interação. Significa refletir sobre relações das práticas 

educacionais cotidianas, desconstruindo e redescobrindo significados. 

Principais autores 

citados 

Richardson, 1999; Beavouir, 1970; Pereira; Jesuino, 1985; Pellegrini; Smith, 

1998; Conti; Sperb, 2001; Carvalho; Pedrosa, 2002; Pontes; Magalhães, 2003; 

Martin, Fabes, 2001; Morais, 2004; HANSEN et al., 2007; Souza; Rodrigues, 

2002; Finco, 2003; Vianna, Finco, 2008; Sayao, 2002; Mello, 2001; Altmann, 

1998; Kishimoto e Ono 2008. 

 

 

REVISTA MOTRIVIVENCIA 

Autor Felipe Barroso de Castro, Elenor Kunz 

Título O controle da subjetividade e das experiências corporais sensíveis:  

implicações para o brincar e se-movimentar da criança. 

Objetivo (s) Abordar a formação e o controle da subjetividade da criança como uma 

maneira implícita ou indiretamente, entre outras consequências, privá-la de 

realizar experiências corporais sensíveis. 

Problemática/pro

ble-matização 

O controle da subjetividade da criança como uma maneira de privá-la direta ou 

indiretamente de realizar experiências corporais sensíveis. 

Metodologia Trabalho foi desenvolvido com base na a teoria do Se–Movimentar é 

representada principalmente por Elenor Kunz, trata-se de uma revisão 

bibliográfica. 

Resultados 

Principais 

- Moldagem da criança perante diversas situações e no que diz respeito às 

experiências, uma conformidade que vai contribuindo para que a criança perca 

a fascinação pelo novo e pela descoberta. Pág.7 

- Acreditamos que uma formação da subjetividade homogeneizada e que busca 

o controle da criança mantém relações muito próximas com a privação das 
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experiências, ou o que estamos optando por denominar como o “fazer 

experiência”. 

- Considerar as formas de brincar como uma preparação para o futuro, ou seja, 

há uma maior preocupação com “o conteúdo e a utilização da brincadeira do 

que com a criança que brinca”. 

- Continuamos a entender a criança a partir de uma visão “adultocêntrica” e de 

inevitável preocupação com o futuro, isso inclui o cuidado e a superproteção 

para com o mundo de movimentos da criança, bem como sobre o seu brincar. 

Isso implica uma demasiada privação das mais diversas experiências, com 

destaque para as experiências corporais. Quando o brincar aparece, muitas 

vezes, continua sendo tratado a partir da ótica do adulto, através de um brincar 

estritamente dirigido, didático. 

Conclusões O brincar livre e espontâneo da criança seja valorizado e mantenha-se presente 

na sua vida nos mais diversos espaços, inclusive na escola. 

Na busca por respostas a essas questões fundamentais, devemos ter como 

ponto de partida a ideia básica de que a criança precisa brincar. Isso significa 

compreender que as suas vontades e os seus desejos precisam ser respeitados. 

Logo, o brincar no tempo presente é o que interessa. Não podemos negar esse 

presente, pois assim estaremos também negando a própria criança. Pág.11 

Principais autores 

citados 

3Honoré, 2009; 5Colling 2014; 5Castro; Kunz, 2015; 6Kunz, 2012; 9Kunz, 

2006; 4Landau, 2006; Baacke e Zeiher, Landau, 2006; 5Larrosa, 2002; 

Maraun, 2006; 4Kunz; Costa, 2015; 2Benjamin, (1987, 1989) e Gadamer, 

1997; Agamben, 2005; Hildebrandt- Stramann, (2001; 2009); 2Staviski; Kunz, 

2015; 2Verden-Zöller, 2004; 

 

REVISTA MOTRIVIVENCIA 

Autor Cícera Andreia de Souza, Tamara Biasi Donadel, Elenor Kunz 

Título Sobre como tolhemos a curiosidade das crianças 

Objetivo (s) Este estudo busca refletir sobre a curiosidade das crianças, evidenciando a 

importância do brincar espontâneo para o seu fomento. 

Problemática/pro

ble-matização 

Refletir sobre as práticas utilizadas pelos adultos, que inibem o 

desenvolvimento da curiosidade durante o brincar da criança. 

Metodologia Este trabalho foi desenvolvido com base na a teoria do Se–Movimentar é 

representada principalmente por Elenor Kunz, que, em seus trabalhos, vem 

buscando compreender a criança e sua subjetividade, trata-se de uma revisão 

bibliográfica. 

Resultados 

Principais 

- Mostrar que a busca constante pelo desenvolvimento de habilidades técnicas 

nas crianças e a falta de compreensão sobre a curiosidade faz com que pais e 

professores não incentivem ou incentivem pouco a curiosidade delas, 

principalmente quando limitam suas possibilidades de brincar. 

- A sensibilidade, as percepções e a intuição humana desenvolvem-se de forma 

mais aberta e intensa quanto maior for o grau e as oportunidades de vida, 

vivência e experiência com atividades constituídas por um Se–movimentar 

espontâneo, autônomo e livre”. 

Conclusões Na educação física, a compreensão do brincar através do Se-Movimentar 

contribui para pensarmos as crianças a partir de suas necessidades de brincar e 

curiosar. O Brincar e Se–Movimentar mostra-se como uma necessidade para a 

criança e uma das poucas possibilidades que ela ainda pode ter nos dias de 

hoje, no sentido de ampliar o seu campo existencial a partir das suas 

curiosidades. 

Principais autores 

citados 

Kunz, 2000; Engel, 2013; Piaget, 1969; Loewenstein 1994 e Engel 2013; 

Oaklander, 2006; Simão, 2005; Kunz e Costa, 2016; Merleau-Ponty, 2006; 

Costa e Kunz, 2013; Demo, 2000; Tizard e Hughes, 1984; Kunz, 2012. 
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REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE (RBCE) 

Autor Maria das Graças Carvalho de Sá, Zelinda Orlandi Siquara, José Francisco 

Chicon 

Título Representação simbólica e linguagem de uma criança com autismo no ato 

de brincar. 

Objetivo (s) Analisar as representações simbólicas produzidas no espaço da brinquedoteca, 

por meio do jogo de faz de conta de uma criança autista, sexo masculino, 

cinco anos, oriunda da comunidade Vitória/ES. 

Problemática/pro

ble-matização 

Como são desenvolvidas as representações simbólicas da criança autista ao 

participar de atividades lúdicas/brincar. 

Metodologia Usa o método qualitativo, a partir de observação participante, utilizou-se 

também videogravação, fotografias e registros em diário de campo.  

Resultados 

Principais 

- Identificamos como as crianças exploraram suas inúmeras possibilidades 

sobre o brincar, conferindo significados diferenciados a um mesmo objeto e 

possibilitando também experiências corporativas significativas para o seu 

desenvolvimento dentro desse contexto. Pág.5 

A experiência de brincar da criança autista, no espaço da brinquedoteca, a 

partir jogo de faz de conta, favorece a internalização desse elemento da 

cultura, na medida em que implica a (res) significação de objetos e a 

representação de situações de vida, como uso das múltiplas possibilidades de 

linguagens, potencializando o processo de desenvolvimento intra/interpessoal. 

Conclusões Destacamos a importância de que os educadores usem um olhar sensível para 

seus respectivos alunos, tenham eles deficiências ou não, no sentido de 

ampliar sua concepção sobre as múltiplas/diferentes formas de linguagem 

produzidas socialmente, em detrimento da concepção restrita de oralidade em 

que tanto nos apoiamos ao lidar com a expressão humana. 

É fundamental para o desenvolvimento de crianças com autismo, a promoção 

de estímulos que favoreçam a sua capacidade simbólica, vislumbrando nesse 

processo de simbolização, um instrumento significativo para que a criança 

autista tenha condições de interpretar as diversas realidades culturalmente 

instituídas, constituindo efetivamente como sujeito social, visto ser no coletivo 

que a criança aprende a conhecer, conceituar, elaborar e significar o mundo. 

Pág.7 

Principais autores 

citados 

Falkenbach; Diesel e Oliveira, 2010; Sá, 2008; Orrú, 2009; Baptista e Bosa, 

2002; Soares et al.1992; Kishimoto, 1998; 7Vygotsky, 2007; Veer e Valsiner, 

1999; Pino, 2005; 3Padilha, 2001; 2Oliveira, 1993; Givigi, 2007; 2André, 

2005; Barbier, 2007; Bardin, 2009; Luria, 1991; Raymundo, 2010. 

 

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE (RBCE) 

Autor José Francisco Chicon, Ivone Martins de Oliveira, Gabriel Vighini Garozzi, 

Marcos Ferreira Coelho, Maria das Graças Carvalho de Sá 

Título Brincando e aprendendo: Aspectos relacionais da criança com autismo 

Objetivo (s) Compreender os aspectos relacionais de uma criança com autismo na relação 

com outras crianças em situações de brincadeiras. 

Problemática/pro

ble-matização 

Como se manifestam os aspectos relacionais da criança com autismo com os 

colegas em situações de brincadeira? Ela interage/brinca com eles? Age de 

forma reciproca durante brincadeiras que implicam compartilhamento? Qual é 

o papel dos adultos nesse contexto? 

Metodologia Pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, observação, registro e análise dos 

episódios de brincar de crianças com e sem autismo, no espaço de uma 

brinquedoteca universitária. 

Resultados - O papel de outra criança no desenvolvimento da brincadeira do menino com 
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Principais autismo, a atenção compartilhada como aspecto significativo a ser considerado 

na brincadeira e a acao educativa sobre o desenvolvimento potencial da 

criança durante a atividade lúdica.  

- A iniciativa de interação com o colega na brincadeira. 

- O papel importante do professor e estagiários na orientação e mediação das 

brincadeiras, tornando-se fator essencial para a interação do aluno autista com 

os demais colegas. 

Conclusões A partir dos resultados desta pesquisa foi possível observar que a criança com 

autismo pode brincar, interagir e compartilhar interesses, objetos e 

brincadeiras com as outras crianças, desde que haja uma intervenção 

pedagógica intencional e sistemática. Nesse contexto, é necessário que o 

professor tenha um olhar sensível em relação a essa criança, aprenda as pistas, 

os mínimos detalhes das ações e interações estabelecidas com os outros para 

que possa potencializa-los. Ressalta também que a ação mediadora do 

professor/brinquedista ou a atenção compartilhada, merece novos estudos 

devido a sua importância no desenvolvimento da criança. 

Principais autores 

citados 

Falkenbach et al, 2010; Kanner, 1997; 2Orrú, 2007; 3Chiote, 2012; 2Siqueira 

e Chicon, 2016; Elkonin, 2009; 2Leontiev, 2003; 9Vigotski (1997, 2000, 2007.  

 

REVISTA PENSAR A PRÁTICA 

Autor Taynara Ferreira Silva, Fernanda de Souza Almeida, Nilva Pessoa Souza 

Título Dançar e brincar: uma experiência de balé com crianças pequenas 

Objetivo (s) Investigar, elaborar um curso e oportunizar a vivência de uma proposta de 

dança infantil que utilizasse jogos, brinquedos cantados e brincadeiras como 

um caminho metodológico de intervenção. 

Problemática/pro

ble-matização 

Este estudo questionou uma possibilidade de abordar o balé com crianças 

entre 4 e 5 anos de idade, matriculadas em uma academia de ginástica na 

cidade de Inhumas (GO), por meio do lúdico. 

Metodologia Pesquisa-ação, com registro em diário de campo estudaram-se autores que 

discorrem sobre o tema Huizinga, Kishimoto, Almeida, seguido da elaboração 

de um curso com a oferta de 15 intervenções em dança, para uma turma de 

Baby Class com 12 crianças. 

Resultados 

Principais 

- Além do conhecimento dos passos dessa dança de maneira prazerosa, as 

atividades lúdicas auxiliaram também, no processo de aprendizado, a 

memorização e o ensaio da coreografia. 

Conclusões Notou-se que as crianças aprenderam os passos do balé brincando e se 

divertindo, destacando o lúdico como uma estratégia interessante para as 

vivências em balé. 

Nesse sentido, ela destacou ter descoberto sua identidade docente, uma vez 

que se encantou pela abordagem lúdica, criando vivências e histórias para que 

as aulas continuassem motivantes e próximas ao universo infantil. 

Principais autores 

citados 

5Huizinga, 2000; 2Kishimoto, 2007; 2Faro, 2011; 3Silva, 2013; 2Wollz, 

Cerqueira e Müller, 2016; Feltes; Pinto, 2015; 12Almeida, 2016; 4Caminada; 

Aragão, 2006; Freitas (2012), 2Feltes e Pinto (2015), Almeida e Campos (s/d) 

e 2Nabinger, 2016; André 1995; Flick, 2009; Luckesi, 2005; Souza, 2011; 

Mattos e Neira, 2004; Freitas, 2012; 
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REVISTA PENSAR A PRÁTICA 

Autor Rosana Mancini Vieira, Helena Altmann 

Título O Brincar na educação infantil: aspectos de uma educação do corpo e de 

gênero 

Objetivo (s) Investigar como o brincar vem sendo compreendido pela produção de 

conhecimento da Educação Infantil, como ela concebe sua importância e o que 

demonstra a respeito das práticas cotidianas. 

Problemática/pro

ble-matização 

Como o brincar vem sendo compreendido pela produção de conhecimento da 

Educação Infantil, e como educação do corpo e as relações de gênero 

permeiam estas questões, constituindo as experiências que as crianças 

vivenciam. 

Metodologia O estudo se caracteriza por ser qualitativo e utiliza como metodologia a 

pesquisa bibliográfica que se justifica diante da proposta do estudo de analisar 

a produção de conhecimento da Educação sobre Educação Infantil no tocante 

às temáticas da educação do corpo e de gênero. 

Resultados 

Principais 

- Embora pesquisas venham apresentando diferentes aspectos relacionados à 

importância do brincar, destacando que é por esse meio que a criança aprende 

e se desenvolve, o que alguns trabalhos revelam é que, na prática, a 

valorização de tempos e espaços destinados ao brincar não vem ocorrendo. 

- Ao refletir sobre possíveis transformações das práticas docentes, alguns 

autores defendem que o espaço do brincar deve ser construído pela criança. Na 

mesma perspectiva, a variedade de brinquedos e a diversidade de brincadeiras, 

como favoráveis para que o espaço do brincar seja desfrutado por meninas e 

meninos de forma igualitária. Ações como deixar disponível e permitir o 

acesso a diversos brinquedos para que as crianças experimentem e vivenciem 

diferentes papéis, a organização de brincadeiras e intervenções que não 

favoreçam o sexismo, são exemplos encontrados nos trabalhos como formas 

de criar experiências significativas para as crianças que podem surgir após 

uma reflexão sobre as práticas. 

Conclusões A análise revela um movimento em defesa da valorização do brincar que 

muitas vezes não tem seu espaço e tempo priorizados na rotina escolar, bem 

como a presença de uma educação do corpo que incide de forma diferente nos 

corpos de meninos e meninas e também nas experiências vividas por eles no 

brincar. 

O brincar pode ser pensado como um processo coletivo no qual é possível 

significar o mundo que nos cerca. 

Principais autores 
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 No item abaixo apresentamos as tabelas dos artigos selecionados demostrando a 

concepção de brincadeira/brincar e a concepção de criança (Ser humano), encontradas nos 

referidos artigos. 

 
REVISTA MOVIMENTO 

Autor José Francisco Chicon, Ivone Martins de Oliveira, Rosely da Silva Santos, 

Maria das Graças Carvalho Silva de Sá 

Título A brincadeira de faz de conta com crianças autistas 

Concepção de 

brincadeira/br

incar 

A brincadeira é parte de um processo de alto nível do desenvolvimento 

psicológico infantil, na medida em que liberta a criança das amarras 

situacionais, permitindo-lhe agir sobre os objetos em uma perspectiva que 

altera seu uso convencional: há uma ruptura entre o sentido e o significado de 

um objeto na brincadeira, a qual emerge no transcorrer da própria atividade. 

Pág.8      

Concepção de 

criança (ser 

humano) 

Crianças com autismo apresentam um desenvolvimento mais lento em algumas 

áreas, como o jogo imaginário. Muitas dessas crianças têm uma relação pouco 

comum com os brinquedos: algumas parecem não se interessar por eles 

enquanto outras brincam de maneira não convencional (como cheirar ou passar 

muito tempo manipulando-os). Pág.2 

HISTÓRICO-CULTURAL 

Proposições Portanto, no processo de ensino e aprendizagem, não basta o professor 

organizar os espaços disponibilizando materiais e objetos e observar as 

crianças; é necessário definir estratégias de abordagem corporal e de 

intervenções pedagógicas, para que elas possam criar e recriar as brincadeiras, 

estabelecer novas interações, combinar movimentos e objetos, descobrir novas 

formas de ação, alimentando, dessa maneira, a experiência corporal 

(socioafetiva, cognitiva e psicomotora). A brincadeira torna-se, então, uma 

possibilidade de desenvolvimento da criança com autismo a partir do 

investimento dos adultos em seu envolvimento nessa prática social específica 

da infância. Pág.12 

 

REVISTA MOVIMENTO 

Autor Juarez Oliveira Sampaio, Ana Cristina de David, Lino Castellani Filho,  

Edson Marcelo Húngaro 

Título A prática corporal como expressão da imaginação da criança na 

brincadeira: uma perspectiva da psicologia histórico-cultural 

Concepção de 

brincar/brinca

deira 

- Vigotski apresentou a brincadeira como a principal atividade da criança pré-

escolar: identificou que as necessidades, os impulsos e os motivos da criança 

são os componentes fundamentais para seu aparecimento na infância. 

- A brincadeira é a atividade principal para a criança pré-escolar porque conduz 

a linha de seu desenvolvimento, governando as mudanças mais importantes nos 

processos psíquicos e nos traços psicológicos da sua personalidade. 

Concepção de 

criança (ser 

humano) 

- Na idade pré-escolar, por exemplo, a brincadeira dirigida pela imaginação 

surge em decorrência de necessidades e de impulsos específicos dessa faixa 

etária: nesse período da vida da criança aparecem desejos e tendências 

impossíveis de serem realizados. 

- Se na primeira infância (até os 3 anos) a criança tinha uma relação concreta 

com os objetos do mundo real, na idade pré-escolar a criança consegue pela 

imaginação descolar-se do significado da coisa que ela representa. Pág.8 

Proposições Por essa razão, a intervenção crítica do professor sobre a brincadeira é 

fundamental, tendo em vista que nelas são usuais a reprodução de 

comportamentos individualistas e a discriminação (de gênero, de habilidades, 

de etnia, da pessoa com deficiência etc.) Pág.11 
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REVISTA MOVIMENTO 

Autor Raquel Firmino Magalhães Barbosa, Rodrigo Lema Del Rio Martins,  

André da Silva Mello 

Título Brincadeiras lúdico-agressivas: tensões e possibilidades no cotidiano na 

educação infantil. 

Concepção de 

brincar/brinca

deira 

- Quando brincam, as crianças constroem, por meio de sua “cultura de pares”, 

diferentes modos de jogar e brincar, que dificilmente são compreendidos por 

um observador externo, mas que conferem a elas coesão e sentido.Pág.2 

Concepção de 

criança (ser 

humano) 

 [...] toda bagagem de estereótipos, as crianças pequenas ainda encontram 

espaços para a transgressão, para a superação e para expressão dos seus 

desejos. Assim, as crianças pequenas, com seus corpos e com suas 

espontaneidades, problematizam e questionam esses modelos centrados no 

adulto. 

Proposições - Em termos pedagógicos, sugere-se que o professor contextualize, em suas 

aulas, as pistas brincantes deixadas pelas crianças para aproveitar as suas ações 

criativas e imaginativas. O papel das brincadeiras lúdico-agressivas não está em 

propor um conteúdo exclusivo sobre isso, mas em possibilitar um processo 

engendrado no compartilhar da cultura lúdica infantil, na socialização das 

brincadeiras e no fomento à fantasia e à imaginação que é própria da criança.  

 

REVISTA MOVIMENTO 

Autor José Francisco Chicon, Leilane Lauer Huber, Thais Rodrigues Mardegan 

Albiás, Maria das Graças Carvalho Silva de Sá, Adriana Estevão 

Título Educação física e inclusão: a mediação pedagógica do professor na 

brinquedoteca 

Concepção de 

brincar/brinca

deira 

Como objeto, é sempre suporte de brincadeira, é o estimulante material para 

fazer fluir o imaginário infantil. Já a brincadeira é entendida pela autora como a 

ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao mergulhar 

na atividade lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em ação. Pág.5 

Concepção de 

criança (ser 

humano) 

- A criança sente o mundo com todas as possibilidades que tem e, se isso não 

for suficiente, cria ainda outras, desenvolve novas formas para conhecer, 

experimentar, descobrir. A criança, mais do que proprietária de um corpo, é 

corpo na sua totalidade, e faz do corpo a sua marca de ser no mundo, de 

experimentá-lo e vivenciá-lo.  

Proposições Cabe destacar nesse contexto que, seja em qualquer espaço, escolar ou não, o 

professor precisa ter um olhar atento e uma escuta sensível a fim de identificar 

situações na aula que requerem sua atenção e ação, para que possa efetivamente 

mediar as relações existentes em seu espaço de intervenção com o intuito de 

transformar essa realidade. Sendo assim, o olhar sensível e a ação mediadora do 

professor têm papel fundamental para provocar avanços no aprendizado e 

desenvolvimento da criança que não ocorreriam espontaneamente. Pág.13 

 

 

REVISTA MOVIMENTO 

Autor Danielle Menezes de Oliveira Gonçalves, Pierre Normando Gomes da Silva, 

Fernando Cézar Bezerra de Andrade 

Título No princípio é o ludens: integração do self do bebê através do brincar em 

creche 

Concepção de 

brincar/brinca

deira 

- O brincar é situação que se presta à análise do processo de integração. 

- A análise leva-nos a ratificar o entendimento de que o brincar é a fundação e a 

manifestação primeira da atividade criativa, sendo o lúdico uma experiência de 

confiança e relaxamento, de concentração e escolhas, de controle do objeto e 
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autocontrole, com decorrente satisfação. Assim, ele é altamente significativo 

para a formação da personalidade saudável e a integração do sujeito psíquico, 

principalmente nos primeiros anos de vida. 

- O brincar, então, tem um papel insuperável de animar o encontro consigo 

mesmo e com o outro, partindo da Pedagogia da Corporeidade, gerindo 

impulsos prazerosos e agressivos, expressando desejos, antecipando e 

elaborando emoções, de forma a garantir as raízes do sentido de viver. Pág.12 

Concepção de 

criança (ser 

humano) 

Numa perspectiva mais lúdica, possam também funcionar como constituintes de 

sujeitos criativos, caso atentem para as iniciativas primárias dos bebês no 

esforço de constituírem-se sujeitos, visíveis nas menores ações que possam ser 

dotadas de significado, caracterizáveis como criação por meio de brincadeiras. 

Proposições - Por isso, uma recomendação final decorrente deste trabalho recai sobre a 

imprescindível formação profissional: é através do conhecimento teórico, da 

observação sistemática de bebês e da autoinvestigação (voltada para a 

capacidade de emocionar-se positivamente com bebês e por eles experimentar 

empatia) que se podem vislumbrar docentes mais comprometidos com a 

valorização do brincar na Educação Infantil, tomado como princípio de 

humanização. Pág.12 

 

REVISTA MOVIMENTO 

Autor Heloisa dos Santos Simon, Elenor Kunz 

Título O brincar como diálogo/pergunta e não como resposta à prática 

pedagógica. 

Concepção de 

brincar/brinca

deira 

Quando nos focamos na imaginação da criança, nosso objetivo é redescobrir 

esse caminho da fantasia que parece perdido entre tantas teorizações e 

racionalizações excessivas de concepções pedagógicas que veem o brincar 

somente como instrumento para o desenvolvimento da criança com vistas a 

competências futuras tanto em relação ao esporte como ao trabalho. Essas 

concepções geralmente objetivam padrões de movimento pré-estabelecidos, 

atividades fechadas e habilidades padronizadas. Pág.2 

Concepção de 

criança (ser 

humano) 

O imaginário da criança está sempre 'à flor da pele', em todos os momentos, 

quer sentada na mesa brincando com a comida, quer na hora de dormir, 

brincando com o cobertor e o escuro. Pág7. 

Proposições Mas para isso precisamos centralizar nosso processo educativo na criança, e 

não nas atividades que ela faz, não apenas naquilo que ela ainda não consegue 

fazer. Precisamos focar no que é primordial, nos elementos primários que nos 

levam ao Ser do ser humano, à sua consciência, ao outro, a arte, a natureza e a 

vida. Pág.18 

 

REVISTA MOVIMENTO 

Autor Marcos Filipe Guimarães Pinheiro, Christianne Luce Gomes 

Título Abordagens do brincar em cursos de graduação na área da saúde: 

educação física, fisioterapia e terapia ocupacional 

Concepção de 

brincar/brinca

deira 

O brincar, a brincadeira e o gesto lúdico são possibilidades de expressão, 

representação, (res) significação, e (re) interpretação da e na cultura. (Pág. 2) 

Alguns discursos correntes transformam o brincar, o brinquedo e a brincadeira 

em artefatos de reprodução de estruturas, padronizados para comportamentos 

futuros. 

... lúdico, brincadeira, ou brincar, são utilizados, aparentemente, como elemento 

motivacional, prazeroso e minimizador do caráter maçante de exercícios 

repetitivos, para a aprendizagem e treinamento, (Pág. 5). 

“Corrobora a ideia do brincar, enquanto uma necessidade do ser humano” 

O brincar e o jogo lúdico, de acordo com Pinto (2007), assim como os corpos, 
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são construções socioculturais históricas, que influenciam e/ou são 

influenciadas pela vida social e cultural mais ampla em que acontece. 

Concepção de 

criança (ser 

humano) 

... a criança ainda ser vista sistematicamente como um ser imperfeito e 

dependente. Ela é abordada como um mero objeto de investigação. “É sempre 

colocada em relação ao mundo social do adulto, que ‘nessa criança’ projeta 

seus ideais, desconsiderando-a como sujeito pensante e desejante, que se 

constrói historicamente no interior de uma cultura específica”, (Pág. 9). 

Proposições Não possui proposições especificadas no decorrer do artigo. 

 

REVISTA MOVIMENTO 

Autor Aguinaldo Cesar Surdi, Jose Pereira de Melo, Elenor Kunz 

Título O brincar e o se-movimentar nas aulas de educação física infantil: 

realidades e possibilidades 

Concepção de 

brincar/brinca

deira 

O brincar possibilita que a criança se doe por completo, tornando-se o próprio 

mundo. Ela o percebe de forma pura, sem interferência de ninguém. Esse 

contato direto, através dessa experiência, que é original, proporciona um sentir 

o mundo à sua maneira, (Pág 2). 

O brincar, como possuidor de um valor em si mesmo, constitui uma realidade 

própria. Por isso, quando estamos brincando, envolvemo-nos de tal forma na 

atividade que ela própria nos satisfaz por inteiro, (Pág 11). 

Concepção de 

criança (ser 

humano) 

A criança tem o seu tempo e o seu mundo, que são diferentes dos do adulto. 

Mundo esse que é vivido e pelo qual ela se desenvolve como um ser livre, com 

sensibilidade para sentir o mundo, ou seja, o eu, os outros e as coisas como 

extensão do seu corpo, (Pág 2). 

Toda criança é um artista por natureza. 

A criança tem a necessidade de imaginar e fantasiar sobre as coisas do mundo, 

(Pág 3). 

Proposições A escola, como espaço privilegiado de educação, deve dar valor às diferentes 

manifestações dos seus alunos. As experiências que os alunos trazem para o 

contexto escolar são fundamentais para enriquecer o processo de ensino e 

aprendizagem traçado pela escola e pela Secretaria da Educação do Município.  

 

REVISTA MOTRIVIVÊNCIA  

Autor Rogério Rodrigues 

Título A educação infantil e os (im) possíveis enlaces no campo escolar: os 

enredos na passagem entre o brincar, o aprender e o educar. 

Concepção de 

brincar/brinca

deira 

 O senso comum estabelece como princípio educativo uma compreensão básica 

paradoxal sobre o brincar, de um lado, que seja possível a criança aprender 

“pedagogicamente” diversas coisas brincando e, por outro lado, o brincar é 

semelhante ao não fazer nada e significa perda de tempo ou algo utilizado 

somente para preencher o tempo ocioso. 

O brincar era visto como o modo mais vívido e apropriado de comportamento 

da criança no mundo, por ser a única forma de atividade que brota 

espontaneamente de sua existência enquanto criança. 

Neste caso, o brincar, e, sobretudo, o brinquedo é instrumento para ser utilizado 

na unidade escolar e passa também a ser um produto de consumo fora do 

contexto da cultura. 

Concepção de 

criança (ser 

humano) 

Assim, a criança, objeto da educação, possui para o educador um duplo 

aspecto: é nova em um mundo que lhe é estranho e se encontra em processo de 

formação; é um novo ser humano e é um ser humano em formação, (pág. 8).   

Proposições Não possui proposições referentes ao tem pesquisado. 
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REVISTA MOTRIVIVÊNCIA  

Autor Eduarda Virginia Burckardt, Leandra Costa Da Costa, Elenor Kunz 

Título As relações do brinquedo industrializado com o brincar e se-movimentar: 

uma reflexão na Educação Física   

Concepção de 

brincar/brinca

deira 

“O brincar não tem nada a ver com o futuro. Brincar não é uma preparação para 

nada, é fazer o que se faz em total aceitação, em considerações que neguem sua 

legitimidade”, (pág. 5).  

Em primeiro lugar, os autores asseguram que o brincar tem que ser prazeroso e 

divertido; em segundo, o brincar não deve ter objetivos extrínsecos, pois eles 

defendem a ideia de que ninguém começa a brincar dizendo “agora vou brincar 

para desenvolver algumas habilidades que eu preciso para aprender a ler”, 

dessa maneira eles defendem que o brincar não tem uma função, é não-

utilitário; em terceiro lugar, o brincar é espontâneo e voluntário, é escolha livre 

de quem brinca, (pág. 5). 

Concepção de 

criança (ser 

humano) 

A criança é vista aqui como autora e constituidora de sentidos e significados, 

(pág. 13).  

Proposições A intenção é alertar para que adultos de forma geral possam de forma crítica e 

reflexiva pensar como está sendo o tempo de ser criança, de brincar por brincar, 

sem pretensões para o futuro, (pág. 15). 

 

REVISTA MOTRIVIVÊNCIA  

Autor Maitê Venuto de Freitas, Marco Paulo Stigger 

Título As brincadeiras nas aulas de educação física e seus significados para as 

crianças 

Concepção de 

brincar/brinca

deira 

Brincadeiras difíceis de serem realizadas, em que existem “monstros” que 

podem pegá-las, uma ponte perigosa onde devem passar sem cair, ou ainda, 

realizar um movimento complexo, são motivações fortes que mobilizam as 

turmas, (pág. 6). 

Concepção de 

criança (ser 

humano) 

... o contexto social onde as crianças se desenvolvem, juntamente com os 

aspectos biológicos, são fatores determinantes para o desenvolvimento físico, 

emocional e social dos sujeitos, (pág.2). 

Proposições Penso que a partir das reflexões trazidas neste texto podemos estabelecer 

diálogos entre a teoria e a prática, pois foi a partir de uma experiência como 

pesquisadora e também como professora, que repensei minha atuação 

profissional, (pág. 9). 

 

REVISTA MOTRIVIVÊNCIA  

Autor Liana Gois Leite, Jane Patrícia Feijó, Paula Viviane Chiés 

Título Qual o gênero do brincar? Aprendendo a ser “menino” ... Aprendendo a 

ser “menina” 

Concepção de 

brincar/brinca

deira 

 Os jogos e as brincadeiras são mecanismos de aprendizado cognitivo e social, 

se caracterizando como um momento de descoberta da realidade por parte das 

crianças de maneira espontânea e expressiva, (pág. 2).  

... o brincar enquanto meio de transmissão e ressignificação da cultura na qual a 

criança está inserida, (pág. 2). 

A brincadeira é fonte de inúmeros estímulos ao desenvolvimento cognitivo, 

social e afetivo da criança, oferece-lhe oportunidades de realizar atividades 

coletivas, contribui para o processo de aprendizagem, estimula o 

desenvolvimento de habilidades básicas, a aquisição de novos conhecimentos e 

também é uma forma muito importante de auto expressão, (pág. 4). 
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Concepção de 

criança (ser 

humano) 

Mas também a influência que o indivíduo (seja criança, adolescente ou adulto) 

exerce sobre o grupo social, (pág. 2). 

O aspecto lúdico do comportamento humano foi evidenciado de maneira 

instintiva e até mesmo anterior às influências culturais mais abrangentes do 

indivíduo. No entanto, o ambiente sociocultural e as relações com o meio são 

fortes mecanismos de interferência nas ações reflexas de ludicidade do ser 

humano, (pág. 2).  

Proposições Não possui proposições especificas. 

 

REVISTA MOTRIVIVÊNCIA  

Autor Felipe Barroso de Castro, Elenor Kunz 

Título O controle da subjetividade e das experiências corporais sensíveis:  

implicações para o brincar e se-movimentar da criança. 

Concepção de 

brincar/brinca

deira 

Não se trata de estipular formas de brincar ou brincadeiras pré-estabelecidas, 

próprias de um “brincar didático”, (pág. 3). 

Brincar não é uma preparação para nada, é fazer o que se faz com total 

aceitação, sem considerações que neguem sua legitimidade”, (pág. 9). 

No entanto, brincar é muito mais do que o que acontece quando paramos de 

trabalhar. Em sua forma mais pura, é uma maneira profunda de engajar-se com 

o mundo e conosco mesmo. A brincadeira verdadeira é espontânea, incerta – 

você nunca sabe onde ela vai levar. Não se trata de ganhar ou perder, alcançar 

um objetivo ou um marco de desenvolvimento. A brincadeira desafia todas as 

ferramentas da nossa cultura de altas realizações: alvos, horários e resultados 

mensuráveis, (pág. 10). 

O brincar entendido nessa perspectiva, ou seja, como um brincar autêntico, 

livre e espontâneo está, em nossa opinião, imbricado com a dimensão da 

experiência, (pág. 10). 

Concepção de 

criança (ser 

humano) 

... nesse ser humano que se movimenta, ou seja, na criança, (pág. 3). 

Isso significa que a criança é incentivada a copiar movimentos que chegam a 

ela prontos, sem qualquer questionamento, (pág. 5). 

... “criança gerenciada”, ou seja, uma criança que vive uma vida organizada e 

gerida pelos adultos, (pág. 6). 

Esse processo pode culminar, finalmente, na inibição de algumas características 

próprias do ser humano, bem como do ser criança, como a criatividade e a 

curiosidade, (pág. 7). 

Proposições É sobre essa questão que devemos nos debruçar para que o brincar livre e 

espontâneo da criança seja valorizado e mantenha-se presente na vida nos mais 

diversos espaços, inclusive na escola. E isso nos obriga, também, a repensar o 

que significa ser criança e o que significa ser adulto em tempos atuais. 

 

REVISTA MOTRIVIVÊNCIA  

Autor Cícera Andreia de Souza, Tamara Biasi Donadel, Elenor Kunz 

Título Sobre como tolhemos a curiosidade das crianças 

Concepção de 

brincar/brinca

deira 

... através do brincar voluntário e espontâneo as crianças se deixam envolver 

com tudo, fazendo experimentos e explorando as causas e efeitos dos mesmos, 

sendo esse o modo mais eficaz de descobrir como o mundo funciona, (pág. 3). 

O brincar, portanto, acaba, na maioria das vezes, sendo entendido como um 

meio para desenvolver as habilidades motoras necessárias para o esporte, 

destacando a preocupação com o que a criança pode vir a ser e não com o que 

ela é, (pág. 4). 

Brincar e Se–Movimentar mostra-se como uma necessidade para a criança e 

uma das poucas possibilidades que ela ainda pode ter nos dias de hoje, no 

sentido de ampliar o seu campo existencial a partir das suas curiosidades, (pág. 
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11). 

Concepção de 

criança (ser 

humano) 

De acordo com Assmann (2004), a humanidade se desenvolveu assim como as 

crianças, fazendo perguntas, explorando o meio, resolvendo desafios, (pág. 3). 

As crianças se deixam envolver com tudo, fazendo experimentos e explorando 

as causas e efeitos dos mesmos, sendo esse o modo mais eficaz de descobrir 

como o mundo funciona. 

Criança é uma tábula rasa, onde o ser é concebido como alguém que nada sabe 

e nada pode querer por conta própria. 

Para o autor a criança, por volta dos três anos, é um ser curioso, que explora e 

pergunta, porque nada conhece, (pág. 6). 

Proposições Não possui proposições especificas. 

 

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE (RBCE) 

Autor Maria das Graças Carvalho de Sá, Zelinda Orlandi Siquara, José Francisco 

Chicon 

Título Representação simbólica e linguagem de uma criança com autismo no ato 

de brincar. 

Concepção de 

brincar/brinca

deira 

... um universo para além do concreto, do visível, levando-o para um universo 

simbólico em que ele, como sujeito da ação, pôde agir com autonomia e 

segurança, (pág. 5). 

Concepção de 

criança (ser 

humano) 

... o homem (sujeito) se caracteriza como um ser simbólico, humano, cultural, 

histórico, já que ‘‘o ser humano integra em si realidades culturais, portanto 

simbólicas.’’ 

... o ato de imaginar é um elemento novo para a criança, e como esse ato 

‘‘representa uma forma especificamente humana de atividade consciente.” 

Proposições Não possui proposições especificas. 

 

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE (RBCE) 

Autor José Francisco Chicon, Ivone Martins de Oliveira, Gabriel Vighini Garozzi, 

Marcos Ferreira Coelho, Maria das Graças Carvalho de Sá 

Título Brincando e aprendendo: Aspectos relacionais da criança com autismo 

Concepção de 

brincar/brinca

deira 

... o brincar é uma atividade fundamental ao desenvolvimento psíquico da 

criança, pode alargar suas possibilidades de agir sobre o mundo, o que é muito 

importante, também, no desenvolvimento de crianças com deficiências/autismo.  

... em que a brincadeira implica intencionalidade e atenção a determinadas 

regras, sejam elas implícitas, sejam explícitas. 

Qualquer brincadeira com situação imaginária, é ao mesmo tempo, brincadeira 

com regras e qualquer brincadeira com regras é brincadeira com situação 

imaginaria, (pág.3). 

Concepção de 

criança (ser 

humano) 

... é no contexto sociocultural que o processo de superação da condição de 

deficiência se realiza, por acreditar na plasticidade cerebral e na capacidade do 

ser humano de criar processos adaptativos com o intuito de superar os 

impedimentos. 

O Autor considera o homem como um ser biológico, social e cultural, membro 

da espécie humana e sujeito participante de um processo histórico, constituído 

nas relações sociais. 

... o homem é um ‘‘conjunto de relações sociais, encarnado no indivíduo’’. 

Proposições Não possui proposições especificas. 
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REVISTA PENSAR A PRÁTICA 

Autor Taynara Ferreira Silva, Fernanda de Souza Almeida, Nilva Pessoa Souza 

Título Dançar e brincar: uma experiência de balé com crianças pequenas 

Concepção de 

brincar/brinca

deira 

... a brincadeira é uma atividade livre e espontânea, que não pode ser 

delimitada, sem tempo e espaço predeterminado, com um fim em si mesma. Já 

o jogo, na concepção de Huizinga (2000), é produzido pelo meio social e 

envolve o prazer, o caráter não sério, a liberdade, a separação dos fenômenos 

do cotidiano, as regras, o caráter fictício ou representativo e sua limitação no 

tempo e no espaço, (pág. 5). 

Concepção de 

criança (ser 

humano) 

... a criança pode fantasiar, imitar e incorporar papéis, (pág.6). 

... que impeça os pequenos de reelaborarem suas experiências como uma 

manifestação pessoal, (pág.8). 

A criança aprecia, reconhece os signos desta linguagem artística, imita os 

artistas e depois reorganiza os movimentos a sua maneira, surgindo uma nova 

composição, (pág.8). 

Proposições Não possui proposições especificas. 

 

REVISTA PENSAR A PRÁTICA 

Autor Rosana Mancini Vieira, Helena Altmann 

Título O Brincar na educação infantil: aspectos de uma educação do corpo e de 

gênero 

Concepção de 

brincar/brinca

deira 

É neste sentido que o brincar, nessa etapa da educação, é concebido como uma 

forma com a qual a criança elabora aspectos cognitivos, desenvolve habilidades 

corporais e, a partir das interações, vivencia a socialização. 

... o brincar possibilita a ela ressignificar sua realidade, proporcionando 

diferentes descobertas e promovendo autonomia e criatividade. 

... brincadeira é uma forma de produção cultural e que essa se estabelece como 

ação social, a criança é apontada como um ator social, participando de forma 

ativa de sua cultura e sociedade. 

Concepção de 

criança (ser 

humano) 

... da criança, tempos e espaços para que possa brincar de forma espontânea, 

ampliando sua imaginação, seu contato com a natureza e sua relação com seu 

corpo e com o corpo do outro. 

... as crianças são capazes de se expressar de formas complexas, podendo tomar 

seus próprios corpos e objetos como instrumentos do brincar. 

... é também com o corpo que a criança pequena constrói significações. 

... criança “apesar de estar na sociedade desde que nasce, precisa se apropriar 

de um conjunto de elementos para se individualizar, (pág.5).  

Proposições Não possui proposições especificas. 

 


