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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa teve como objetivo conhecer o conteúdo, a estrutura e a dinâmica da 
representação social de brincar e aprender de acadêmicas do curso de Pedagogia (habilitação 
em Educação Infantil e Séries Iniciais). O material analisado foi obtido a partir das evocações 
dos sujeitos diante das palavras–estímulo brincar e aprender, aplicando-se a Técnica de Livre 
Associação. Foram também consideradas as categorizações formadas pelos sujeitos 
utilizando-se o Procedimento de Classificações Múltiplas, assim como os argumentos que  
eles utilizaram para justificar essas categorizações. Foram também analisadas as imagens 
mentais expressas pelos sujeitos sobre o brincar e o aprender. Os dados obtidos nas 
categorizações foram submetidos a uma análise multidimensional. Verificou-se que o brincar 
e o aprender são colocados em pólos opostos e suas representações se ancoram nas 
experiências de vida dos sujeitos, tanto quando crianças, quanto como profissionais, sendo 
objetivadas em cenas e personagens reais de seu cotidiano que têm como lócus específico a 
Educação Infantil (onde atua a grande maioria do sujeitos) e/ou a escola que os sujeitos 
freqüentaram/freqüentam. A representação de brincar se funde com a de criança e se 
materializa no recreio, no pátio, no parque, que é o espaço onde as crianças se expressam, 
correm, gritam e pulam com os seus amiguinhos, utilizam brinquedos, se divertem e têm 
prazer, enfim, podem ser crianças. A representação de aprender se concretiza na sala de aula 
tradicional, com o uso de materiais didáticos e por intermédio da figura do professor, sendo o 
aprender considerado como algo mais sério que o brincar. Surgiu também o esboço de um 
novo sentido na representação de aprender, carregado de afetividade, no discurso sobre a 
profissionalidade docente. Este parece estar ancorado nas experiências de aprendizagem diária 
do exercício profissional, em que o professor ensina e aprende nas trocas com os colegas. Os 
resultados sugerem que a mudança de práticas e de atitudes dos professores em relação às 
brincadeiras das crianças não se reduz a uma mudança conceitual, pois envolve todo um 
enfrentamento de si mesmo enquanto o professor que é e a criança que foi. 

 
Palavras-chave: representação social, brincar, aprender 
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ABSTRACT 
 

 
This research had the objective of knowing the content, structure and dynamics of the social 
representation of Play and Learn of undergraduate students attending Early Childhood 
Education and Primary School diploma courses. The material analyzed were the subject’s 
evocations elicit by the stimulus-words PLAY and LEARN, applying the Free Association 
Technique. Categorizations formed by the subject by using the Multiple Classifications 
Procedure, were also considered, as well as the arguments used as the rationale for these 
categorizations. The subject’s mental images about play and learn were also analyzed. The 
data obtained from the categorization was submitted to a multidimensional analysis. It has 
been noticed that play and learn are placed on opposite poles; their representations are 
anchored on the subject’s life experiences, both as children, and as professionals, becoming 
familiar as they are pictured as true scenes and characters of their everyday life. This happens 
in a specific locus, the Early Childhood Education settings (where the big majority of subjects 
act as teachers) and/or the school the subjects attend/attended. The representation of PLAY 
merges with the representation of CHILD/CHILDHOOD and is materialized as break time, in 
the playground, in the park, that is the place where children express themselves, run, shout 
and jump with their peers, use toys, have fun and joy, in short, they are allowed to being 
children. The representation of LEARN is materialized as the traditional class, run by a 
teacher and making use of didactic materials, where learning is considered as something more 
serious than playing. The outline of a new meaning for the representation of learning has also 
appeared, emotionally loaded in the speech about scholastic professionalism. This one seems 
to be anchored in the everyday learning experiences of the professional routine. The results 
suggest that changing routines and teachers’ attitudes towards the children’s games cannot de 
reduced to a conceptual change, for it involves the fact of facing themselves as the teachers 
that they are and as the children they once were. 
 
Keywords: social representation, play, learn.     
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INTRODUÇÃO 

A idéia de que o brinquedo é educacionalmente importante já estava presente no pensamento 

de Platão e Aristóteles. Mas, somente nos séculos XVIII e XIX, com as pedagogias 

defendidas respectivamente por Rousseau e Froebel, estabeleceram-se as bases necessárias 

para a construção de práticas educativas que passaram a introduzir o lúdico de maneira 

sistemática na Educação Escolar. (BROUGÈRE, 1998). 

A crença no valor do brinquedo como instrumento pedagógico foi enriquecida por 

descobertas resultantes de pesquisas no campo da Psicologia do desenvolvimento, como as de 

Vigotski, Piaget, Bruner, Wallon, entre outros, que defendem que a atividade lúdica é um 

valioso meio a ser explorado pela escola e seus educadores, visando o fomento das 

potencialidades infantis. Os autores citados compartilham a idéia de que a brincadeira é o 

principal meio de desenvolvimento da criança, servindo como mediadores na relação desta 

com o mundo que a cerca. Através delas a criança interage com o real, descobre o mundo, se 

organiza, se socializa.  

Contudo, pesquisas realizadas no Brasil por diversos autores demonstram a 

dificuldade dos educadores da infância em considerar o tempo-espaço da brincadeira como 

tempo-espaço de aprendizagem, sendo raras as escolas que adotam uma proposta pedagógica 

que incorpore a brincadeira como eixo norteador do trabalho com crianças. 

Essa dificuldade parece estar relacionada com a redução da aprendizagem à aquisição 

de conteúdos escolares e a falta de clareza sobre o próprio conceito de brincar. No Brasil, de 

acordo com Kishimoto (1999), a Educação Infantil busca escolarizar rapidamente seus alunos, 

selecionando aspectos da cultura, relacionado com o saber instituído da escola elementar: a 

escrita e os números, privilegiando materiais gráficos e educativos em detrimento das 

brincadeiras e materiais destinados às atividades simbólicas, de construção e socialização, 

marginalizando assim a expressão, criatividade e iniciativa da criança.  

Vale ressaltar que não se pode generalizar tal situação, pois a Educação Infantil conta 

com profissionais que valorizam a expressão das crianças por intermédio das brincadeiras. 

Entretanto, essas demonstram serem experiências restritas, sendo importante ampliar espaços 

em que as crianças possam experimentar o prazer de aprender a ser e fazer por meio de 

brincadeiras.  

Embora os referenciais curriculares de Educação Infantil contemplem a brincadeira 

como atividade predominante na infância, a realidade evidenciada pela rotina de atividades 
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dirigidas parece expulsar o brincar do cotidiano das instituições destinadas a Educação 

Infantil. Isso evidencia que o discurso oficial não corresponde à prática pedagógica, que 

desrespeita as necessidades infantis, impondo um modelo de escolarização repleto de normas 

e regras que exercem uma violência simbólica sobre as crianças. (KISHIMOTO, 1999) 

Essa situação demonstra a necessidade de clarear o papel das instituições destinadas ao 

atendimento infantil que ainda não conseguiram superar as polarizações entre educar e 

assistir. É corrente o discurso de que estas instituições devem ser espaços em que se educa 

com segurança, garantindo o bem-estar das crianças, bem como, o uso de estratégias que 

possibilitem o desenvolvimento pleno e saudável. Entretanto, na realidade, o discurso oficial 

não corresponde à prática vigente, guardando grande distância das garantias legais 

proclamadas. (HADDAD, 1998) 

O que se evidencia é que muitas vezes é atribuída ao sistema pré-escolar, a função de 

antecipar a aprendizagem das crianças que por ele passam para prepará-las para o ingresso no 

Ensino Fundamental. Com isso, a brincadeira por vezes é suprimida ou não ganha lugar fora 

do momento de recreação. 

Assim sendo, grande parte dos sistemas pré-escolares reproduzem em seu cotidiano a 

dicotomia entre educar e brincar. O último é visto por alguns professores como 

entretenimento, descanso das atividades dirigidas e não como forma de socialização e tomada 

de conhecimento sobre si e sobre o mundo pela criança, fato este que indica a dificuldade dos 

profissionais em lidar com o lúdico. Para muitos o lugar de brincar é no parque, enquanto a 

sala de atividades é considerada lugar de trabalho sério, em que o princípio, o meio e o fim da 

atividade são pré-determinados pelo educador. Assim, o modelo adultocêntrico, expositivo e 

verbalista, característico do Ensino Fundamental prevalece também na Educação Infantil. 

(KISHIMOTO, 2004) 

No cotidiano, ao propor as atividades que serão realizadas, o educador coloca em ação 

os seus desejos, suas convicções e suas hipóteses acerca da infância e do brincar, pois cada 

educador tem sua própria concepção de infância e do que seja ensinar e aprender. No entanto, 

essa concepção relaciona-se intrinsecamente com os valores e crenças que são parte integrante 

da identidade simbólica de nossa sociedade e que vão impregnar a cultura de cada escola, 

direcionando a prática pedagógica, definindo a escolha e a forma de utilização dos recursos 

pedagógicos e, conseqüentemente, as formas de socialização e de apropriação da cultura que 

serão estabelecidas no espaço escolar.  

De acordo com Pedra (1997) as representações sociais são derivadas do conjunto de 

relações que o indivíduo vivencia no sistema cultural em que está inserido, bem como pela 
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sua reação frente a essas situações. Desta forma, as representações dos professores refletem a 

maneira como eles, enquanto indivíduos ou classe tomam consciência e respondem à estrutura 

social, sendo vistas como modos de compreender e explicar a realidade educacional, 

acabando por se constituírem em guias da ação pedagógica. 

Os fenômenos educacionais não são resultado de processos cognitivos individuais, e 

sim, fruto de múltiplos determinantes históricos, sociais, culturais. O discurso corrente sobre a 

escola, sobre o processo pedagógico, bem como, o discurso dos pais, dos professores, dos 

governantes, da mídia, enfim, o discurso de todos, formam os saberes profissionais que 

constituem a identidade simbólica daqueles que trabalham diretamente com o processo 

educativo. Tais saberes são compartilhados coletivamente e conferem significado à ação 

cotidiana do profissional da educação. Essas significações produzem e reproduzem o tecido 

social. Desta forma, para entendermos a dinâmica que movimenta a ação docente, se faz 

premente conhecer as relações entre os diversos saberes que formam as suas representações. 

O estudo das representações sociais, no caso aqui específico, dos acadêmicos do curso 

de Formação de Professores, serve para compreendermos como se constroem, evoluem e se 

transformam tais representações, no que diz respeito ao brincar e ao aprender, buscando 

entender os valores que orientam a prática profissional desses educadores (já que muitos já 

atuam), e ainda, elucidar o desenrolar do processo histórico, com vistas a uma melhoria na 

qualidade do atendimento às crianças a partir de uma participação efetiva de todos os atores 

sociais envolvidos com a educação. 

Diante desse quadro, é importante investigar qual a representação social do brincar e 

do aprender das acadêmicas / professoras de Educação infantil. Conhecer essas representações 

proporcionará um diagnóstico a partir do qual podem ser pensadas intervenções que 

possibilitem mudanças tanto nas representações como nas práticas. Essas intervenções 

implicam em reflexões das professoras a respeito das suas práticas, nomeadamente, dos 

contextos de desenvolvimento para as crianças e para elas próprias, os quais incluem o espaço 

que elas disponibilizam e as interações que desencadeiam e/ou sustentam, buscando com isso 

a efetivação de práticas que contemplem de fato as necessidades infantis. 

Espera-se que uma maior clareza sobre as representações dos acadêmicos/professores 

contribua para a elaboração de programas de formação que realmente promovam uma tomada 

de consciência e uma reflexão crítica sobre essas representações. Faz-se necessário encontrar 

caminhos que apontem, não só para mudanças nas representações, mas também nas práticas 

que as alimentam e que por elas são sustentadas. Portanto, nesta pesquisa pretende-se 

responder ao seguinte problema: 
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Qual é a representação social de brincar e aprender de acadêmicas do curso de 

Pedagogia (habilitação em Educação Infantil e Séries Iniciais)? 

Assim, esta pesquisa objetiva: 

Objetivo Geral: 

Conhecer o conteúdo, a estrutura e a dinâmica da representação social de brincar e 

aprender de acadêmicas do curso de Pedagogia (habilitação em Educação Infantil e Séries 

Iniciais). 

Objetivos Específicos: 

Caracterizar a representação social das acadêmicas do curso de Pedagogia (habilitação 

em Educação Infantil e Séries Iniciais) sobre o brincar e o aprender: 

a) Verificar que elementos as acadêmicas associam a brincar e aprender. 

b) Verificar como se organizam os elementos constituintes da representação social de 

brincar e aprender. 

c) Conhecer os significados associados à representação de brincar e de aprender. 

 

O primeiro objetivo visa levantar o conteúdo da representação social; o segundo, visa 

conhecer sua organização e o terceiro permite discutir a dinâmica da representação social. 

Para atingir o objetivo a que nos propomos neste trabalho a fundamentação teórica foi 

organizada em três capítulos. O primeiro capítulo busca conceituar os termos jogo, brinquedo 

e brincadeira para a adoção de uma nomenclatura uniforme nesta pesquisa. No segundo 

capítulo serão tratadas questões referentes à evolução do ensino do tradicional à escola nova, 

apontando posteriormente a brincadeira com integrante dos contextos que primam pelo 

desenvolvimento pleno da infância. Desta forma, são apontadas as principais teorias 

psicológicas que subsidiam tal posição, sendo apresentada em seguida a trajetória percorrida 

pela brincadeira até a sua inserção na Educação Infantil e as suas diversas formas de uso, que 

são por sua vez, guiadas de acordo com as propostas pedagógicas que alicerçam as práticas 

com  as crianças pequenas, sendo finalizada esta discussão com a apresentação de algumas 

propostas que integram a brincadeira e a aprendizagem na Educação Infantil. E, finalmente, o 

terceiro capítulo discorre sobre a teoria das representações sociais, que será utilizada como 

aporte teórico metodológico desta pesquisa. No capítulo seguinte, trataremos da realização da 

pesquisa propriamente dita (pesquisa de campo e análise dos dados). 

 



1. JOGO, BRINQUEDO E BRINCADEIRA: QUESTÕES DE DEFINIÇÃO 
E FUNÇÃO 

Os termos jogo, brinquedo e brincadeira são polissêmicos, sendo muitas vezes 

empregados como sinônimos. A inexistência de uma terminologia unificada e consensual para 

designá-los é uma dificuldade com a qual se depara o pesquisador interessado em examinar a 

expressão da conduta lúdica infantil.  

A ação de uma criança pode ser vista por um grupo social como brincadeira, enquanto 

por outro pode ser entendida como atividade séria, como ocorre no exemplo citado por 

Kishimoto (1994) no qual observadores externos ao presenciarem uma criança indígena que 

se diverte atirando arco e flecha em pequenos animais, possivelmente entenderão que essa 

atividade é uma brincadeira, já para a comunidade indígena aquela ação é vista como preparo 

profissional para a vida futura, como forma de aprendizagem da arte da caça, essencial para 

garantir a subsistência da tribo. 

De acordo com autores e épocas os termos acima citados assumem distintos 

significados que são oriundos do ambiente cultural que os originaram, por isso se faz 

necessário buscar a compreensão destes dentro do contexto em que foram criados, para ser 

possível entender o que eles expressam e assim evitar erros de interpretação e de emprego. 

Assim sendo, tal como no trabalho de Kishimoto (1994), é necessária, neste estudo, a 

adoção de uma nomenclatura uniforme para o estudo dos aspectos relacionados às ações 

representacionais de natureza lúdica das crianças. 

A noção de jogo se aplica tanto à atividade infantil quanto à do adulto e designa um 

vasto número de atividades que vai desde a brincadeira até os jogos profissionais. Já o 

brinquedo é entendido como um objeto concreto ou ideológico utilizado pela criança como 

suporte de uma ação lúdica, na qual a criança engaja-se voluntariamente. (KISHIMOTO, 

1994) 

O brinquedo tem sempre a criança como referência, é considerado um objeto cultural 

revestido dos valores da sociedade que o criou. Sua utilização deve criar momentos lúdicos de 

exploração. O emprego de um objeto, utilizado com o objetivo de promover desenvolvimento 

e aprendizagem por um educador, a revelia do desejo das crianças, perde seu caráter lúdico e 

se transforma em material pedagógico. Desta forma, para ser considerado brinquedo é 

necessário que a criança atribua um significado lúdico ao objeto, caso contrário, o mesmo é 

transformado em um recurso de auxílio da ação docente. (KISHIMOTO, 1994) 
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De acordo com Brougère (2000) a impregnação cultural na infância se dá por diversas 

fontes, sendo o brinquedo uma delas, pois se trata de um objeto dotado de significações 

culturais originadas numa dada sociedade, carregando imagens e diversas representações que 

são incorporadas pela criança. O brinquedo contempla duas dimensões indissociáveis: a 

funcional e a simbólica. A primeira diz respeito ao brinquedo como suporte de ação, de 

manipulação, de conduta lúdica, enquanto a segunda se refere ao contato da criança com as 

formas e imagens, com os símbolos para serem manipulados. [...] O brinquedo aparece como 

um pedaço de cultura colocado ao alcance da criança. É o seu parceiro na brincadeira. A 

manipulação do brinquedo leva a criança à ação e à representação, a agir e a imaginar. 

(BOMTEMPO, 1999, p. 68) 

Já a brincadeira, é definida por Kishimoto (op. cit.) como uma conduta estruturada, 

com regras e o jogo infantil engloba tanto o objeto (brinquedo), quanto às regras do jogo da 

criança (brincadeira). 

Neste trabalho, considerando que não há necessidade de distinguir a conduta da 

criança dos objetos por ela utilizados como suporte dessa conduta, optaremos por utilizar o 

termo brincadeira com o mesmo significado que Kishimoto (op. cit.) atribui ao que ela 

chamou de jogo infantil, ou seja, englobando a ação da criança e os materiais por ela 

utilizados. Portanto, neste trabalho, o termo brincadeira refere-se a uma ação lúdica, na qual 

a criança engaja-se voluntariamente, e onde estão presentes as seguintes características: 

 a liberdade de ação da criança;  

 o clima de incerteza visto que não é possível prever a conduta do jogador;  

 a não obrigatoriedade de um produto final específico;  

 a existência de regras, sejam elas explícitas ou implícitas;  

 a emoção, seja ela percebida como prazer e/ou desprazer;  

 a predominância da realidade interna sobre a externa;  

 a representação da realidade;  

 o uso da imaginação e  

 a ocorrência dentro de um tempo e espaço.  

 



2. A ESCOLA ENQUANTO CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO: O 
ESPAÇO DA BRINCADEIRA 

2.1. A EVOLUÇÃO DA ESCOLA: DO ENSINO TRADICIONAL À ESCOLA NOVA 

O movimento Iluminista ocorrido no século XVIII trouxe como um de seus mais 

importantes ideais a visão de que todos os homens eram iguais e que o ensino deveria ser para 

todos. Contudo, a escolaridade obrigatória só foi implantada a partir do século XIX, fruto de 

uma necessidade da sociedade daquele momento de ter um local onde as crianças, filhos dos 

operários, pudessem “ficar” enquanto seus pais trabalhavam nas fábricas, visto que com a 

automação das máquinas houve a diminuição no uso do trabalho infantil. Assim sendo, a 

escola para todos é resultado de necessidades econômicas e sociais. (DELVAL, 2002) 

O surgimento da escolaridade obrigatória teve como objetivo implícito a regulação 

social (objetivo este que perdura até hoje) dedicando-se num primeiro plano a transmissão das 

normas e valores que compõem a sociedade e por ela são aceitos e num segundo plano e por 

que não dizer terceiro ou quarto, à transmissão de conhecimentos, o que justifica o baixo 

rendimento da escola, que em geral, promove os indivíduos das classes abastadas. . 

(DELVAL, 2002) 

A história nos mostra que a escola acaba por dividir socialmente os indivíduos 

conforme sua origem, ou seja, à classe operária são destinados os cursos profissionalizantes 

de curta duração, enquanto aos privilegiados economicamente freqüentam as Universidades. 

De acordo com Delval (2002) apesar da reivindicação dos grupos de esquerda de que 

todos tenham uma escola permanente e igualitária, diversos sociólogos apontam na escola a 

função niveladora das diferenças sociais. Desta forma, se faz essencial que os educadores 

reflitam sobre o papel da escola e sobre o seu próprio papel enquanto ator social envolvido 

diretamente com a educação, para não ser engendrado nesse sistema racionalista, exclusivo e 

fragmentado que é a nossa educação desde os seus primórdios até a atualidade. O diálogo 

crítico com a coletividade escolar possibilita a consciência, que nós dá condições de buscar 

outras formas de desenvolver o trabalho escolar. 

A educação pode ser denominada como [...] a transmissão de cultura aos jovens pelas 

gerações adultas. Por meio desse processo, os adultos preparam os jovens para que se tornem 

indivíduos adultos na sociedade (p. 17). Esta definição evidencia o aspecto de preparação 

futura daqueles que passam pela escola a ajustar-se às normas e valores da sociedade. A 

escola tem a missão de conservar a ordem vigente. (DELVAL, 2002) 
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É preciso assumir o caráter regulador da escola, mas tendo em mente que a mesma 

pode contribuir para a formação de [...] indivíduos racionais, capazes de compreender a 

sociedade, e o mundo em que vivem e transformá-lo de forma a que contribua para o bem- 

estar humano (p. 10). Contudo, para que isso seja possível, a escola precisa adaptar-se as 

necessidades emergentes de seus alunos e não o contrário, como comumente 

ocorre.(DELVAL, 2002) 

O modelo tradicional de escola foi soberano até o inicio do século XX, quando teve 

início o movimento de renovação pedagógica. O primeiro mantém o ensino essencialmente 

verbal, cabendo a criança ouvir o que lhe diz o professor ou ler livros, sendo desta forma a 

aprendizagem baseada na linguagem. Já o segundo buscou favorecer a atividade da criança, 

modificando as relações entre as crianças e as relações das crianças com os professores. São 

exemplos dessa corrente as escolas de Montessori, o método dos projetos, o método Decroly e 

o plano de Dalton. 

Esta renovação pedagógica deu origem ao movimento conhecido como Escola Nova, 

que buscou estimular a atividade do sujeito, partindo de problemas do próprio ambiente. Esta 

postura viabiliza que o conhecimento seja visto como algo importante no dia-a-dia, útil para a 

resolução de problemas e para a explicação de coisas do interesse do sujeito. Assim, os 

desejos do aluno são respeitados, o que o motiva a aprender. Ao permitir a criança à liberdade 

de um trabalho ativo, a escola se transforma num lugar de descobertas, na qual o exercício da 

razão tem espaço garantido. (DELVAL, 2002) 

As idéias escolanovistas se baseiam em uma concepção construtivista de 

aprendizagem, que defende que o conhecimento e a aprendizagem são resultantes de uma 

atividade mental construtiva, a partir da qual os indivíduos lêem e interpretam a experiência. 

Assim sendo, o objeto a ser conhecido é interpretado de acordo com os contextos 

interpretativos do sujeito que conhece. (COLL, 2004) 

Para a vertente construtivista o conhecimento consiste mais numa reestruturação dos 

conhecimentos anteriores do que numa substituição de uns pelos outros. Ao reorganizar os 

conhecimentos existentes, o indivíduo acaba gerando novos conhecimentos. Há uma 

verdadeira mudança qualitativa, resultado da necessidade interna de reestruturação dos nossos 

conhecimentos, o que modifica as nossas estruturas internas. (POZO, 2002) 

Infelizmente, a análise dos trabalhos e das experiências demonstra que os frutos do 

movimento de renovação pedagógica não foram tão fecundos. Grande parte dos ensinamentos 

oriundos desse movimento continua sem utilização na atualidade, sendo praticado na maioria 

das escolas as orientações anteriores ao movimento de renovação pedagógica, que se baseiam 
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em uma concepção associativista de aprendizagem. De acordo com esta concepção, o 

conhecimento aprendido é uma “cópia” da estrutura real do mundo (princípio de 

correspondência), ou seja “nosso conhecimento é só o reflexo da estrutura do ambiente, e 

aprender é reproduzir as informações que recebemos” (POZO, 2002, p. 48). Nesta 

perspectiva, cabe à instrução apresentar da melhor forma possível a realidade aos aprendizes, 

de forma que estes sejam capazes de copiá-la e/ou reproduzi-la. De acordo com Pozo (op. cit.) 

a aprendizagem por associação é válida quando o que se pretende é a transmissão de 

conhecimentos concretos, como a memorização da tabuada, por exemplo. Porém, quando o 

que se almeja é o desenvolvimento do pensamento, é inadequado tentar ensinar os indivíduos 

a reproduzirem as respostas em vez de criarem respostas inéditas. Em outras palavras, a 

aprendizagem por associação não possibilita que o indivíduo aprenda a criar [...] respostas 

novas diante de problemas novos. (DELVAL, 2002, p.41). Assim, um ensino que enfatize a 

reprodução de conhecimentos pré-estabelecidos vai na contramão de uma educação que tenha 

como objetivo auxiliar os indivíduos a enfrentarem situações novas de maneira eficaz, pois 

não possibilita a criação de novas condutas, o que precisa ser prioritário no ensino escolar, já 

que a aprendizagem se dá mediante o aparecimento de novas formas de comportamento. 

Embora tenham ocorrido mudanças na orientação escolar, o peso da função tradicional 

da escola, como transmissora de conhecimentos, valores e comportamentos, continua sendo 

muito grande. Uma escola que contribui para o desenvolvimento da autonomia da criança 

ainda está por ser construída. O que temos hoje são os indícios dessa construção, mas não um 

modelo acabado.  

De acordo com Delval (2002) a escola contemporânea é vista pelas crianças como uma 

obrigação inevitável, pois é lá que se aprende, sendo o aprender considerado como algo 

difícil, trabalhoso e árduo. As pesquisas deste autor apontam que [...] as crianças consideram 

que estudar é sempre mais aborrecido que brincar e que brincando não se pode aprender. E 

também consideram que o que se aprende fora da escola não se aprende, precisamente porque 

aprender é igual a trabalhar duro, e necessariamente pouco agradável. (p. 49) 

As constatações das pesquisas de Delval (2002) deflagram que, desde muito cedo, a 

escola é encarada pelas crianças como algo penoso, o que é reflexo de um sistema baseado em 

currículos cartesianos que desconsideram os interesses das crianças, bem como a realidade 

multifacetada das instituições escolares, especialmente num país tão plural quanto o Brasil. A 

descontextualização da realidade, aliada à imposição de conteúdos em detrimento da vontade 

das crianças, faz com que o ensino seja para muitos uma atividade entediante, pois, afinal, as 
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crianças passam anos a fio dentro da escola sem compreenderem o sentido desta para suas 

vidas. 

Hoje, a escola e a vida continuam sendo duas coisas consideravelmente 
afastadas, o ensino que é oferecido pela escola é um ensino morto, de pouco 
interesse para a criança, que não se adapta às suas necessidades e que, na 
maior parte dos casos, não leva em consideração o seu desenvolvimento 
intelectual. (DELVAL, 2002, p. 34). 

Desta forma, concordamos com Delval (2002) quando este ressalta a importância da 

escola apoiar a sua organização no desenvolvimento psicológico e social daqueles ao qual 

dirige suas ações educativas. Para tanto, são necessárias alterações nos métodos de 

aprendizagem escolar atuais, que mantém sua ênfase na transmissão de conhecimentos, ao 

invés de priorizar o estímulo ao desenvolvimento global dos indivíduos, considerando a 

realidade e os interesses pessoais dos mesmos. 

A valorização do imaginário e o apoio ao seu desenvolvimento no cotidiano escolar, 

através de práticas pedagógicas que possuam uma fundamentação sólida e valorizem um 

ambiente de intercâmbio entre os atores sociais envolvidos com o processo educativo, pode se 

configurar numa possibilidade de conduzir as funções tipicamente humanas rumo a 

modalidades cada vez mais complexas de pensamento, tornando a Educação Infantil um 

espaço cultural capaz de instrumentalizar as crianças a compreenderem a grandeza do 

universo, preparando as bases para a formação de indivíduos conscientes do seu papel na 

sociedade em que estão inseridos.  

A contradição entre uma visão da escola como um contexto de desenvolvimento, 

versus uma escola que tem por função prioritária a transmissão de conhecimentos visando a 

preservação e a ampliação do patrimônio cultural da humanidade, tem conseqüências 

importantes para a definição do papel da Educação Infantil e, conseqüentemente, para a opção 

por diferentes práticas pedagógicas no atendimento à criança de zero a seis anos.  

No Brasil convivemos com a falta de clareza e coerência entre as políticas públicas 

destinadas à infância. O referencial Curricular de Educação Infantil – RCN (BRASIL, 1998) 

confere num primeiro plano uma intencionalidade educativa a Educação Infantil. Ao 

privilegiar o desenvolvimento do aspecto cognitivo, este documento caminha em direção 

contrária ao que é definido pela LDB1 nº 9.394/96 como a finalidade da Educação Infantil: 

[...] o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

                                                 
1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

(HADDAD, 1998, p. 1) 

Tem-se por trás do privilégio aos aspectos cognitivos, uma concepção de Educação 

Infantil, como etapa preparatória para a educação compulsória, tendo como referência a 

criança em idade-escolar e não a criança menor, em contexto de desenvolvimento. Em razão 

disso, Haddad (1998) afirma que a sociedade precisa se posicionar, debatendo os paralelismos 

e inconsistências presentes no interior das instituições destinadas ao atendimento a infância e 

nas políticas públicas que sustentam esta situação, com vistas à transformação das formas 

tradicionais de atendimento a criança que dicotimizam as funções de cuidado (0 a 3 anos) e 

educação (3 a 6 anos). Esta fragmentação das crianças por faixas etárias [...] revela uma 

dificuldade geral de focalizar a criança de forma contextualizada e, assim, ajustar os 

programas oferecidos ao conjunto das necessidades infantis e familiares no contexto da 

sociedade contemporânea.(p.6) Esta dificuldade mostra-se presente não apenas no Brasil, mas 

também na maioria dos países da Europa Continental. (HADDAD,1998) 

A Educação Infantil precisa ser responsabilidade da sociedade como um todo, pois a 

impacto no desenvolvimento da infância, reflete em toda a sociedade. A responsabilidade 

pelos programas de atendimento a infância deve ser compartilhada pela família e pelo poder 

público,sendo necessário que tais programas abranjam tanto a função social, quanto a 

educacional., tendo como objetivo primeiro o desenvolvimento da criança. Para tanto, é 

imprescindível considerar as especificidades da infância como etapa única, que precisa de 

uma educação específica que atenda as suas necessidades, ao invés, de encarar a educação, 

nesta etapa da vida como uma preparação para os níveis posteriores de ensino. (HADDAD, 

1998) 

É preciso nas palavras de DIAS (1999, p. 45-46): 

[...] se contrapor a um ensino pseudo racional que desrespeita a construção 
do conhecimento e da alfabetização como leitura significativa do mundo, 
que dicotomiza pensamento e sonho, trabalho e jogo, razão e 
sentimento/sensualidade; e impõe autoritariamente um modelo de relação 
passiva, alienante e medíocre com o mundo, [...] buscando romper com a 
concepção linear e positivista de linguagem, pensamento e conhecimento 
presentes em nossas escolas, inclusive nos cursos de formação do educador. 
Acreditamos que isso seja crucial, principalmente em se tratando da 
educação pré-escolar. 

Defendemos que o atendimento à criança deve integrar os aspectos físicos, cognitivos, 

lingüísticos, afetivos e sociais, pois a criança é um ser indivisível, que merece ser respeitada 

em sua individualidade e subjetividade. No que diz respeito aos educadores da infância é 
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primordial que estes tenham contato com as crianças paralelamente a sua formação, para que 

aprendam a observá-las e conhecê-las, para assim compreenderem o que as crianças 

constroem de forma autônoma e em que momento é preciso intervir apoiando e estimulando a 

aprendizagem. 

Infelizmente, a realidade evidenciada nos cursos de formação de professores no Brasil, 

vai na contramão de uma conciliação efetiva e razoável entre teoria e prática, como demonstra 

as palavras de Kishimoto (2002): 

Um professor dizia que ensinar criança parece valer menos que produzir um 
objeto ou estudar um animal. Cursos de Veterinária oferecem mais tempo de 
contato com seu objeto de estudo. É como dizer que cavalos e vacas valem 
mais que crianças. Emprega-se menos tempo observando crianças que 
animais. (p.109) 

A falta de treino da observação das crianças pelos professores, enquanto estas 

exploram o ambiente, realizam construções, se deparam com obstáculos, etc, compromete o 

atendimento a infância de qualidade, visto que [...] uma escola baseada no desenvolvimento é 

uma escola que tem que partir das necessidades do sujeito a cada idade e facilitar a construção 

a partir desse ponto (p.59) . Isto só se torna possível após o conhecimento e observação dos 

aspectos desenvolvimentistas das crianças e o planejamento de uma intervenção que nele se 

apóie. (DELVAL, 2002) 

2.2. O PAPEL DA BRINCADEIRA NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

É imprescindível que o professor compreenda como se dá o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem, quais são as leis que o regem e como ele se produz, para 

ser capaz de intervir formulando problemas que interessem aos seus alunos e cujo 

envolvimento na resolução leve a progressão do conhecimento e conseqüentemente da sua 

inteligência, ou seja, é preciso observar a criança, prestar atenção em seu desenvolvimento 

para contribuir com o mesmo. Afinal, [...] a inteligência somente é desenvolvida exercitando-

a e não ensinando a ser inteligente. (DELVAL, 2002, p.58) 

2.2.1. O desenvolvimento humano: algumas perspectivas interacionistas 

Os postulados de Vigostski  apontam a necessidade das interações no processo de 

apropriação do conhecimento, defendendo a idéia de que o desenvolvimento e a interiorização 

dos processos mentais superiores implicam uma forma de mediação que é profundamente 
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influenciada pelo contexto sócio-cultural. Desta forma, o processo de desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores e de novas formas de atividade mental não ocorre como um 

processo passivo e individual, mas sim como um processo interativo no interior das relações 

sociais. (PALANGANA, 1998) 

Para a perspectiva Walloniana a criança, no início da vida, não tem condições para 

agir por si própria e extrair do meio que a circunda aquilo de que necessita, devido a sua 

incapacidade orgânica. Desta forma, para garantir sua adaptação vital, a criança volta-se para 

as relações interpessoais, buscando no outro o preenchimento das suas necessidades. Os 

gestos das crianças geram nos outros, gestos e atitudes desejáveis pela criança, que por sua 

vez, desencadeia reações com o intuito de despertar a atenção daqueles que a rodeiam. Ao 

interagir com a criança, o adulto a integra a sua cultura, possibilitando que com o decorrer do 

tempo, o comportamento infantil evolua de visceral para socialmente orientado. (TEIXEIRA, 

2003) 

Segundo Teixeira (2003) Vigotski e Wallon desenvolveram suas teorias sob a ótica da 

mesma matriz filosófica, o materialismo dialético, o que propicia uma aproximação entre os 

dois autores. Contudo, há também diferenças importantes, mas que não serão objeto de 

análise neste trabalho. 

Tanto Vigotski, quanto Wallon partem do pressuposto que a Psicologia situa-se nos 

domínios do biológico e do cultural, recusando o enquadramento do desenvolvimento em 

esquemas rígidos. Para esses autores o psiquismo humano é de origem cultural, sendo 

construídos pelos próprios homens, no interior das relações que estabelecem entre si e com a 

natureza. Nesse processo, dialeticamente, o homem transforma a natureza e é por ela 

transformado. (TEIXEIRA, 2003) 

Outro aspecto que aproxima os dois autores é o fato deles entenderem que as crises são 

constituintes do processo de desenvolvimento, sendo inerente a ele. Durante os momentos de 

crise, mudanças e rupturas ocorrem no psiquismo infantil, modificando a personalidade da 

criança. Para Wallon as crises são [...] manifestadas pela dialética entre as leis de alternância, 

predominância e integração funcional. (p. 246) Já na perspectiva Vigotskiana as crises [...] são 

mais ou menos localizadas nos momentos de viragem de uma idade a outra, são igualmente, 

parte inseparável do processo de desenvolvimento psicológico (p. 246). Para ambos os autores 

o desenvolvimento psicológico é caracterizado pela alternância entre períodos estáveis e 

críticos. (TEIXEIRA, 2003) 

A formação da consciência inicia-se pela própria limitação orgânica do bebê. O estado 

inicial de necessidades e imperícia do bebê torna-o um ser social. Assim sendo, a vida da 
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criança é iniciada pelas relações de sociabilidade, assumindo [...] o meio social tem um duplo 

valor para a criança: é o seu “meio ambiente” e é, ao mesmo tempo, “o meio de ação” sobre 

os outros meios ambientes. (WALLON, apud COELHO e PEDROSA, 1997, p. 52). 

Já Piaget, influenciado pelo estruturalismo, afirmou que o conhecimento é organizado 

em estruturas cognitivas hierarquicamente construídas. Seguindo os princípios da Biologia 

este autor enxergou na coordenação funcional da ação adaptativa a etiologia de todo 

conhecimento. Desta forma, o conhecimento resulta da ação e não da percepção, que participa 

por sua vez, como função de sinalização. (PALANGANA, 1998) 

Piaget acredita num indivíduo ativo, que constrói e modifica suas estruturas 

cognitivas, garantindo seu desenvolvimento. Para este autor, o funcionamento cognitivo é 

constituído pelos mecanismos de adaptação e coordenação ou organização, presentes em 

todos os seres vivos desde o nascimento. É através do sistema de adaptação – operado pelos 

processos de assimilação e acomodação - que se dá o desenvolvimento dos esquemas de ação, 

que possibilitam que a criança realize trocas com o meio ambiente e desenvolva o seu 

pensamento. O conhecimento emerge da interação e da ação sobre o objeto, estando em 

permanente construção, devido a perturbações do meio e a possibilidade de reação do sujeito. 

As estruturas cognitivas resultam da elaboração e reorganização de esquemas cada vez mais 

complexos, classificando e ordenando as experiências. Essa operação é de extrema relevância 

para o ato de conhecer e atribuir significados. (PALANGANA, 1998) 

Para Piaget cada ato de inteligência é definido pelo equilíbrio entre assimilação e 

acomodação. Na assimilação ocorre a transformação de informações do meio externo, 

tornando possível sua incorporação aos esquemas do sujeito. A acomodação é resultante da 

reorganização dos esquemas para que estes possam receber os novos conhecimentos e 

transformá-los para atender as exigências do meio. O indivíduo está adaptado ou em 

harmonia, quando assimilação e acomodação estão em equilíbrio. Se as estruturas intelectuais 

de que dispõe cada indivíduo, se mostrarem insuficientes para lidar com uma nova situação, 

tem-se um desequilíbrio. Para reverter essa situação, naturalmente, operando num movimento 

em espiral, as estruturas cognitivas adaptam-se às novas circunstâncias, se dirigindo a um 

estado mais complexo e superior de equilíbrio, denominado por Piaget de equilibração 

majorante. É nesse processo constante de desequilíbrio X novas equilibrações superiores que 

se dá a ascensão e construção do conhecimento. (PALANGANA, 1998) 

Bruner analisou o processo de construção de conceitos, interligando cultura e 

educação. Na década de cinqüenta, este autor foi responsável por uma revolução cognitivista, 

buscando investigar as estratégias de raciocínio utilizados numa situação-problema. Afirmou 
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que o engajamento das crianças na resolução de problemas práticos leva à progressão do 

pensamento, tendo a comunicação e a instrução, papel essencial nesse processo, visto que os 

processos subjacentes ao pensamento se desenvolvem por intermédio do intercâmbio 

(comunicação) entre indivíduos maduros e imaturos. (WOOD, 1996) 

Quanto à linguagem, Bruner (1995) afirma que a criança joga com a mesma até 

compreender seu significado. A língua materna é dominada mais rapidamente quando sua 

aquisição se dá por meio de uma atividade lúdica. O domínio da linguagem implica que a 

criança seja capaz de jogar com o mundo e com as palavras de maneira flexível. Esta 

oportunidade de jogar com a linguagem e com seu próprio pensamento permite que a criança 

desenvolva suas capacidades combinatórias. 

A linguagem é um instrumento essencial para a constituição do pensamento 
e das relações sociais. Bruner se opõe à visão piagetiana de linguagem como 
sistema vagaroso que não faz senão relatar o pensamento, um tipo de 
sintoma. A linguagem quando usada como representação e indicador de 
iniciativa, chega à forma de consciência, de reflexão. (Kishimoto, 2004, p. 
115) 

Bruner e Vigotski se aproximam ao considerarem que a instrução é um elemento 

central para o desenvolvimento humano, tendo a mediação adulta importância vital para o 

domínio dos signos e aquisição da linguagem, fundamentais para a tomada de decisão da 

criança e para a construção da sua autonomia. Postulam que a cultura molda o ser humano, 

condicionando a forma de agir e pensar de cada indivíduo. Dentro desta perspectiva a 

educação por integrar a vida da grande maioria das crianças assume relevante importância na 

formação das mesmas, devendo assim, socializar o acervo cultural da humanidade, mostrando 

outra cultura que não seja apenas a escolarizada (como os contos, lendas, mitos, etc...) 

visando potencializar o desenvolvimento do imaginário infantil e assim, criar os alicerces para 

a formação de indivíduos criativos. 

Bruner e Vigotski, assim como Wallon, são autores que enfatizam o papel 

desempenhado pela cultura na formação da inteligência da criança, o que os distancia nesse 

aspecto de Piaget, que apesar de considerar os aspectos sociais como constituintes do 

desenvolvimento infantil, o relega a um segundo plano, dando maior destaque aos aspectos 

biológicos no desenvolvimento da criança. 

Independentemente de suas divergências, Piaget, Vigotski, Bruner e Wallon, defendem 

que a atividade lúdica é um valioso instrumento a ser explorado pela escola e seus 

educadores, visando o fomento das potencialidades infantis. São notadamente as 

contribuições destes autores que colocam as novas propostas de ensino em bases mais 
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científicas. Desta forma, será apresentado sucintamente o posicionamento teórico dos autores 

citados, acerca do papel da brincadeira no desenvolvimento infantil, buscando a compreensão 

do fenômeno em questão, à luz dessas teorias psicológicas do desenvolvimento humano. 

2.2.2. Papel da brincadeira no desenvolvimento de acordo com Vigotski 

Vigotski (1989) considera a brincadeira atividade predominante da infância e principal 

meio de desenvolvimento cultural da criança, servindo como mediadores desta com o mundo 

que a cerca. Através dela, a criança interage com o real, descobre o mundo, se organiza, se 

socializa. Ao projetar-se nas atividades adultas de sua cultura e ao ensaiar seus futuros papéis 

e valores, a criança antecipa seu desenvolvimento. Ao imitar os mais velhos, a criança gera 

oportunidades para o desenvolvimento intelectual, [...] como no foco de uma lente de 

aumento, a brincadeira contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma 

condensada, sendo, ela mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento. (VYGOTSKI, 1989, p. 

117) Ao brincar, a criança revive suas experiências, relembrando e construindo 

conhecimentos acerca do mundo e dos outros com quem se relaciona. Em suas brincadeiras, a 

criança age como se fosse mais velha do que é na realidade, se comporta de um modo que está 

além do habitual para a sua idade.  

No jogo do faz-de-conta, a criança “torna-se” aquilo que ainda não é, “age” 
com objetos que substituem aqueles que ainda lhe são vetados, “interage” 
segundo padrões que se mantêm distantes do que lhe é determinado pelo 
lugar que, na realidade, ocupa em seu espaço social. (Rocha, 1997, p.64) 

Para Vigotski (1989) a brincadeira evolui de acordo com a evolução das necessidades 

infantis, ou seja, o que desperta o interesse de um bebê, deixa de interessar uma criança um 

pouco maior. Desta forma, é preciso compreender o caráter especial de tais necessidades, para 

entender a singularidade da brincadeira como forma de atividade, pois [...] se ignorarmos as 

necessidades da criança e os incentivos que são eficazes para colocá-la em ação, nunca 

seremos capazes de entender seu avanço de um estágio de desenvolvimento para o outro, 

porque todo avanço está conectado com uma mudança acentuada nas motivações, tendências 

e incentivos. (VIGOTISKI, 1989, p. 105) 

A percepção da criança pequena restringe a sua ação, tendo os objetos uma força 

determinante sobre sua ação, como por exemplo, uma campainha, solicita que a toquem. 

Desta forma, suas ações são limitadas pelas possibilidades que o campo perceptual lhes 

oferece, pela disponibilidade dos objetos, bem como pelo modo de utilização socialmente 
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definido para cada objeto. A ausência deste, significa a ausência da ação que se efetua com 

esse objeto. (ROCHA, 1997) 

A brincadeira parece ser desencadeada pela necessidade da criança de experimentar 

tendências irrealizáveis, que se acentuam durante os primeiros anos escolares. Como forma de 

resolver a tensão gerada pela não realização dos seus desejos, a criança envolve-se num 

mundo imaginário que Vigotski denominou de brincadeira. A imaginação é um processo 

psicológico novo para a criança, não estando presente na consciência de crianças muito 

pequenas e, totalmente ausente em animais, sendo originária na ação. Em suas brincadeiras, as 

crianças reproduzem muitas situações vividas em seu cotidiano, que por meio da imaginação 

e do “faz-de-conta”, são re-elaboradas criativamente. Essa representação do cotidiano ocorre 

pela combinação de experiências passadas e novas possibilidades de interpretação do real, de 

acordo com suas necessidades e desejos. (VIGOTSKI, 1989) 

Este momento marca o rompimento do vínculo significado-objeto, ocorrendo uma 

transformação no psiquismo infantil: A criança torna-se capaz de separar o campo perceptual 

do campo do significado, aprendendo gradualmente, por intermédio da atividade do faz-de-

conta, a movimentar-se com mais propriedade entre esses dois campos. As crianças aprendem 

a lidar com os objetos substitutos e/ou pivôs, superando a limitação de seu comportamento 

que antes era restrito aos arranjos perceptuais, a concretude dos objetos e as formas reais de 

utilização do mesmo. Assim sendo, a criança passa a agir de acordo com o significado que ela 

atribui aos objetos, independentemente daquilo que vê. Ocorre neste processo a emancipação 

do significado, o que dá liberdade para a criança criar novas e diferentes realidades enquanto 

brinca. (ROCHA, 1997) Desta forma, uma vara pode ser usada como um cavalo galopante, ou 

uma caneta, pode transformar-se num microfone, na atividade do faz-de-conta. 

Contudo, é importante destacar que o objeto deve comportar a ação lúdica para ser 

escolhido pela criança, sendo descartados aqueles que se mostram precários como suporte da 

ação que a criança deseja representar. Se a criança deseja acrescentar ao seu faz-de-conta, um 

livro imaginário, o objeto substituto selecionado para tanto, pela criança, deve proporcionar 

condições de representar ações semelhantes à forma como lidamos com um livro na realidade, 

como folhear, por exemplo. Conduta semelhante ocorre, quando decidem desempenhar um 

papel, visto que as crianças conservam o que há de típico no comportamento das pessoas 

representadas. (ROCHA, 1997) 

A ação substitutiva de um objeto por outro, pela criança, [...] contém elementos 

essencialmente apoiados na maneira como se realiza essa ação na esfera da realidade; é esse 
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processo que permite reconhecer a ação simbólica como representativa, e estabelecer suas 

relações com as ações reais. (ROCHA, 1997, p. 67) 

É ainda, de acordo com Vigotski (1989) por intermédio da atividade lúdica que a 

criança desenvolve a habilidade de subordinar-se a uma regra. Dominar as regras significa 

dominar o próprio comportamento, aprendendo a controlá-lo e a subordiná-lo a um propósito 

definido. A brincadeira exige que a criança aja contra seus impulsos imediatos, devido ao 

conflito gerado entre as regras do jogo e aquilo que a criança faria se agisse espontaneamente. 

Desta forma, o maior auto-controle da criança ocorre na situação do brinquedo. O auto-

controle interno sobre o conflito, entre seu próprio desejo e a regra do jogo, é uma aquisição 

para o nível da ação real da criança e de sua moralidade futura. 

[...] uma criança experiência subordinação a regras ao renunciar a algo que 
quer, mas aqui, a subordinação a uma regra e a renúncia de agir sob 
impulsos imediatos são os meios de atingir o prazer máximo, [...] o atributo 
essencial do brinquedo é que uma regra torna-se um desejo. (VIGOTSKI, 
1989, p.113) 

Nesta perspectiva, o educador deve ser o agente mediador do processo ensino-

aprendizagem, propondo desafios aos seus alunos e ajudando-os a resolvê-los, realizando com 

eles ou proporcionando atividades grupais onde os mais adiantados poderão cooperar com os 

demais. No caso das crianças, o adulto deve organizar intencionalmente possibilidades de 

brincar “com” e “para” as crianças. Ao ajudar a criança a funcionar no mundo simbólico pelo 

brinquedo, o educador estará contribuindo para desenvolver funções psicológicas superiores, 

ainda não consolidadas. 

Pode-se perceber através dos postulados de Vigotski (1989) que a brincadeira é 

primordial para o desenvolvimento infantil, em especial, na idade pré-escolar, pois permite o 

ingresso da criança no mundo da imaginação e das regras, abrindo espaço para novas formas 

de entendimento do real, fomentando possibilidades para o desenvolvimento em vários 

sentidos. Ao superar os limites postos pelo seu desenvolvimento real (funções mentais já 

consolidadas), a criança caminha rumo ao seu desenvolvimento proximal, que é caracterizado 

por funções que estão em processo de maturação. É por isso que a brincadeira é um 

importante instrumento a ser utilizado pelas instituições escolares, visando o desenvolvimento 

das potencialidades humanas. Contudo, como aponta o próprio Vigotski (1989) somente uma 

análise profunda tornaria possível determinar o curso das mudanças que a brincadeira passa e 

o seu papel no desenvolvimento. 
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2.2.3. Papel da brincadeira no desenvolvimento de acordo com Piaget 

Na teoria piagetiana, [...] a brincadeira não recebe uma conceituação específica. 

Entendida como ação assimiladora, a brincadeira aparece como forma de expressão da 

conduta [...], enquanto processo assimilativo, participa do conteúdo da inteligência, à 

semelhança da aprendizagem (KISHIMOTO, 1999, p.32). O jogo é assimilação pura, consiste 

no prazer de agir, sem esforço de adaptação, tendo em vista atingir uma dada finalidade. O 

pensamento no jogo é orientado pela preocupação de satisfação individual. 

Na perspectiva piagetiana a brincadeira integra a vida mental, sendo identificado com 

a assimilação de eventos e objetos pela criança ao seu eu e as suas estruturas mentais. Assim 

sendo, [...] quando brinca, a criança assimila o mundo à sua maneira, sem compromisso com a 

realidade; sua interação com o objeto não depende da natureza do objeto, mas da função que a 

criança lhe atribui. (BOMTEMPO, 1999, p. 59) 

Dessa forma, a criança é vista, não como um receptor de informações, mas como uma 

construtora de sua inteligência e conhecimento, o qual é construído pelo sujeito em interação 

com o mundo físico e social [...] o sujeito constrói a inteligência e o conhecimento através de 

um processo sucessivo de equilibrações onde invariantes funcionais do desenvolvimento – os 

mecanismos de assimilação e acomodação – têm papel vital. (FORMOSINHO, 1996, p. 63) 

Para Piaget (1978) o jogo2 desenvolve-se paulatinamente, amadurecendo durante os 

dois primeiros anos de vida, inserido em seis fases, de acordo com uma continuidade 

funcional. A primeira fase é marcada pela função adaptativa, que serve para prolongar o 

prazer e consolidar o funcionamento do aparato hereditário. Na segunda fase o jogo 

diferencia-se ligeiramente da assimilação adaptativa, a criança desenvolve ações centradas em 

si própria, como os exercícios reflexos: mexe as mãos e braços, chacoalha objetos, entre 

outros. Esses comportamentos preparam a criança para os jogos de exercícios motores, como, 

por exemplo, jogar pedras em rio, correr, saltar, etc. Contudo, somente mais tarde, com o 

processo contínuo de desenvolvimento, o jogo de exercício se transforma em jogo simbólico, 

ampliando as possibilidades de ação e compreensão do mundo pela criança.  

É na terceira fase que a diferenciação entre jogo e assimilação intelectual se torna um 

pouco mais nítida, pois a ação da criança sobre os objetos passa a ter uma intencionalidade 

crescente, sendo orientada pelo prazer de agir sobre os mesmos, deixando de ser mera 

exploração, transformando-se em jogo a partir do momento em que a criança passa a 

compreender suas ações sobre os objetos.(PIAGET, 1978) 
                                                 
2  Manteremos a expressão jogo, ao invés de brincadeira , para respeitar a nomenclatura utilizada pelo autor. 
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No decorrer da quarta fase o jogo passa a ser reproduzido com uma regularidade, 

como um ritual, como no exemplo a seguir: a criança toda vez que vai tomar banho, logo que 

entra em sua banheira, bate as mãos na água e sorri. A mobilidade dos esquemas permite a 

formação de combinações lúdicas, possibilitando que a criança use vários esquemas não para 

explora-los, mas para exercitá-los por prazer funcional, sem qualquer esforço de adaptação. 

(PIAGET, 1978) 

Na quinta fase o caráter de ritualização dos jogos é acentuado, marcando a transição 

do exercício dos esquemas adaptados para o uso do símbolo lúdico. Há a combinação de 

condutas inadaptadas a circunstâncias exteriores. Os rituais nesta fase constituem-se em jogos, 

manifestando um número maior de combinações, sendo que, [...] esse progresso no sentido da 

ritualização lúdica dos esquemas acarreta um desenvolvimento correlativo no sentido do 

simbolismo (p. 125). Contudo a criança ainda não tem a consciência de “fazer-de-conta”, pois 

se restringe a reproduzir seus esquemas de ação, sem aplica-los simbolicamente a novos 

objetos. (PIAGET, 1978) 

A criança põe em ação um esquema simbólico relacionado a sua própria conduta, ou 

seja, faz-de-conta que dorme, que come, etc., não ocorrendo à assimilação de outros objetos, 

que não os seus próprios rituais. Essas condutas não são jogos, mas exercita-las 

simbolicamente as converte em jogos posteriormente. Desta forma, a ritualização prepara a 

formação dos jogos simbólicos. 

O desligamento do símbolo lúdico ao ritual ocorre na sexta-fase, por intermédio dos 

esquemas simbólicos, devido ao progresso da representação, [...] esse progresso concretiza-se, 

precisamente, quando da passagem da inteligência empírica para a combinação mental e da 

imitação exterior para a imitação interna ou diferida (p. 125). A criança passa a utilizar 

esquemas habituais, já ritualizados em jogos anteriores. Desta forma, os rituais dão origem ao 

simbolismo, devido a um desprendimento progressivo da ação. (PIAGET, 1978) 

A assimilação lúdica é amplamente desenvolvida na sexta-fase, através do apoio da 

imitação que lhe oferece os elementos representativos necessários ao jogo simbólico. A 

assimilação lúdica deforma os objetos para adequá-los a fantasia e a imitação. É esse processo 

que permite que uma caixa de papel torne-se um prato no jogo simbólico. Vale destacar, que 

sem a imitação que representa uma acomodação ao objeto, não seria possível a representação 

de objetos ausentes, o que inviabilizaria a ficção ou o sentimento de “como se”, 

característicos do jogo simbólico, ou seja, sem imitação, não haveria representação (PIAGET, 

1978). 
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Embora o significado da imitação não seja exatamente a mesma, a 
importância de processos imitativos para a constituição da representação é 
apontada por autores que estudam a representação mental como Piaget, 
Wallon e Vigotski. Se a representação nasce da imitação, o aparecimento de 
brincadeiras simbólicas depende do domínio de processos imitativos. 
(KISHIMOTO, 1994, p. 41) 

Piaget (1978) afirma que para classificar o jogo é preciso realizar uma análise das suas 

características estruturais, bem como, do grau de complexidade mental envolvido na 

atividade. Desta forma, este autor elencou o jogo em três classes sucessivas e 

complementares, apresentadas respectivamente: jogo de exercícios, jogo simbólico e o jogo 

de regras. 

Os jogos de exercício são os primeiros a aparecer na criança, durante os dois primeiros 

anos de vida. Colocam em ação determinadas estruturas com a finalidade única de atingir 

prazer funcional sem, contudo, modificar tais estruturas. Não chegam a constituir sistemas 

lúdicos independentes e construtivos, visto a inexistência do uso de símbolos ou regras. As 

ações das crianças não possuem propósitos práticos ou instrumentais, agem por agir, pelo 

prazer de exercitar suas habilidades motoras. Com o amadurecimento da criança os jogos de 

exercícios diminuem gradativamente, passando pela seguinte evolução: 

[...] 1) a criança passa a fazer repetições fortuitas e combinações de ações e 
de manipulações; depois define metas para si mesma e os jogos de exercícios 
são transformados em construções; 2) os jogos de exercícios adquirem regras 
explícitas e, então, transformam-se em jogos de regras. (KISHIMOTO, 
1998, p.40) 

O jogo simbólico só aparece na criança após o segundo ano de desenvolvimento.  A 

criança ao engajar-se no faz-de-conta realiza uma evocação simbólica que põe em ação uma 

estrutura diferente daquela da imagem representativa adaptada, através da assimilação 

deformante, que implica a representação de um objeto ausente. O exemplo a seguir é 

esclarecedor a esse respeito: [...] a criança que desloca uma caixa imaginando ser uma 

automóvel, representa, simbolicamente, este último pela primeira e satisfaz-se com uma 

ficção, pois o vínculo entre o significante e o significado permanece inteiramente subjetivo 

(PIAGET, 1978, p.146) 

O jogo simbólico inicia-se solitário, evoluindo para o estágio de jogo sociodramático, 

assumindo múltiplas funções: permite que a criança reviva simbolicamente a sua própria 

existência pela assimilação dos diversos aspectos da realidade, e ainda a ajuda a liquidar os 

seus conflitos cotidianos, bem como, a satisfazer desejos que não foram antes saciados. 

Através de distorções ou transposições a criança assimila o mundo externo ao seu eu. 
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A última modalidade de jogo é o de regras, que se constituí dos quatro aos sete anos, 

tendo seu apogeu dos sete aos onze anos de idade. Sua finalidade é regular a integração da 

criança ao grupo social, desta forma, ele supõe relações sociais ou interindividuais. A regra é 

imposta pelo grupo e a sua violação representa uma falta grave, sendo resultante da 

organização coletiva das atividades lúdicas. (PIAGET, 1987) 

O jogo de regras tem aparecimento tardio, pois pressupõe a relação entre indivíduos 

socializados, mas desenvolve-se durante toda vida, incluindo a fase adulta, manifestando-se, 

por exemplo, nos jogos de xadrez, de cartas, entre outros. Há dois tipos de regras nos jogos: as 

transmitidas e as espontâneas. A primeira vem de “fora”, são regulamentadas pela herança de 

gerações passadas, já as segundas são fruto de acordo momentâneos, espontâneos, entre os 

indivíduos envolvidos na atividade lúdica. 

A socialização do pensamento nasce pouco a pouco no jogo de regras, o que só se 

torna possível após a superação do egocentrismo que é um aspecto central do pensamento 

infantil dos 2-3anos aos 7-8 anos, sendo caracterizado por um pensamento centrado no 

próprio sujeito e incomunicável, ou seja, a criança é incapaz de diferenciar seu próprio ponto 

de vista e o dos outros. (DOLLE, 1983) 

O jogo simbólico que tem seu desenvolvimento anterior ao jogo de regras [...] é o 

pensamento egocêntrico no estado quase puro, superado no máximo pelo sonho ou pelo 

devaneio (p. 30) repousando especialmente em imagens mentais simbólicas, individuais e 

praticamente incomunicáveis. (DOLLE, 1983) 

Piaget (1978) ainda destaca os jogos de construção como pertencentes a conduta 

lúdica infantil. Contudo não classifica esta modalidade de jogo entre as outras três classes 

citadas anteriormente (exercício, símbolo e regras). Esses jogos ocupam [...] uma posição 

situada a meio caminho entre o jogo e o trabalho inteligente, ou entre o jogo e a imitação 

(p.148). O significante se confunde com o significado quando a criança através de técnicas de 

representação material realiza construções idênticas ao objeto na realidade, como, por 

exemplo, quando a criança esculpe um barco na madeira, acrescentando-lhe mastros, velas, 

bancos, etc. Esses jogos assinalam uma modificação interna na noção de símbolo, 

relacionando-se à representação adaptada. 

2.2.4. Papel da brincadeira no desenvolvimento de acordo com Wallon 

De acordo com Kishimoto (1994) Wallon ao analisar a origem do comportamento 

lúdico da criança, também apresenta algumas semelhanças com os postulados de Piaget por 
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compartilhar a idéia de que a imitação é quem origina a ação lúdica, representando uma 

acomodação sobre o objeto. A autora destaca que o termo acomodação para Wallon não é 

entendido como complemento da assimilação, e sim, como uma acomodação postural que 

serve de alicerce para aquilo que se tornará a imagem, sendo esta entendida como um 

prolongamento da imitação do real. 

O imitar, o fazer de conta (representar), a duplicidade nas intenções e a 
relativa liberdade que a criança adquire em relação ao concreto e imediato, 
tornam-se possíveis graças à sua evolução mental. Ela está em plena etapa 
simbólica e a aquisição desta função auxilia seu processo de construção do 
eu, permitindo a representação de si. (NUNES, 1997, p. 110). 

Segundo Coelho e Pedrosa (1997), para Wallon por meio dos jogos, as crianças 

travam inter-relações com sua microcultura, desenvolvendo competências relativas a cada 

período de vida, consolidando o funcionamento e evolução do seu aparato psicológico. Para 

esta perspectiva: 

[...] O pensamento da criança pequena permanece dominado por impressões 
sucessivas sem analisar e diferenciar as relações entre as coisas ou as 
situações. É um pensamento concreto e sincrético, impotente para se 
decompor em partes que possam ser articuladas e reorganizadas de outra 
forma e assim possam corresponder a outras experiências. Falta ao 
pensamento um campo de representações onde ele possa evolui. (COELHO 
e PEDROSA, p. 61-62, 1997). 

A atividade lúdica cria a atmosfera adequada para que o pensamento se desdobre, se 

desenvolva. O faz-de-conta permite a infração do real, a exploração e conhecimento da 

ambiente circundante.  

A brincadeira é classificada por Wallon em quatro modalidades, quais sejam: os 

funcionais, de ficção, de aquisição e de construção.  

As atividades lúdicas funcionais representam os movimentos simples como 
encolher os braços e pernas, agitar dedos, balançar objetos etc. As atividades 
lúdicas de ficção são as brincadeiras de faz-de-conta com bonecas. Nas 
atividades de aquisição, a criança aprende vendo e ouvindo. Faz esforços 
para compreender coisas, seres, cenas, imagens e, nos jogos de construção, 
reúne, combina objetos entre si, modifica e cria objetos. 
(KISHIMOTO,1994, p.41) 

Na teoria Walloniana a criança quando pequena, não dispõe ainda da habilidade de 

dissociar-se suficientemente das situações com as quais se envolve no faz-de-conta, e por isso, 

subordina [...] a identidade das pessoas às circunstâncias e à sua própria identidade (p. 58). Ao 

engajar-se no faz-de-conta a criança constrói e compartilha significados com as outras 
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crianças, experimenta diversas formas de representação das coisas e das pessoas, esse 

exercício auxilia na discriminação das representações entre si, bem como na construção do 

EU, sendo atividade de fundamental importância para o desenvolvimento psicológico na 

infância. (COELHO e PEDROSA, 1997) 

2.2.5. Papel da brincadeira no desenvolvimento de acordo com Bruner 

São inúmeras as publicações de Bruner em que ele trata do papel da brincadeira no 

desenvolvimento da criança, traçando a relação entre o brincar, a aquisição de regras e o 

desenvolvimento da linguagem. Este autor considera que através da interação com o adulto a 

criança internaliza as regras da brincadeira e passa a tomar a iniciativa de iniciá-la, podendo 

alterar as regras ou introduzir novas combinações entre os elementos, (re)criando situações, o 

que contribui para a ampliação da sua cognição, bem como, para o domínio da linguagem por 

intermédio da ação comunicativa entre indivíduos maduros X imaturos, em que o primeiro dá 

significado aos gestos do segundo, permitindo a este decodificar os símbolos ao seu redor e a 

gradualmente aprender a falar. (KISHIMOTO, 1998) 

Para Bruner a brincadeira é utilizada pela espécie humana para desenvolver a 

linguagem e suas regras, sendo uma forma de utilizar a mente, de combinar o pensamento, a 

linguagem e a fantasia e quando é controlado pelo próprio jogador dá a criança à oportunidade 

de ser ela mesma. (KISHIMOTO, 2004) 

Bruner (1995) ressalta que a brincadeira é utilizada, mesmo que de forma sutil para 

ensinar as crianças os valores da cultura que ela está inserida. Afirma que não há a menor 

dúvida de que a brincadeira sirva para a aprendizagem dos papéis da sociedade adulta. E a 

isso acrescenta que é preciso tomar consciência dessa situação para termos clareza de quanta 

competitividade estamos fomentando nas crianças. 

Segundo Bruner (1995) na atividade lúdica não existe uma direção única entre meios e 

fins, os primeiros modificam os últimos e vice-versa. As crianças não se preocupam 

excessivamente com os resultados, visto que permitem que suas fantasias substituam seus 

objetivos. Em suma, a brincadeira é uma forma de exploração e também de invenção. 

Na brincadeira a criança busca soluções que são estimuladas pela ausência de sanções, 

não almeja alcançar resultados e sim a busca de prazer. Bruner (apud KISHIMOTO, 1998) 

concebe o ato lúdico [...] como forma de exploração, estratégia que leva ao pensamento 

divergente, por sua característica pouco opressora e estimuladora da criatividade (p. 143). A 
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brincadeira é um saber-fazer que necessita de intenção, objetivos e meios de atingi-los para a 

sua efetivação. 

De acordo com Kishimoto (1994) Bruner deu ênfase a relação entre mãe e filho, 

afirmando que as brincadeiras compartilhadas por estes, envolvendo exercícios motores e 

vocais, bem como, a comunicação através de gestos, conduz ao desenvolvimento da atividade 

simbólica, distanciando-se nesse ponto de Vigotski, Piaget e Wallon que apontam a imitação 

como a origem da representação mental e do jogo infantil. 

 O desenvolvimento do pensamento é, em boa medida, determinado pela possibilidade 

de diálogo, até que este possa ser interiorizado e passe a funcionar por si mesmo na cabeça de 

cada indivíduo. Desta forma, não devemos desejar que a escola cultive unicamente a 

espontaneidade da criança, visto que os seres humanos necessitam da negociação do diálogo, 

pois é ele que proporcionará as crianças os modelos com os quais poderão operar depois por 

si mesmas. (BRUNER, 1995) 

Para Bruner (1995) a presença de um adulto próximo à criança durante a brincadeira 

cria uma atmosfera agradável e segura, propiciando um ambiente estável. É preciso ainda, que 

a criança se sinta livre e acolhida num ambiente rico em materiais e com bons modelos 

culturais que ela possa imitar. Em se tratando do ambiente escolar, a organização pelo adulto 

de diversos materiais ao alcance da criança, dá espaço para a expressão do mundo interior 

infantil.  

2.2.6. Síntese 

Os apontamentos realizados até o presente momento tornam possível afirmar que, para 

Piaget, o jogo evolui do exercício simples ao símbolo, até chegar à regra, progredindo de 

processos individuais a relações sociais, sendo considerado de grande importância no 

desenvolvimento, pois cria novas relações entre situações no pensamento e situações reais. 

Em suma, para Piaget o jogo infantil acompanha as fases no desenvolvimento da inteligência, 

participando do seu progresso que se inicia com uma inteligência sensória motora que é 

destituída de linguagem e representação e evolui para uma inteligência representativa 

essencialmente simbólica.  

Já Vigotski,Wallon e Bruner valorizam a cultura como grande formadora do 

psiquismo humano, sendo a brincadeira uma forma de apropriação, reprodução e recriação 

dos padrões culturais, devendo a educação ser a responsável pela socialização da história 
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construída pelos nossos antepassados, sendo importante o papel do adulto com mediador para 

a apreensão da cultura pela criança. 

As idéias dos autores citados demonstram que eles se aproximam e se distanciam 

como foi explicitado em alguns momentos no decorrer deste texto, o que é resultado das 

influências que receberam e das metodologias que adotaram em suas pesquisas. Contudo, 

quando se trata de analisar o papel da brincadeira no desenvolvimento da criança, apesar de 

divergirem em alguns pontos, suas teorias são complementares e nos auxiliam na 

compreensão do fenômeno em questão, sendo de grande valia para profissionais engajados na 

efetivação de uma prática que assegure de fato as necessidades desenvolvimentais das 

crianças, a partir da adoção crítica da brincadeira no cotidiano da Educação Infantil. 

2.3. BRINCADEIRA E EDUCAÇÃO 

2.3.1. Um pouco de história 

Estudos sobre a brincadeira educativa datam de longa data. Pretende-se aqui realizar 

uma breve incursão sobre essa história sem o objetivo de maior aprofundamento. A 

contextualização histórica desta trajetória se faz importante para ilustrar o caminho percorrido 

pela brincadeira educativa até a sua inserção nas instituições de atendimento a infância, local 

em que hoje conquistou espaço definitivo. 

Filósofos como Platão e Aristóteles foram os primeiros a discorrer sobre a importância 

da brincadeira educativa. O primeiro ressaltava que a criança deveria “aprender-brincando”, 

ao invés de ser submetida à violência e repressão durante os momentos de aprendizagem, 

enquanto o segundo defendia a utilização de jogos que imitassem atividades adultas como 

meio de preparo para a vida futura. (KISHIMOTO,1994) 

Com o Cristianismo houve um decréscimo no uso da brincadeira como instrumento 

educativo, visto que a educação cristã assumiu um caráter disciplinador, na qual cabia aos 

mestres recitar e ler lições e aos alunos a submissão e memorização. Mais tarde, com o 

advento do Renascimento a brincadeira passou a ser valorizada, pois novos valores culturais, 

antes execrados pelo cristianismo, como a felicidade terrena e o desenvolvimento do corpo ao 

invés da sua mortificação, foram legitimados pela sociedade daquela época. Assim a 

brincadeira passou a ser entendida como uma tendência natural do ser humano, e os exercícios 

físicos antes banidos pela Idade Média passaram a fazer parte da vida dos jovens. 

(KISHIMOTO, 1994) 
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Os jogos de exercícios ganharam importante destaque no século XVI com a 

Companhia de Jesus, que teve Ignácio de Loyola como seu principal representante. Neste 

período os jogos passaram a ser compreendidos como um recurso auxiliar de ensino, 

fundamental para a formação do ser humano. (KISHIMOTO, 1994) 

As idéias renascentistas sofreram ampla expansão no século XVII, ocorrendo 

conjuntamente à multiplicação do uso de jogos didáticos para o ensino de disciplinas como 

História, Geografia, Matemática, entre outras. No século XVIII os jogos foram primeiramente 

utilizados na educação da aristocracia e realeza, sendo posteriormente popularizados através 

dos jogos de tabuleiros, servindo como meio de divulgação de fatos históricos, doutrinação 

popular e crítica. Este século trouxe ainda um importante legado, qual seja: a imagem da 

criança passou a ser distinta da do adulto, o que criou os alicerces para o surgimento de 

instituições destinadas a educação de crianças. (KISHIMOTO, 1994) 

Inovações pedagógicas marcaram o século XIX a partir de pressupostos como os de 

Rosseau, Pestalozzi e Froebel. Este último é o responsável pela inserção da brincadeira no 

currículo da Educação Infantil, seguindo uma orientação romântica. Para este autor a escola é 

lugar de brincadeiras, que devem por sua vez ser iniciadas e mantidas pelas crianças, pois 

manipulando brinquedos as mesmas aprendem conceitos e desenvolvem habilidades.  

O jogo livre proposto por Froebel sofreu modificações na prática, tornando-se um 

misto de brincadeira e ensino, dando origem ao que chamamos hoje de brincadeira educativa, 

que serve como auxílio para a ação docente, sendo um meio de conciliar a necessidade de 

brincar da criança com o objetivo de educar da escola. 

Embora Froebel, em sua teoria, enfatize o jogo como importante para o 
desenvolvimento infantil, mesmo assim introduz a idéia de materiais 
educativos, os dons, como recursos auxiliares necessários à aquisição de 
conhecimentos, como meio de instrução. (KISHIMOTO, 1994, p. 16). 

Estudos realizados por Brougère (1998) apontam que a concepção de brincadeira 

como atividade livre e espontânea da criança teve sua origem através da teoria da 

recapitulação, ou seja, o movimento romântico que tinha a criança como foco, correlacionou a 

infância do indivíduo à história da humanidade e assim, a semelhança dos povos primitivos, 

passou a entender a infância como idade do imaginário e da poesia, como acontecia na época 

mitológica, dando origem no século XIX a concepção romântica de brincadeira, como forma 

de expressão da infância. Por trás deste movimento, encontra-se a influência de Rousseau e o 

início de um olhar genético sobre a infância. No final deste mesmo século, a teoria da 

recapitulação, influenciada pelo positivismo, passou a integrar a teoria do Darwinismo que 
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postula que as espécies passam por uma seleção natural em que sobrevivem aqueles que 

conseguem adaptar-se as novas condições de vida, sendo a conduta lúdica integrante do 

comportamento daqueles que estão mais aptos à sobrevivência. 

Com a sua aproximação ao positivismo, a teoria da recapitulação toma maior 

credibilidade. Dentro desta vertente teórica [...] há correspondência entre a história do 

indivíduo e a história da espécie, [...] estudar a criança leva a estudar a história da evolução da 

humanidade (p. 82). Enfim, [...] o que a tese da recapitulação traz é uma definição rigorosa da 

idéia de desenvolvimento da criança, por analogia ao desenvolvimento da civilização 

estudada pela antropologia linear da época. (BROUGÈRE, 1998, p. 83) 

De acordo com Kishimoto (1999) tem-se ainda no século XIX a Psicologia da criança 

que desenvolveu estudos como os de Gross, a partir de pesquisas com animais (a comparação 

do comportamento infantil ao dos animais, sofreu e sofre ainda hoje, muitas críticas) que 

consideraram a brincadeira infantil como pré-exercício de instintos herdados. 

Se o jogo remete ao natural, universal e biológico, ele é necessário para a espécie para 

o treino de instintos herdados. Dessa forma, Groos retoma a brincadeira enquanto ação 

espontânea, natural (influência biológica), prazerosa e livre (influência psicológica) e já 

antecipa sua relação com a educação (treino de instintos) [...] Assim, as teorias da 

recapitulação e do pré-exercício associadas ao darwinismo recebem nova roupagem que dão 

estatuto à brincadeira permitindo sua divulgação no seio da Psicologia e Pedagogia. 

(KISHIMOTO, 1999, p. 31). 

A dimensão educativa da brincadeira surge quando o adulto cria intencionalmente 

situações lúdicas para estimular a aprendizagem. No entanto, para que a aprendizagem seja 

potencializada, a ação intencional da criança para brincar deve ser preservada. Surge aqui o 

paradoxo da brincadeira educativa: a brincadeira depende da motivação interna da criança, 

por isso não é possível saber de antemão se a criança utilizará os estímulos e materiais 

dispostos pelo professor de acordo com o objetivo desejado por este. Por exemplo, o professor 

pode oferecer um quebra-cabeça objetivando com isso que seus alunos desenvolvam noções 

de forma e cores. Contudo, as crianças podem utilizar as cartas empilhando-as para construir 

castelos. Neste caso, a função lúdica e a criatividade estão garantidas, mas o conhecimento 

adquirido com essa brincadeira distancia-se do planejado pelo professor. (KISHIMOTO, 

1999). 

A brincadeira educativa proposta por muitas escolas vai na contramão da brincadeira 

infantil, quando prioriza a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades mentais e 

intelectuais, retirando da criança a livre escolha, sendo o professor o condutor do processo 
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educativo que invariavelmente é aplicado de forma coercitiva através da imposição de 

atividades que desconsideram o interesse da criança, o que leva a descaracterização da 

brincadeira infantil. [...] Se a atividade não for de livre escolha e seu desenvolvimento não 

depender da própria criança, não se tem jogo, mas trabalho. (KISHIMOTO, 1994, p. 06) 

Houve o crescimento contínuo no século XX da rede de atendimento à primeira 

infância, bem como, o incremento das discussões acerca da relação brincadeira e educação, 

sendo enfim, o século XXI o cenário sob o qual a brincadeira educativa se institui [...] como 

suporte da atividade didática, visando à aquisição de conhecimentos e conquista um espaço 

definitivo na Educação Infantil. (KISHIMOTO, 1994, p. 17) 

O desafio da brincadeira  educativa hoje é conciliar a função lúdica (diversão) com a 

função educativa (ensino). Assim sendo, a brincadeira educativa toma o seguinte contorno: se 

apenas a função lúdica prevalece não há ensino, e caso contrário, se há predominância apenas 

da função educativa, não há brincadeira e sim trabalho, ensino. Para lidar com esta 

problemática a prática pedagógica deve preservar a liberdade da criança de brincar, podendo 

interferir por intermédio da organização de um espaço estimulante e cheio de vida, 

selecionando materiais que viabilizem a brincadeira infantil e incentivando a interação das 

crianças com seus pares e com os adultos. 

Ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de objetos 
simbólicos dispostos intencionalmente, a função pedagógica subsidia o 
desenvolvimento integral da criança, [...] qualquer jogo empregado pela 
escola, desde que respeite a natureza do ato lúdico, apresenta o caráter 
educativo e pode receber também a denominação geral de jogo educativo. 
(KISHIMOTO, 1994, p. 22) 

Neste contexto o papel do professor é de suma importância, pois através da observação 

e do diálogo com os pequenos, ele pode oferecer informações sobre as diferentes formas de 

utilização dos brinquedos, participando das brincadeiras, contribuindo assim, para a 

ampliação do repertório infantil.  

Quando é respeitada a vontade da criança, a brincadeira torna-se uma valiosa fonte de 

aprendizado para a vida, proporciona desafios, dá condições para criança exercitar seu 

potencial criativo, lançar-se numa atividade de forma descompromissada, tendo coragem de 

errar. 

O jogo, por ser livre de pressões e avaliações, cria um clima adequado para a 
investigação e a busca de soluções. O benefício do jogo está nessa 
possibilidade de estimular a exploração em busca de respostas, em não 
constranger quando se erra. (ALAIN, apud KISHIMOTO, 1994, p. 21) 
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A brincadeira educativa de acordo com Kishimoto (1994) pode assumir dois sentidos 

na prática, o primeiro seria o sentido amplo no qual o ambiente é organizado pelo professor e 

permite a livre exploração de materiais, almejando o desenvolvimento global da criança, e o 

segundo é o sentido restrito em que as ações são orientadas pelo professor visando a 

apreensão de determinado conteúdo e o desenvolvimento de habilidades específicas, sendo 

nesse caso também chamado de jogo didático. 

O uso da brincadeira educativa ainda hoje é polêmico, sendo alvo de críticas que 

alegam que sua função é a de escolarizar a Educação Infantil, expropriando das crianças o 

direito de brincar. Pode-se enquadrar neste caso a brincadeira usada no sentido restrito. 

Contudo, quando a prática pedagógica respeita a natureza da brincadeira, ou seja, deixa a 

criança agir segundo seus anseios, sem limitar a sua livre iniciativa, ela se torna uma mola 

propulsora do desenvolvimento infantil, ou seja, é usado no sentido amplo.  

Os educadores em geral e os que trabalham com crianças em particular, devem se 

contrapor a práticas pedagógicas que privilegiam a organização disciplinar, visto que a 

criança pequena necessita para se desenvolver de um ambiente educativo que privilegie a 

liberdade, a interação, a socialização, por intermédio do contato com materiais e experiências 

diversificadas, como a pintura, o desenho, o teatro, brincadeiras, entre outros, ao invés de 

atividades dirigidas em que predominam a concepção do professor, em detrimento da vontade 

da criança. A disponibilidade de brinquedos no interior dos centros de atendimento as 

crianças, aliado ao trabalho de profissionais que apóiem o processo de criação, ao invés de 

dirigi-lo, se mostra um instrumental indispensável para o envolvimento da criança na 

atividade que deseja, fomentando um ambiente no qual o imaginário tem espaço para se 

desenvolver. 

Como pode se perceber a brincadeira infantil, assumiu vários contornos ao longo da 

história e, ainda hoje, necessita de definições mais objetivas e pesquisas que discutam e 

esclareçam suas finalidades desenvolvimentais e educacionais, em função da grande demanda 

da sua inclusão nas propostas pedagógicas. Estas, muitas vezes, parecem incluí-la apenas no 

discurso, como um “modismo pedagógico”, carecendo, de um lado, de melhor formação dos 

profissionais e, de outro lado, de melhores condições materiais por parte das instituições para 

que seja possível a efetivação de uma prática que, de fato, atenda às necessidades infantis, 

buscando o desenvolvimento integral das crianças. 
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2.3.2. A brincadeira na educação infantil 

Com a expansão dos Centros de Educação Infantil, as brincadeiras educativas 

ganharam força e passaram a fazer parte do cotidiano dessas instituições. Jogos de encaixe, de 

tabuleiros, quebra-cabeças, móbiles, entre muitos outros, conduzem a criança ao acesso a 

vários tipos de conhecimentos e habilidades, tais como, o ensino de formas e cores, 

compreensão numérica, desenvolvimento da percepção visual sonora e motora, expressão da 

linguagem gráfica e simbólica, tendo um papel de grande relevância como instrumento 

pedagógico. 

Ao permitir a ação intencional (afetividade), a construção de representações 
mentais (cognição), a manipulação de objetos e o desempenho de ações 
sensório-motoras (físico) e as trocas nas interações (social), o jogo 
contempla várias formas de representação da criança ou suas múltiplas 
inteligências, contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento 
infantil. (KISHIMOTO, 1999, p. 36) 

A brincadeira infantil facilitada pelo educador pode ter como objetivo o 

desenvolvimento e a aprendizagem da criança. Para isso é necessário que a criança disponha 

de ambientes organizados de forma que possibilite brincadeiras ricas e criativas, base para o 

desenvolvimento na infância. Contudo, o que é necessário ressaltar é que o direito de 

iniciativa da criança na brincadeira deve ser preservado, pois, repetindo o já exposto: para ser 

considerado brincadeira a ação voluntária da criança deve ser respeitada. 

Nesta perspectiva, o educador deve ser parceiro, estimulador e guia da criança no 

desenvolvimento de seus projetos pessoais. Uma prática orientada por essa postura possibilita 

a criança se envolver nas atividades que lhe dão interesse e prazer, proporcionando assim um 

maior engajamento e conseqüentemente desenvolvimento e aprendizagem por intermédio das 

experiências que lhe são proporcionadas. 

Crianças pré-escolares se envolvem em diferentes tipos de brincadeiras, desde 

manipulações exploratórias até brincadeiras mais complexas como as sociais e imaginativas. 

A variação nas brincadeiras se dá de acordo com as capacidades emergentes das crianças e 

dos seus interesses. Desta forma, Weikart e Hohmann (1997) elegeram quatro modalidades de 

brincadeiras recorrentes na pré-escola, sendo estas: 

1) Brincadeira exploratória: é aquela em que a criança se envolve em uma atividade 

simples como, por exemplo, encaixar coisas e separa-las, mover-se com objetos, explorar 

semelhanças, entre outros. Baseia-se na manipulação de materiais, na experimentação de 
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ações novas e na sua repetição, servindo para a criança como treino das suas capacidades 

físicas e como meio de exploração do ambiente que a circunda. 

2) Brincadeira construtiva: a criança evolui da manipulação para a construção de uma 

forma. O engajamento nesta modalidade de brincadeira faz com que as crianças criem e se 

reconheçam como criadoras. Desta forma, elas constroem torres, estradas, castelos, erigem 

edifícios, inventam canções, cortam, colam, desenham, escrevem, etc. Esta série de atividades 

possibilita a criança o uso da linguagem escrita e oral, o exercício da representação e o 

aprendizado acerca das relações que se dão no mundo que a rodeia. 

3) Brincadeira de faz-de-conta: As crianças representam papéis variados, imitando as 

ações e a linguagem dos outros, usando os objetos ao seu redor como auxiliares da sua 

conduta lúdica. Ao teatralizarem elas criam e experimentam brincadeiras cooperativas, tem 

oportunidade de trocar com o (s) seu (s) parceiro (s) da brincadeira experiências significativas 

do ponto de vista pessoal, e ainda, brincam com a linguagem, criam e descrevem 

acontecimentos. 

4) Jogos: Dominó, jogos de cartas ou tabuleiro, esconde-esconde, entre muitos outros, 

são comuns entre crianças pré-escolares. Por vezes, estas inventam seus próprios jogos, 

interagindo com seus colegas de forma cooperativa, tendo como objetivo a diversão mais do 

que a competição. As regras são adaptadas ou inventadas para servirem aos propósitos do 

jogo. A participação na rotina do grupo é um dos benefícios do jogo no cotidiano das pré-

escolas. 

Kishimoto (1999) acrescenta as brincadeiras tradicionais infantis como importantes na 

constituição da infância. É exemplo desta modalidade de brincadeira, a amarelinha, empinar 

papagaios, jogar peões, entre outros. Essas brincadeiras filiam-se ao folclore e refletem a 

produção de povos antigos e distintos num certo período histórico, sendo desenvolvida 

especialmente pela oralidade e mantendo-se viva através da memória infantil. 

As brincadeiras tradicionais infantis são modificadas de geração em geração, 

mantendo como características ao longo do tempo o anonimato, a universalidade, a 

conservação e a tradicionalidade. Ao se concretizar através de experiências transmitidas 

espontaneamente pelas crianças de acordo com suas motivações internas, este tipo de 

brincadeira garante a conduta lúdica das crianças, sendo um importante meio de perpetuação 

da cultura infantil, garantindo o prazer de brincar. (KISHIMOTO,1999) 

A brincadeira de faz-de-conta possibilita que as crianças transitem entre a realidade e a 

fantasia de acordo com seus desejos, fugindo das pressões que sofrem em seu cotidiano. Ao 

brincar, as crianças podem ter o controle que lhes falta da realidade, desenvolver suas 
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habilidades lingüísticas e a cooperação, sendo levadas a resolver melhor os problemas com o 

qual se deparam. (BOMTEMPO, 1999) 

No faz-de-conta [...] o conhecimento deixa de estar preso ao aqui e agora, 
aos limites da mão, da boca e do olho e o mundo inteiro pode estar presente 
dentro do pensamento, uma vez que é possível “imaginá-lo”, representa-lo 
com o gesto no ar, no papel, nos materiais, com sons, com palavras, [...] 
representar é dar forma às experiências; é reapresentar, tornar novamente 
presente, presentificar vivências que, por sua importância, merecem ser 
permanentemente lembradas. (DIAS, 1999, p. 52) 

Vale uma ressalva neste momento para apontar que numa sociedade racionalista como 

a que vivemos, em que se tem a primazia da razão em detrimento da emoção, a escola desde 

os níveis mais elementares de ensino até os níveis mais elevados, é encarada por um grande 

número de pais como um local exclusivo de preparação para o ingresso futuro no mercado de 

trabalho. Inserida no cerne desta cultura, a brincadeira infantil muitas vezes é entendida como 

perca de tempo, como uma atividade fútil, incomodando muitos pais que cobram da escola 

que seus filhos usem seu tempo de forma mais objetiva e “produtiva”. Dentro desta 

perspectiva a produtividade é centrada na quantidade e não na qualidade das atividades 

desenvolvidas, a ênfase é no produto final e não no processo vivenciado pela criança. 

Bettelheim apud Bomtempo (1999) [...] afirma que quando a criança pressiona demais 

os pais para obter diversão ou ligar demais a TV é porque não lhe foi dado cultivar sua 

própria vida interior que, em parte, acontece na brincadeira de faz-de-conta. (p. 66)  

O que se evidencia na grande maioria dos centros de atendimento a infância é que as 

brincadeiras imaginativas são marginalizadas, sendo extirpadas do cotidiano de muitas 

crianças, desrespeitando assim, o processo de construção do conhecimento significativo, pela 

imposição de regras prontas. O pensamento dos pequenos é engessado por currículos 

cartesianos, que não dão espaço para o exercício da imaginação, base da criação humana.  

Hoje se faz necessário resgatar o caráter simbólico do homem, quanto à 
percepção consciente, que se vê cada dia mais reprimida, enrijecida e 
massificada, numa sociedade cuja filosofia de vida é racionalista e 
reducionista e que, muitas vezes, leva à alienação do próprio processo de 
criação e simbolização do sujeito, em que as crianças não têm mais espaço 
para viver a infância de maneira plena e enriquecedora (DIAS, 1999, p.50) 

Conforme aponta Vigotski (1999) a capacidade de simbolizar e brincar com a 

realidade através da fantasia é o que diferencia os homens dos animais. Ao não ser cedido 

espaço as crianças para o cultivo e manifestação do faz-de-conta, são tolhidos os germes da 

criação na infância, exercendo uma violência simbólica sobre os pequenos. Ao não respeitar o 
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direito e ao mesmo tempo a necessidade de criação que é inerente à espécie humana, estamos 

legitimando a desumanização da infância.  

2.3.3. Algumas propostas que integram a brincadeira e a aprendizagem na 

Educação Infantil 

Não existe uma teoria unificadora da Educação que resuma todos os fenômenos do ato 

de educar. Entretanto os postulados da educação ativa orientam-se por um núcleo sólido em 

teorias e experiências, conectando o crescimento individual e social, que nos possibilitam (re) 

pensar e (re) construir o caminho para práticas que tenham sua ênfase no processo vivenciado 

pelas crianças e não apenas nos resultados. As abordagens High Scope e Reggio Emilia para a 

Educação Infantil são exemplos de propostas que, apesar de serem distintas, possuem um 

objetivo comum, qual seja, o de favorecer a produção da autonomia da criança, rejeitando a 

dicotomia entre brincar e aprender. 

Nestas abordagens a criança é valorizada, sendo incentivada a questionar e resolver 

problemas junto a outras pessoas, tendo autonomia para fazer escolhas, negociar e tomar 

decisões. Ambas pautam-se numa concepção de criança forte, que não é fragmentada por 

faixas etárias, ao contrário, mantém uma visão longa e contínua de desenvolvimento, tendo 

como ênfase o processo e não os resultados. Desta forma serão apresentados a seguir, de 

forma sintetizada, alguns dos principais pressupostos que embasam as abordagens citadas. 

A estrutura curricular High Scope, baseada em Piaget adotou a aprendizagem pela 

ação, postulando que criança através de experiências diretas e imediatas com os objetos e da 

interação com as pessoas, idéias e acontecimentos conseguem dar sentido ao mundo, por 

intermédio de um ambiente organizado e pensado tanto pelo adulto, quanto pela criança. 

Enfatizam que o poder da aprendizagem ativa reside na iniciativa pessoal da criança, pois 

estas possuem um desejo inato de explorar, procurar respostas e resolver os problemas que 

impedem o alcance dos seus objetivos. (HOOMANN & WEIKART, 1997) 

O High Scope destaca em seu currículo as experiências-chave que são entendidas 

como [...] interações criativas e permanentes com pessoas, materiais e idéias que promovem o 

crescimento intelectual, emocional, social e físico (p. 09) [...] são experiências que as jovens 

crianças encontram repetidamente no curso natural de sua vida diária (p. 32). Estas 

experiências-chave se contrapõem à organização curricular por áreas de conhecimento, 

adotada em muitos currículos pré-escolares brasileiros, onde são enfatizados os conteúdos e 

não o desenvolvimento da criança. As experiências-chave de aprendizagem proporcionam o 
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desenvolvimento da representação criativa, da linguagem e literacia (letramento), da 

iniciativa e relações interpessoais, da música, do movimento, e de estruturas básicas do 

pensamento, como a classificação, a seriação, o número, o espaço e o tempo. (HOHMANN & 

WEIKART, 1997) 

Na estrutura curricular da abordagem High Scope o processo pedagógico é estruturado 

em uma rotina diária que fomenta a interação e encoraja os pequenos a desenvolverem a 

iniciativa, por intermédio do processo de planejar-fazer-rever, o qual permite a criança 

planejar suas ações, executá-las e refletir sobre o que fizeram. 

O planejamento acontece diariamente, seja no tempo destinado a ele ou no decorrer do 

dia, à medida que as crianças vão pensando sobre as atividades que querem desenvolver. As 

crianças fazem o relato de um plano de ação, através de gestos, palavras, desenhos, enfim se 

expressam da forma que preferirem, e em seguida são encorajadas a concretizarem seus 

planos. A prática de comunicar aos outros suas intenções e depois materializar suas idéias, as 

ajuda a controlar suas próprias ações e a tomar consciência da sua capacidade de dar forma 

aos seus projetos. Os respeito ao interesse das crianças, aliados ao incentivo a suas escolhas 

dão origem aos germes da iniciativa e do empreendimento. (HOHMANN & WEIKART, 

1997) 

Para que o educador possa subsidiar os infantes nas suas atividades e promover um 

contexto de aprendizagem acolhedor e estimulante, se faz indispensável que o mesmo esteja 

atento às intenções das crianças durante o planejamento, para oferecer a estas as 

oportunidades apropriadas ao desenvolvimento das suas capacidades emergentes. Por isso, na 

organização curricular do High Scope, o papel do adulto é de um observador perspicaz, que 

registra todo o processo de escolha das crianças apoiando-as em todos os momentos. 

(HOHMANN & WEIKART, 1997) 

Planejar as ações possibilita o desenvolvimento de atividades lúdicas mais complexas, 

por permitir que as crianças mantenham o controle sobre os desafios que se colocam e sobre a 

forma de resolve-los, ou seja, as crianças dão uma direção consciente as suas brincadeiras, o 

que promove o envolvimento e concentração. A brincadeira quando planejada pela criança é 

levada a efeito de forma sistemática, sendo conduzida com cuidado e vivenciada com 

intensidade emocional. 

As crianças ao planejarem estratégias para ultrapassar os obstáculos que barram a 

realização dos seus desejos, alargam a sua compreensão do mundo. Em suma, o processo de 

planejamento reflete o processo de desenvolvimento, pois neste: 
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[...] as crianças expressam interesses espontâneos (situação problemática), 
imaginam resultados (objetivos), e planejam uma série de ações (estratégias) 
para atingirem os resultados desejados. O planejamento auxilia no 
desenvolver deste processo interno, até atingir o nível de consciência das 
crianças. Assim que as crianças ficam conscientes da sua eficácia enquanto 
planejadoras, começam a ver-se como agentes ativos das suas próprias vidas. 
(HOHMANN &WEIKART, 1997, p. 256) 

Em seguida, após o tempo de planejamento, a criança tem um tempo para a realização 

daquilo que planejou, chamado tempo de trabalho ou tempo de fazer. Esse é o período do dia 

no qual as crianças levam a cabo as suas intenções executando uma seqüência intencional de 

ações. É o momento de brincar de resolver problemas, representando a oportunidade da 

criança se enxergar como construtora de sua vida. Manipulando materiais, trabalhando 

sozinha, em pequenos ou grandes grupos, ela descobre novas idéias, toma decisões e conclui 

seus projetos.  

No tempo de trabalho as crianças trabalham nas áreas de interesse (área dos blocos, da 

casa, da arte, etc.), cabendo ao adulto a organização e a disponibilidade de material suficiente 

em cada área. Comumente as crianças se deparam com dificuldades inesperadas ao se 

engajarem numa atividade como, por exemplo, construir uma garagem pequena para o 

automóvel com o qual brincavam. Nestes casos, o enfrentamento dos obstáculos na 

brincadeira e a busca de soluções fazem com que as crianças ampliem sua compreensão 

acerca do mundo físico e das realidades sociais. 

No tempo de trabalho as crianças brincam de forma intencional, de acordo com suas 

necessidades e desejos, [...] as suas atividades têm a concentração e seriedade do trabalho e o 

prazer e espontaneidade da brincadeira criativa, [...] é indiscutível que as crianças descobrem 

e dão sentido ao mundo através de propósitos lúdicos. (HOHMANN & WEIKART, 1997, p. 

296) 

Ao educador cabe a participação ativa na organização dos espaços e tempos. Ao se 

envolver nas brincadeiras infantis ele tem a oportunidade de descobrir os interesses de cada 

criança, bem como, identificar os momentos em que deve intervir lhes apoiando e quando 

deve deixa-las seguir sozinhas. O educador pode juntar-se às crianças por iniciativa própria ou 

ser convidado por elas, sendo a sua participação à demonstração de que valoriza e apóia as 

intenções dos pequenos. (HOHMANN & WEIKART, 1997) 

A observação somada ao envolvimento serve de guia das interações do adulto com as 

crianças no decorrer do dia. [...] O desenvolvimento da capacidade da brincadeira da criança 

faz-se em paralelo com o desenvolvimento em todas as áreas; desta forma, a observação da 
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brincadeira da criança pode fazer aceder à compreensão de todo o desenvolvimento. 

(SPONSELLER, apud HOHMANN & WEIKART, 1997, p.299) 

O tempo de rever é o elemento final da rotina diária planejar-fazer-rever, podendo 

ocorrer ao longo do dia à medida que a criança reflete sobre o seu trabalho ou ao final deste. 

Neste momento é dada a criança a oportunidade de relembrar, refletir e falar sobre suas ações 

e experiências, compartilhando com os demais as suas descobertas. Este processo faz com que 

as crianças associem planos a resultados, desenvolvam sua capacidade de recordar 

acontecimentos passados e construam a sua compreensão pessoal sobre o que acabaram de 

fazer. 

Os três tempos apresentados anteriormente (planejar-fazer-rever) constituem os 

elementos constituintes da rotina diária da estrutura curricular High Scope. Contudo, é preciso 

ressaltar o destaque dado por esta abordagem a outros aspectos que se encontram presentes e 

imbricados na prática cotidiana, tais como: o educador como sujeito ativo e participativo no 

processo educativo, partilhando o controle com a criança, a ênfase as interações positivas 

entre adultos e crianças, a abundância de materiais disponíveis ao alcance das crianças, o 

respeito à individualidade e o incentivo a autonomia dos pequenos. Estes são princípios 

essenciais que compõem a aprendizagem pela ação, através da participação ativa da criança, 

dentro da estrutura curricular High Scope. 

A Filosofia Italiana de Educação é centrada nas relações entre os indivíduos, buscando 

equilibrar as necessidades das crianças, da família e dos professores, considerando a realidade 

multifacetada de cada instituição, bem como a singularidade de cada criança. A combinação 

de cuidado, intervenção e educação, o planejamento de espaços e ambientes seguros e 

estimulantes, uma base de pesquisa integrada para o trabalho aplicado, relacionamentos 

baseados na confiança, são fundamentos essenciais para o trabalho profissional com crianças. 

(EDWARDS e GANDINI, 2002) 

O modelo Italiano de Educação tem como eixo norteador de seu trabalho algumas 

características, tais como: atenção aos aspectos emocionais e sociais das crianças e as 

necessidades dos pais, a construção de projetos conjuntos (entre professores, crianças e pais), 

educação baseada no relacionamento e na participação, administração baseada na 

comunidade, estratégias coletivas para a inserção da criança na creche ou pré-escola, trabalho 

supervisionado e cooperação entre os professores nos projetos desenvolvidos, documentação 

das atividades desenvolvidas e das ações das crianças durante a realização destas, espaços 

organizados e ricos em materiais, a continuidade nos relacionamentos entre as crianças, a 

família e os professores estabelecendo vínculos estáveis, parceria com a família 
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compartilhando responsabilidades e desenvolvendo o respeito pela pluralidade de idéias e 

perspectivas. (EDWARDS e GANDINI, 2002) 

A criança é cultivada e orientada em seu potencial emocional, intelectual, social e 

moral. O principal veículo didático é o de projetos envolventes, ajudando as crianças a extrair 

o sentido mais profundo dos eventos e fenômenos de seu próprio ambiente, aumentando sua 

confiança e disposição de aprender. O currículo é feito cotidianamente pela articulação do 

ontem, com o hoje e o futuro, priorizando os interesses e capacidades das crianças. O 

planejamento é entendido como a preparação e organização do espaço, materiais e situações 

facilitadoras de aprendizagem. (RINALDI, 2002) 

O sistema educacional Italiano entende as creches e pré-escolas como contextos 

capazes de apoiar e enriquecer a vida das crianças, não como lugares destinados ao 

desenvolvimento de competências. Seu foco é o processo vivenciado pela criança e não os 

resultados obtidos, desta forma, o ritmo, os desejos e necessidades infantis são respeitados, 

sendo reservado tempo suficiente para a brincadeira simbólica, que é entendida como um 

momento de descoberta, de interpretação e conhecimento do real pela criança, sendo 

considerado atividade primordial para a aprendizagem e desenvolvimento e não como mero 

passatempo, descanso de atividades dirigidas, como ocorre em larga escala nos centros de 

Educação Infantil no Brasil. 

O espaço quando organizado a partir dos interesses demonstrados pelas crianças torna-

se mais cheio de vida. Desta forma, os professores observam e registram o que as envolvem e 

a partir daí organizam espaços destinados ao jogo simbólico, como por exemplo: ao perceber 

o interesse das crianças por números, resolvem criar num canto da sala, um escritório e 

disponibilizam os materiais necessários para a brincadeira. A escolha dos materiais é de 

fundamental importância, pois as crianças se apropriam deles e os transformam em uma 

linguagem própria, permitindo que expressem seus próprios pensamentos, imagens mentais e 

criando ainda, possibilidades de relacionamento com outras crianças por oportunizar a 

colaboração, cooperação e o intercâmbio de conhecimentos. (MANTOVANI, 2002) 

O adulto deve entrar na brincadeira da criança, dando apoio a sua curiosidade e 

oferecendo-lhe oportunidade de revisar, avançar e desenvolver sua investigação pessoal, 

podendo ainda oferecer sugestões acerca do caminho a ser percorrido, mas respeitando 

sempre o interesse dos pequenos. Enquanto brinca com as crianças, o professor deve estar 

atento às ações e escolhas destas, para que posteriormente possa rever e interpretar juntamente 

com seus colegas de trabalho as escolhas pessoais dos seus alunos, visando com essa postura 
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refletir sobre as melhores maneiras de lhes dar apoio em suas pesquisas pessoais. 

(MANTOVANI, 2002) 

A pedagogia Italiana postula que o professor deve ser capaz de criar as condições para 

a brincadeira e de ajudar na integração de cada criança ao grupo, além de serem competentes 

na formação de ambientes aconchegantes e seguros, para que as crianças se sintam protegidas 

e estimuladas. Aqueles que se preocupam com uma Educação Infantil de qualidade devem 

estar atentos a essas questões, buscando ampliar a discussão sobre a realidade cotidiana dos 

centros de atendimento a primeira infância, a fim de tentar compreender o que as crianças 

constroem e levam adiante de forma autônoma e em que momento é preciso intervir apoiando 

e estimulando a aprendizagem. (MANTOVANI, 2002) 

Como pode ser percebido com os apontamentos a respeito dos pressupostos centrais 

que compõem as duas abordagens (High Scope e Reggio Emilia) as mesmas se aproximam no 

que diz respeito à concepção de criança ativa, que é colocada no centro do processo 

educativo, que tem como objetivo a construção da autonomia intelectual das crianças, 

centralizando-se na provocação de oportunidades de descobertas, através da estimulação do 

diálogo, da ação conjunta, e da co-construção do conhecimento da criança, que é respeitada 

em sua individualidade e subjetividade. 

O papel do educador é bem definido para estas abordagens, sendo ele visto como um 

parceiro e guia da criança respeitando os interesses da última, e estando presente nos 

momentos de brincadeira seja como participante ou como espectador. Nada é pronto e 

acabado pela direção única dos adultos, mas as crianças têm oportunidade de aprender com as 

interações que estabelecem com estes, através do apoio e incentivo que lhes é ofertado. 

Segundo Hohmann & Weikart (1997, p. 21): 

[...] as crianças agem sobre, e interagem com, o mundo imediato de forma a 
construírem um conceito de realidade cada vez mais elaborado. Através da 
experiência, as crianças formam idéias incompletas que podem levar a 
conclusões contraditórias: o processo de resolução destas contradições leva a 
um pensamento e aprendizagem cada vez mais complexos. 

Assim, a aprendizagem ocorre no interior de atividades escolhidas pela criança, que 

estabelece suas próprias metas e define os caminhos para as alcançar, sendo livre para 

explorar diferentes alternativas. Não existe a preocupação com a obtenção de um produto pré-

determinado pelo professor e sim com o processo de realização da atividade, que a própria 

criança vai definindo. Esses elementos, que são fundamentais na caracterização da 

aprendizagem ativa, são também os elementos que caracterizam a brincadeira, segundo 
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Kishimoto (1998). Portanto, envolver-se na brincadeira é envolver-se em uma experiência de 

aprendizagem ativa, o que mostra a impropriedade da dicotomia entre brincar e aprender. 

Mudanças nas políticas públicas do Brasil, tanto no que diz respeito ao atendimento a 

infância, quanto à formação dos profissionais que trabalham nessa área, são essenciais para 

combater o grande número de atendimentos inadequados que prevalece em nosso país, que ao 

invés de fomentar o desenvolvimento correm o risco de retarda-lo, expondo os bebês e 

crianças a longas horas de tédio. Em geral, especialmente nas instituições públicas, a 

rotatividade profissional é alta, o que impossibilita o estabelecimento de relações de 

segurança e intimidade, que são essenciais para o desenvolvimento infantil pleno e saudável. 

Não é o objetivo neste momento apontar as semelhanças e diferenças entre as duas 

abordagens, o que nos interessa é salientar as contribuições que ambas podem oferecer para a 

efetivação de uma prática de qualidade para as crianças pequenas. 

 



3. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

3.1. AS ORIGENS DA PESQUISA NO CAMPO DAS REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS: UM BREVE APANHADO 

O estudo das representações sociais foi iniciado por Moscovici em 1961 em seu 

trabalho intitulado: “A psicanálise, sua imagem e seu público”, no qual buscou desvelar como 

a Psicanálise, uma teoria cientifica, é modificada ao adentrar nos diversos grupos, a partir das 

suas posições sociais, políticas, religiosas e culturais. Em suma, buscou descobrir como se deu 

a penetração da Psicanálise, esse novo saber, na vida cotidiana da sociedade francesa do pós-

guerra. A sua questão central vinculou-se à pesquisa sociológica do pensamento, se recusando 

a olhar os fenômenos como formas puras, entendendo-os como produto da atividade concreta 

da coletividade e das normas e valores que a constituem. 

A teoria de Moscovici recebeu influência do sociólogo francês Emile Durkheim que 

foi o primeiro a utilizar o termo “representações coletivas”, contribuindo para que essa 

tipologia de pesquisa fosse mais uma forma sociológica do que psicológica, de Psicologia 

Social, auxiliando na compreensão dos fenômenos coletivos. Contudo, Durkheim aplicava o 

termo representação coletiva para referir-se a sociedades estáticas, realizando a cisão entre o 

individual e o coletivo, entre sujeito e objeto. Na visão do sociólogo, as representações 

coletivas e as individuais são distintas em sua essência, assegurando à primeira um caráter 

estável de transmissão e reprodução, sendo regidas por leis próprias e diferenciando-se do 

pensamento individual. (ANADON e MACHADO, 2001) 

Para Nóbrega (2001) foi justamente essa dicotomia entre [...] o individual e o coletivo, 

pessoa e sociedade, estável e instável (p. 58), que ofuscou a teoria de Durkheim nos meios 

científicos por muito tempo. A lacuna teórica deixada por Durkheim cedeu espaço para o 

desenvolvimento da teoria de Moscovici que compreende o individual e o social como 

indivisíveis. Para ele, as representações sociais são dinâmicas, rejeitando o corte entre o 

universo exterior e interior do indivíduo, não há cisão entre sujeito e objeto na construção da 

representação. 

[...] O que de fato procura Moscovici não é a tradição de um social pré-
estabelecido das sociedades ditas “arcaicas”, como fizera Durkheim, mas ele 
se interessa pela inovação de um social móvel do mundo moderno 
transformado com a divisão social do trabalho e a emergência de um novo 
saber: a ciência. (Nóbrega, 2001, p.60)  
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De acordo com os postulados da teoria das representações sociais, o conhecimento 

gerado pelo mundo contemporâneo é plural, visto a rapidez com que as mudanças ocorrem na 

sociedade dinâmica dos nossos tempos, o que conduz a transformações constantes das idéias e 

doutrinas. 

A elaboração da teoria de Moscovici se deu no campo da Psicologia social, sob a ótica 

da perspectiva construtivista e interacionista de natureza social. Para esta vertente teórica, a 

estruturação da realidade é calcada no social, o que justifica o direcionamento dos seus 

estudos para as produções culturais coletivas e para a sociologia das formas simbólicas. 

(ANADON e MACHADO, 2001) 

A Psicologia Social trabalha a questão do conhecimento como processo e não apenas 

como produto: 

[...] nesta perspectiva as representações são essencialmente dinâmicas; são 
produtos de determinações tanto históricas como do aqui-e-agora e 
construções que tem uma função de orientação: conhecimentos sociais que 
situam o indivíduo no mundo e, situando-o, definem sua identidade social – 
o seu modo de ser particular, produto de seu ser social. (SPINK, 1995, p. 08) 

Atualmente, a teoria de Moscovici é considerada a grande teoria psicossociológica, a 

partir da qual têm sido desenvolvidas as abordagens que buscam aprofundar os estudos no 

campo das representações sociais. Sua teoria criou uma nova forma de estudo dos fenômenos 

psicológicos e sociais, no campo das ciências humanas, ao introduzir a dimensão social, 

histórica, ideológica e simbólica na análise dos fenômenos psicossociológicos, marcando uma 

ruptura com os modelos funcionalistas e positivistas, realizando um avanço teórico em relação 

ao modelo behaviorista, predominante na época, que tinha suas explicações sobre o 

comportamento humano baseadas no esquema estímulo-resposta e rejeitava qualquer 

abordagem que considerasse a dimensão simbólica no estudo da realidade psicológica e 

social.  

3.2.  O QUADRO TEÓRICO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: QUESTÕES 
DE DEFINIÇÃO E FUNÇÃO 

O estudo psicossociológico das representações sociais articula diversas áreas de 

conhecimento, como a Antropologia, Sociologia, História, Economia, Política, Psicologia 

Cognitiva, Lógica Natural, Psicanálise e a Lingüística. Não é uma tarefa simples captar o 

conceito de representação social, pois é complexa a elaboração de definições precisas quando 

se trata de dar conta de fenômenos psicológicos e/ou sociais como é o caso das 
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representações, o que não inviabiliza a sua investigação, que busca [...] identificar as 

modalidades coletivas segundo as quais os membros de uma coletividade relacionam os 

elementos representativos, isto é, ressaltar as lógicas, as sintaxes às quais as representações 

sociais obedecem.(ANADON e MACHADO, 2001, p.54) 

De acordo com Anadon e Machado (2001) para Jodelet, discípula e divulgadora da 

teoria de Moscovici, as representações sociais são uma forma particular de conhecimento que 

compõem a sociedade, sendo oriundas de intercâmbios sociais, que são presididos por uma 

organização psicológica que estabelece a inter-relação entre o individual e o social, 

estruturando assim conhecimento. Desta forma, [...] a noção de representação social se dá, 

pois, na interface do psicológico e do social, do individual e do coletivo. (p. 14) 

Tentar formular uma definição comum de representação social para todas as áreas de 

estudo que a utilizam é uma tarefa fadada ao insucesso, devido à pluralidade de concepções 

adotadas pelas diferentes disciplinas que fazem uso deste conceito. Contudo a definição de 

Jodelet apud Pedra (1997) a respeito da representação social é uma das mais recorrente nas 

pesquisas do campo em questão, fato este que possivelmente ocorra pela clareza com que a 

autora conseguiu sintetizar a noção de representação, sendo esta definida como [...] uma 

forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, tem um objetivo prático e 

concorre na construção de uma realidade comum a um conjunto social (p. 20). A presente 

pesquisa, a semelhança de tantas outras, também compartilha desta definição.  

De acordo com Madeira (1998) a gestação das representações é dinâmica, o individual 

e o coletivo se interpenetram. É no confronto das experiências concretas e das relações 

contraditórias de vida do sujeito, que as representações são geradas e revisadas 

continuamente, num processo marcado pelas determinações históricas da totalidade social. 

Elas se traduzem numa forma de pensamento social, um saber acerca do real, que orienta as 

decisões e ações dos atores sociais. Ao fazer uma escolha e/ou tomar uma decisão, o 

indivíduo busca a integração do interesse, da coerência, dos sentidos relativos ao objeto, 

formados no cerne da cultura. Não existe uma racionalidade meramente intencional, estando 

em jogo, [...] os processos e mecanismos pelos quais o homem, frente ao outro, se reconhece e 

se define, no viver, no pensar, no agir. Estão em presença de interesses antagônicos embora 

complementares que formam e informam a totalidade social, forjando-a (p. 75). Aceitar ou 

rejeitar uma decisão, aderir ou não a um projeto, envolve níveis decisórios complexos, que 

extrapolam o nível do individual, envolvendo as conjunturas da totalidade social. Desta 

forma, decidir não se resume a uma questão de vontade, de capacidade de quem decide, é 
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preciso considerar as condições de ação que são oferecidas ao sujeito, o espaço que lhe é dado 

para ele ser e estar no mundo.  

Contudo, vale destacar neste momento que Moscovici adota uma concepção de 

indivíduo como um ser pensante, ativo, que mediante as inúmeras interações cotidianas que 

estabelece, cria e comunica suas próprias representações aos outros e encontra soluções 

singulares para as questões que coloca para si próprio. À luz desta vertente teórica não cabe 

enxergar o homem como um ser que passivamente processa informações e/ou carrega dentro 

de si ideologias ou crenças coletivas, pois ele é agente ativo na construção, manutenção e 

transformação da sociedade, bem como do seu universo simbólico internalizado.  

As comunicações, as representações e as relações sociais são imbricadas de 
tal maneira, que uns forjam os outros termos da dinâmica psicossocial. As 
representações sociais agem enquanto guia das condutas que modelam as 
formas e entrelaçam as redes das relações sociais, sendo que estas últimas 
formam, por sua vez, e estruturam as representações. (NÓBREGA, 2001, p. 
85) 

Para apreender o sentido do social no que se refere às representações é necessário 

resgatar a sua função, qual seja, a de orientar os processos de formação da conduta e os 

processos de comunicação social, auxiliando na construção da realidade social comum a um 

grupo. O social é inerente à origem e função das representações sociais, que são elaboradas ou 

transmitidas no curso das comunicações interpessoais, formando um conjunto de conceitos e 

explicações acerca da vida cotidiana. Em suma, as representações podem ser entendidas como 

o saber formado pelo senso-comum. (MAZZOTTI, 1995) 

Segundo Nóbrega (2001) a história da ciência demonstra que tradicionalmente o 

conhecimento científico e o senso-comum eram postos em pólos opostos, sendo o primeiro 

considerado legítimo, o único aceito pela Sociologia, Psicologia, Antropologia, entre outras 

disciplinas, enquanto o senso-comum era considerado [...] um corpus de conhecimento 

“confuso” “inconsciente”, “desarticulado” e “fragmentado”. (p. 62) 

Esta visão a respeito do senso-comum foi modificada a partir da introdução da teoria 

das representações sociais, que atribuiu ao mesmo o status de conhecimento com organização 

psicológica autônoma, defendendo assim, a validade das teorias ditas do senso-comum, 

alegando que essa modalidade de conhecimento é um atributo humano sem o qual não 

poderiam os homens se comunicar sendo, portanto, fundamental para a formulação dos 

argumentos e explicações que regem as relações no mundo. 

Nóbrega (2001) destaca que as representações sociais não são contrárias ao saber 
científico, trata-se: 
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[...] de uma forma de saber que, como todos os outros (mitologia, teologia, 
filosofia, ciência, etc.), diferencia-se pelos modos de elaborações e funções a 
que se destina cada um, respectivamente. A questão reside, portanto, numa 
diferença entre saberes historicamente construídos para fins específicos, e 
não numa hierarquia entre os mesmos. (p. 65) 

O senso-comum é o conhecimento produzido, legitimado e transmitido de geração em 

geração pelas massas. É ele quem alicerça a comunicação entre os povos, sem a qual não seria 

possível a elaboração das representações sociais. Em outras palavras: 

[...] o senso comum é a perpetuação da vida cotidiana, a repetição de 
comportamentos que reforçam as idéias dominantes, a busca de idéias 
práticas cada vez que precisamos agir no cotidiano e não paramos para 
refletir, isto é, esse conjunto de idéias práticas internalizadas na vida 
cotidiana. (GANDIM, apud DONADUZZI, p. 68, 2002) 

É importante para esta pesquisa a definição de senso-comum já que para Moscovici as 

representações sociais são fruto do conhecimento do senso-comum, surgem das tradições 

compartilhadas e sustentadas pela prática do homem, sendo também atravessadas pelas 

imagens mentais e teorias cientificas.  

Segundo Moscovici, apud Pereira de Sá (1995):  

[...] esses conjuntos de conceitos, afirmações e explicações que são as 
representações sociais, devem ser considerados como verdadeiras “teorias” 
do senso comum, “ciências coletivas” sui generis, pelas quais se procede à 
interpretação e mesmo à construção das realidades sociais, [...] as 
representações sociais, por seu poder convencional e prescritivo sobre a 
realidade, terminam por constituir o pensamento em um verdadeiro ambiente 
onde se desenvolve a vida cotidiana. (p. 26) 

As raízes do pensamento se encontram nas normas culturais e nas trocas cotidianas, o 

que faz com que o conteúdo do pensamento seja socialmente definido. Assim sendo, [...] o 

social não é apenas uma tela de fundo, ele gera as representações sociais (p.19). Desta forma, 

adotar o instrumental das representações como forma de pesquisa pressupõe compreendê-las 

como um sistema de significantes que intervêm nas interações sociais, sendo elas modalidades 

de conhecimento social que afeta os processos de organização e comunicação social. É 

necessário ainda ter a clareza que as representações emergem num contexto definido, não 

sendo universais. (ANADON e MACHADO, 2001, p.19) 

O modelo interacionista proposto por Moscovici parte da ligação entre homem, 

sociedade e objeto, sendo este último, físico, social, imaginário ou real. Há uma relação 

indissolúvel entre homem e sociedade, sendo esta relação a responsável pela construção do 

objeto, que é desta forma, constituído por uma herança social comum ao grupo que lhe deu 
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origem. O real é construído pelos homens através dos sistemas simbólicos e valorativos que 

formam o contexto social e ideológico. Assim, é o homem quem produz a sociedade, ao 

mesmo tempo em que é por ela produzido. É por meio da interação e comunicação entre as 

pessoas que a realidade social é edificada. (ANADON e MACHADO, 2001) 

Moscovici nega a ruptura sujeito-objeto, afirmando a dependência do segundo em 

relação ao primeiro, ou seja, o homem, ao integrar as características do objeto ao seu sistema 

cognitivo, forma a representação do objeto, materializando-o, tornando-o parte da realidade 

concreta, segundo as normas e valores do grupo. São as representações que permitem ao 

homem, dar sentido a sua conduta a partir de um sistema de referência que lhe é próprio e que 

define o seu lugar no contexto social em que está inserido. (MAZZOTTI, 1995) 

Os pontos de vista que integram um grupo, seus saberes, são produtos da 

comunicação, que é quem decodifica, constrói e até mesmo deforma as mensagens. As 

representações refletem-se no conhecimento mobilizado pelas pessoas, em suas comunicações 

informais da vida cotidiana. Desta forma, a origem das representações sociais está no diálogo 

estabelecido entre os seres humanos, o que ocupa extensa e significativa parte da sua 

existência. (ANADON e MACHADO) 

A linguagem é um meio de imersão do sujeito no pensamento social, visto que as 

representações são expressas por palavras e mensagens, pela partilha de convenções e práticas 

sociais e culturais que são viabilizadas pela comunicação. A partir da análise da atividade 

discursiva do sujeito(s) o pesquisador identifica os temas, o núcleo, enfim, as noções em torno 

das quais são estruturadas e organizadas as representações de um grupo social específico. 

Assim sendo, o estudo das representações sociais implica olhar para a forma de comunicação 

de um grupo específico, a fim de compreender a organização, a manifestação e a 

transformação das suas expressões culturais, bem como, a função mediadora destas 

expressões entre os grupos e entre o homem e seu meio. 

3.3. ASPECTOS CONSTITUINTES DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

Como já apontado anteriormente a representação social é construída na relação do 

sujeito com o objeto representado, assumindo quatro funções: 1) a formação de condutas; 2) 

orientação das comunicações sociais; 3) manutenção das identidades sociais; 4) justificadora. 

As duas primeiras funções citadas são oriundas do modelo proposto por Moscovici em 1961, 

sendo as duas últimas, resultado do progresso no campo de estudo das representações sociais, 

tendo Abric como seu idealizador. 
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Conforme Nóbrega (2001) a função identitária (3) é entendida como aquela que [...] 

permite salvaguardar a imagem positiva do grupo e sua especificidade (p. 71) enquanto a 

função justificadora (4) é definida como aquela que dá as condições paras os [...] atores 

manterem ou reforçarem os comportamentos de diferenciação social, nas relações entre 

grupos (p. 72) 

Moscovici descreveu dois processos sociocognitivos que trabalham dialeticamente na 

formação da representação social: a objetivação e a ancoragem. Entendê-los é indispensável 

para que se compreenda como são produzidas as representações sociais. Contudo, para que 

seja possível apreender os seus significados é necessário explicitar primeiramente o modelo 

figurativo, que se traduz como resultado da organização decorrente da objetivação e integra a 

constituição dinâmica da representação social. Ele serve como filtro e mediador entre o 

indivíduo e o seu meio, confere sentido aos fenômenos e orienta as condutas, se adequando as 

normas e valores da sociedade. Em suma o modelo figurativo interpreta o fenômeno e 

categoriza a nova informação, inserindo-a num modelo ativo.(ANADON e MACHADO, 

2001) 

A objetivação relaciona-se ao credenciamento do conhecimento referente ao objeto 

que será representado. Este processo seleciona as informações, passa os dados ao modelo 

figurativo que viabiliza a interpretação do fenômeno, transformando-o em elementos 

evidentes através do processo de naturalização, [...] a objetivação está sempre a transformar 

em imagens as noções abstratas, materializando idéias e significações, estabelecendo 

correspondência entre as coisas e as palavras (p. 21). Desta forma, os conceitos abstratos de 

uma realidade passam a integrar um grupo social e a formar o sistema de valores deste grupo, 

à medida que se concretizam como um saber natural, conhecido. (ANADON e MACHADO, 

2001) 

Para Moscovici, o processo de objetivação compreende três fases, quais sejam: 1) a 

construção seletiva - o grupo social realiza uma triagem das informações sobre o objeto, de 

acordo com seus critérios culturais e normativos, selecionando somente o que vai ao encontro 

dos seus interesses e do seu universo de valores; 2) esquematização estruturante - apoiando-

se nos elementos retidos na construção seletiva, o núcleo figurativo é formado, envolvendo 

tanto aspectos conscientes, como inconscientes que são confrontados de forma complexa. A 

esquematização é a organizadora do tecido representacional, entrelaçando e unificando os 

elementos periféricos; 3) naturalização – os elementos pertencentes ao núcleo figurativo 

concretizam-se na realidade, transformando os saberes científicos em saberes de senso-
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comum que passam a condicionar as condutas do grupo social, a partir de uma realidade 

socialmente construída. (ANADON e MACHADO, 2001) 

O enraizamento social da representação e de seu objeto, seguindo uma hierarquia de 

preferências e de papéis existentes, foi chamado por Moscovici de ancoragem, [...] trata-se do 

processo de integração cognitiva de novos elementos a um sistema dado; trata-se de saber 

como certas categorias sociais (ricos, pobres, artistas, etc) classificam, situam, hierarquizam 

certas imagens no sistema de representação já existente (p.23), ou seja, a ancoragem consiste 

na classificação e rotulação do objeto em torno de uma rede de significações, de acordo com 

os valores e práticas sociais partilhadas pelo grupo. (MACHADO e ANADON, 2001) 

De acordo com Nóbrega (2001) a ancoragem é organizada em torno de três condições 

estruturantes, quais sejam: 

a) A atribuição de sentido: o enraizamento de um objeto em um grupo ou sociedade se 

dá de acordo com os valores pré-existentes na cultura, ou seja, o pensamento emergente, se 

apóia no pensamento outrora constituído, com o objetivo de ordenar o novo com base no que 

já é conhecido, familiar. 

b) A instrumentalização do saber: é conferido um valor funcional a representação 

social, transformando o novo objeto em um saber útil que adquire uma dada função no 

mundo. Este novo saber é integrado ao mundo ao mesmo tempo em que serve como um meio 

de interpretação da realidade. 

c) O enraizamento do sistema de pensamento: é efetivada a articulação dos elementos 

estranhos, novos, com os elementos familiares, rotineiros. O pensamento instituído opera 

sobre o pensamento instituinte (novo objeto) através dos mecanismos de classificação, de 

comparação e de categorização. Em suma, o pensamento novo ao entrar em contato com o 

antigo, gera novas interpretações acerca da realidade 

Para melhor compreender os conceitos de objetivação e ancoragem formulados por 

Moscovici as palavras de Pereira e Sá (1995) são esclarecedoras: [...] A função de duplicar 

um sentido por uma figura, dar materialidade a um objeto abstrato, “naturaliza-lo”, foi 

chamada de “objetivar”. A função de duplicar uma figura por um sentido, fornecer um 

contexto inteligível ao objeto, interpreta-lo, foi chamada de “ancorar”. (p. 34) Objetivar e 

ancorar são os dois processos formadores das representações sociais, responsáveis pelo 

enraizamento social da mesma e de seu objeto.  

De acordo com Nóbrega (2001) a representação social dá para toda figura um sentido 

e para todo sentido uma figura, sendo quase imperceptível a dissociação entre face figurativa 

e a face simbólica na estrutura da representação.  
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A formação das representações sociais ocorre no interior dos modelos culturais e 

ideológicos dominantes, presentes no contexto social em que foram geradas, sendo 

compreendidas de duas formas: como produto e como processo de uma dada atividade mental 

que concorre para a construção da realidade. Na primeira forma (produto) a representação 

social é constituída num conjunto de opiniões, pontos de vista, conhecimentos, valores, etc, 

sobre um objeto, formando uma significação central. Já enquanto processo, ela é entendida 

como: 

[...] a transformação social de uma realidade em um objeto de conhecimento 
que também é social. Ela se constrói no interior de um processo relacional 
em que a comunicação social desempenha um papel em primeiro plano, (...) 
esta transformação se traduz como um trabalho de naturalização da realidade 
social porque ela contorna os elementos sociais, apresentando-os como 
evidentes. (ANADON e MACHADO, 2001, p. 17). 

Abric apud Anadon e Machado (2001) defende a existência de um núcleo central, em 

torno do qual as representações se organizam. Esse núcleo é formado pela junção de um ou 

mais elementos cognitivos que dão a representação social coerência e significação, sendo ele 

constituído por um universo de opiniões e crenças. O núcleo central é o elemento mais estável 

da representação o que mais resiste à mudança, sendo ele quem define o valor, o peso dos 

elementos que se organizam ao seu redor, para o sujeito. 

Os elementos que formam uma representação não possuem todos a mesma 

importância, aqueles considerados como principais são os que formam o núcleo central, 

dando sentido a representação, enquanto os demais elementos constituem o núcleo periférico, 

cuja finalidade é o de preservar a organização interna da representação, ele é semelhante a um 

escudo, adaptando-se às alterações provenientes do contexto. 

[...] Uma representação é suscetível de evoluir e de se transformar 
superficialmente por uma mudança do sentido ou da natureza de seus 
elementos periféricos. Mas ela só se transforma radicalmente - muda de 
significação – quando o próprio núcleo central é posto em questão. (ABRIC, 
2001, p. 163)  

De acordo com Mazzotti (1995) para que se conheça a essência das representações, 

alguns elementos centrais que constituem o núcleo precisam ser identificados, pois este é 

marcado pela memória coletiva do grupo e por seu sistema de normas. È a base comum, 

coletivamente compartilhada de uma representação. 

O estudo das representações sociais convive hoje com duas tendências metodológicas 

vista por muitos pesquisadores como conflitantes, uma que prioriza a análise de natureza 
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interacionista e os conteúdos que integram o discurso do grupo social, e a outra que dá ênfase 

à forma do discurso, em detrimento dos conteúdos que o constituem. A primeira tendência 

integra a perspectiva dos conteúdos, na qual se inserem os estudos de Jodelet e da grande 

maioria dos pesquisadores brasileiros. A segunda tendência é a perspectiva estrutural, tendo 

Abric, Guimelli e Flament, da escola Mediterrânea, como seus principais exponentes. 

Jodelet, segundo Anadon e Machado (2001), não nega a relevância de se analisar as 

estruturas na pesquisa das representações sociais. Contudo, prioriza os conteúdos, defendendo 

o estudo das representações como produto, com o intuito de aproveitar a riqueza dos 

conteúdos, relegando ao estudo estrutural um papel completar. Essa postura metodológica é 

criticada por autores da perspectiva estrutural, pois eles dizem ser insatisfatórios os estudos 

que não discutam as formas pelas quais as representações encontram-se estruturadas. Para esta 

vertente é preciso [...] identificar as estruturas e não os conteúdos, as estruturas e não a 

substância. Dito de outra forma, o conhecimento não deve ser descrito como uma substância 

mas como um acontecimento. (ROUQUETTE, apud ANADON e MACHADO, 2001, p. 47) 

Foi a partir de Abric com sua idéia de núcleo central que o estudo das representações 

sociais tomou um novo contorno. Insatisfeito com a perspectiva dos conteúdos optou pelo 

estudo das representações sociais como processo, buscando [...] identificar os elementos 

estruturais não variáveis com a finalidade de explicar o funcionamento interno das 

representações sociais. A grande diversidade dos conteúdos é substituída pelo poder preditivo 

do estudo e pela sua capacidade de generalização. (ANADON e MACHADO, 2001, p. 45) 

As experiências, as vivências de uma coletividade formam as suas representações 

sociais, dando origem a um conjunto de elementos com significados e coerência que 

constituem o núcleo central. Neste sentido, vale ressaltar a influência direta do contexto social 

e ideológico no qual o indivíduo ou grupo está inserido na formação da representação social. 

(MAZZOTTI, 1995) 

A modificação de uma representação para Abric (2001) exige que seja alterado o 

núcleo central, o que implica conhecer a forma de estruturação do conteúdo que o compõe. 

Um mesmo conteúdo organizado de diferentes maneiras, forma núcleos centrais distintos, ou 

seja, representações diferentes. Assim sendo, o que importa não é o conteúdo em si, mas sim, 

a sua organização na formação da representação social. Em razão disso, a análise das 

representações sociais deve privilegiar a compreensão da organização dos elementos que 

constituem o núcleo central, para alcançar a essência dos processos representacionais. Esta 

perspectiva vislumbra a efetivação de pesquisas no campo das representações que coloquem 

em destaque as constantes estruturais, ao invés da análise centrada nos conteúdos dos 
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elementos, uma vez que esse modelo de constantes estruturais dá as condições de acesso ao 

núcleo central, o que permite explicar o funcionamento interno da representação. 

De acordo com Anadon e Machado (2001) o próprio Moscovici admite que ainda hoje 

o objeto das representações sociais encontra-se mal definido. O fundador da teoria das 

representações considera limitada aquelas pesquisas que se contentam em apenas recolher os 

dados do social, afirma ainda, que as pesquisas não podem restringir a coleta de dados a 

conteúdos do pensamento, devendo considerá-los, sem, contudo deixar de dar atenção à forma 

de desenvolvimento social dos processos cognitivos, bem como, a sua organização em relação 

ao [...] agenciamento de significações, priorizando-se os fatos da língua e da imagem. (p. 46) 

Quando se trata de analisar uma prática social é essencial que se considere as 

condições históricas, sociais e materiais que deram origem à mesma, bem como, dar destaque 

à forma de apropriação dos fatores cognitivos e simbólicos que constituem a representação do 

indivíduo ou grupo, visto que, as representações a as práticas sociais são indissolúveis, 

influenciando-se mutuamente. De acordo com Abric apud Mazzotti (1995) [...] as 

representações devem ser vistas como uma condição das práticas e as práticas como um 

agente de transformação das representações. (p. 23) 

Assim sendo, as representações sociais podem servir como um guia para a formulação 

de hipóteses a respeito da prática. Contudo, não podem resumir-se a inferências deterministas 

devendo a análise contemplar tanto os aspectos presentes no discurso dos atores sociais, como 

a observação das práticas em questão. 

Mazzotti (1995) baseada em Abric aponta que a explicitação de uma representação 

exige o desenvolvimento de técnicas que permitam conhecer o conteúdo da mesma, sua 

estrutura interna e o seu núcleo central, através de uma abordagem plurimetodológica. Após o 

conhecimento destes três elementos, deve-se prosseguir com a elaboração de uma 

argumentação sobre a relação destes elementos no contexto e na formação das condutas e 

valores do grupo. 

Em suma, pode-se perceber que independente das opções metodológicas adotadas, 

desde que o pesquisador mantenha o rigor cientifico exigido na realização de uma pesquisa 

séria, o estudo das representações sociais se mostra como um valioso instrumental para a 

apreensão e reflexão a respeito das complexas teias de significados presentes nos processos e 

práticas constituintes da totalidade social, podendo servir para a transformação positiva das 

condições de vida. 
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3.4.  REPRESENTAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

A prática do educador não se estrutura no vazio, não é resultado de uma atividade 

meramente individual, mas, ao contrário, reflete a identidade simbólica de nossa sociedade, 

que vai impregnar a cultura de cada escola direcionando a prática pedagógica, definindo a 

escolha e a forma de utilização dos recursos pedagógicos e, conseqüentemente, as formas de 

socialização e de apropriação da cultura que serão estabelecidas no espaço escolar. 

Os fenômenos educacionais são fundamentados nas representações sociais dos 

educadores, constituindo-se como verdadeiros “campos de conhecimento” que são resultantes 

de múltiplas determinações históricas, culturais e sociais que condicionam a ação docente no 

interior das instituições escolares. (GAMA, 1991) 

O contexto interfere na formação das representações, bem como, as mesmas precisam 

de uma consciência que as sustentem. Concorda-se com Pedra (1997) quando este afirma que a 

representação tem função simbólica e poder de construção do real, ela [...] não é puro reflexo 

das determinações objetivas, ela é um sistema de interpretação de uma relação. (p. 17-18) 

As intuições escolares através das representações que possuem acerca de determinado 

conhecimento (re) produzem a cultura, visto que os conhecimentos científicos são repletos de 

representações e propagadores destas, que são por sua vez, derivadas do conjunto de relações 

(experiências) que o indivíduo vivencia no seio da sua cultura, bem como pela sua reação 

frente as diferentes situações que experimenta. As representações refletem como o indivíduo 

ou classe toma consciência e responde a própria estrutura social. As experiências pessoais e 

profissionais do sujeito acompanham a sua ação, sendo o suporte sobre o qual a prática se 

apóia. (MADEIRA, 1998) 

Desta forma, é possível afirmar que as representações sociais dos professores com 

relação ao que pensam sobre o brincar e o aprender são reproduzidas na escola em suas 

relações com os seus alunos, de acordo com o que está representado na sociedade e é 

legitimado pelo grupo social do qual fazem parte, pois suas representações são formadas pelas 

idéias circulantes na totalidade social e no grupo que pertencem, sendo (re) construídas a 

partir de suas experiências e das relações que estabelecem no decorrer da vida. [...] a 

representação pode ser entendida como a elaboração psicológica complexa onde se integram, 

em uma imagem significante, a experiência de cada um, os valores e as informações 

circulantes na sociedade. (PEDRA, 1997, p. 19) 

As tomadas de decisões dos profissionais não são oriundas de uma racionalidade 

abstrata, mas sim, das relações concretas e históricas de quem as toma, não são neutras, 
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refletem o pensamento social daqueles que a formulam. As decisões são impregnadas pelas 

representações sociais, que por sua vez, não se estruturam no vazio, e sim são os resultados da 

reorganização significativa do real pelo homem. Os objetos sejam eles pessoas, coisas, idéias, 

conceitos, reais ou imaginários, assumem concretude através das representações sociais. 

(MADEIRA, 1998) 

O trabalho com representações sociais na esfera educacional implica uma definição de 

Educação, que na presente pesquisa é entendida [...] como construção social e histórica de 

saberes, os quais, em sua pluralidade, articulam as diversas culturas às dimensões 

psicossociais daqueles que as fazem e nelas se fazem. (MADEIRA, 2000, p. 241) 

Contudo, conforme ressalta Madeira (1991) os sistemas de representações sociais 

referentes à educação, a escola e a escolaridade não são homogêneos, se apresentando em 

verdade, contraditórios, pois são inúmeras as formas de inserção na totalidade social, 

especialmente num país como o Brasil que convive com uma diversidade enorme de 

realidades, realidades estas muito próximas às vezes em termos espaciais, mais 

infindavelmente distantes em termos existenciais. 

[...] A educação é construída nas relações concretas da totalidade social. Traz 
suas marcas e contradições. Não é um ato isolado, nem decorre da boa 
vontade de indivíduos ou da idealização de dirigentes. Entre o discurso 
destes e a prática quotidiana está a distância entre os efetivos interesses em 
jogo, interesses que extrapolam a educação e que tem suas raízes nas 
relações sociais mais amplas, determinando-a. (MADEIRA, 1991, p. 141)  

Desta forma, entender as representações sociais como um conjunto estruturado de 

significações sociais que orientam os processos educativos, possibilita compreender melhor os 

fatores sociais que agem sobre a educação e provocam determinados resultados. Contudo, 

vale ressaltar que o sistema de representações sociais, presente no campo educativo 

(microssistema) é dependente do sistema de representações sociais que forma a sociedade em 

geral (macrossistema), trabalhando para a manutenção e equilíbrio do último. Isto significa 

que [...] a pretensão de mudanças no sistema de representações sociais da escola supõe e exige 

profundas mudanças no sistema geral ao qual está relacionado. (ANADON e MACHADO, 

2001, p. 75) 

 



4. ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa se propõe a responder a seguinte questão problema: Quais são as 

representações sociais de acadêmicas (os) do curso de Pedagogia (habilitação em 

Educação Infantil e Séries Iniciais) sobre o brincar e o aprender? 

Com o intuito de viabilizar a investigação do problema proposto, a pesquisa foi 

estruturada em torno de três questões de pesquisa, quais sejam: 

1) Quais são os elementos que as(os) acadêmicas(os) associam a brincar e a 

aprender? 

2) Como se organizam os elementos constituintes das representações sociais de 

brincar e aprender? 

3) Quais são os significados associados às representações sociais de brincar e 

aprender pelas(os) acadêmicas(os)? 

Objetivando responder a estas questões, adotamos uma abordagem plurimetodológica, 

que permite trabalhar simultaneamente com dados qualitativos e quantitativos e organizamos 

o estudo em três etapas, que serão descritas abaixo. 

4.1. PRIMEIRA ETAPA  

Nesta etapa, procura-se responder à primeira questão de pesquisa: Quais são os 

elementos que as (os) professoras (es) associam a brincar e aprender? 

A questão acima buscou investigar o conteúdo da representação social dos sujeitos da 

pesquisa. 

A análise de dados desta etapa também será utilizada para responder à segunda 

questão de pesquisa : Como se organizam os elementos constituintes das representações 

sociais de brincar e aprender? Entretanto, a resposta a esta questão requer também a 

realização da segunda etapa da pesquisa. 

4.1.1. Sujeitos 

A primeira etapa da pesquisa contou com a participação de oitenta e dois sujeitos 

(apenas um do sexo masculino), do quinto e sexto períodos do curso de Pedagogia. 
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4.1.2. Procedimentos de geração de dados 

O que nos interessa nesta etapa é conhecer as conceitualizações dos sujeitos. Por isso, 

para responder esta questão foi utilizada a técnica da Associação Livre que é, de acordo com 

Roazzi (1995), um instrumento de coleta que permite o respeito às construções particulares 

dos indivíduos. 

A aplicação da técnica da Associação Livre consistiu em responder a seguinte questão: 

O que lhe vem em mente quando você pensa em... (primeira palavra estímulo)? (tempo para 

o sujeito responder)... E o que lhe vem em mente quando você pensa em (segunda palavra 

estímulo)? Para metade dos sujeitos, a primeira palavra-estímulo era BRINCAR e a segunda 

APRENDER. Para a outra metade era o contrário. Diante dessas palavras-estímulo, os sujeitos 

evocavam tantas palavras ou expressões quantas as que lhes viessem em mente, enquanto a 

pesquisadora as anotava em fichas individuais, nas quais registrara também os seguintes 

dados: nome, idade, experiência profissional, estado civil e número de filhos. 

O cuidado com a alternância na ordem de apresentação das palavras tinha por objetivo 

evitar que as evocações provocadas por uma das palavras afetassem as evocações provocadas 

pela outra, o que poderia comprometer a interpretação dos resultados. Ao mesmo tempo, a 

análise dessa interferência, caso viesse a ocorrer, poderia trazer novos elementos para a 

interpretação dos resultados da pesquisa, como será discutido adiante. 

4.1.3. Análise dos dados 

O material gerado pelas associações livres foi submetido a uma análise de 

hierarquização, que tinha por intuito selecionar as palavras mais importantes para o grupo, 

tendo por base a freqüência e a ordem de evocação (MAZZOTTI, 1995). Porém, antes desse 

procedimento, foi necessário efetuar uma redução do material, realizada pela pesquisadora e 

por mais três juízes, na qual foram reunidas as palavras com o mesmo significado. Desta 

forma, procurou-se evitar que aqueles significados que poderiam ser expressos por diferentes 

palavras acabassem obtendo uma fraca pontuação na análise de hierarquização, por ter essa 

pontuação sido baseada na freqüência das palavras e não no seu significado. Desta forma, 

algumas palavras foram reunidas e consideradas como sendo uma mesma evocação.  

Os valores para a hierarquização das evocações foram estabelecidos de acordo com o 

seguinte procedimento:  
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a) Foi calculada a média das palavras evocadas por cada sujeito, o que resultou na 

média 5, tanto para BRINCAR quanto para APRENDER.  

b) Após a determinação da média, foi estabelecido que as palavras evocadas em 

primeiro lugar pelo sujeito receberiam a pontuação 5; as palavras evocadas em 

segundo lugar receberiam pontuação 4 e assim sucessivamente. Da quinta posição 

em diante, todas as palavras receberam pontuação 1.  

A hierarquização possibilitou conhecer as evocações mais fortemente associadas às 

expressões BRINCAR e APRENDER (ANEXOS 1e 2). De acordo com Abric (2001) e 

Nascimento (1995) as palavras mais freqüentemente evocadas e as evocadas em primeiro 

lugar possivelmente fazem parte do núcleo central. 

Os elementos que formam uma representação não possuem todos a mesma 

importância, aqueles considerados como principais são os que formam o núcleo central, 

dando sentido à representação, enquanto os demais elementos constituem o núcleo periférico, 

cuja finalidade é o de preservar a organização interna da representação, agindo semelhante a 

um escudo e adaptando-se às alterações provenientes do contexto. (ABRIC, 2001) 

Com base na hierarquização foi possível destacar as cinco evocações mais relevantes 

na representação social dos sujeitos da pesquisa, buscando verificar se houve influência de 

ordem devido à alternância na apresentação das palavras-estímulo. A tabela 1 ilustra os 

resultados obtidos: 

A análise dos dados nos mostra que houve influência de ordem nas evocações de 

brincar e aprender. Como pode ser visto na tabela 1, as associações com a palavra aprender 

em segundo lugar apresentam idéias semelhantes às associações realizadas com a palavra 

brincar em primeiro lugar, ou seja, as evocações [alegria / felicidade / riso] e [interação] que 

aparecem primeiro em brincar, se repetem em seguida em aprender. Tal situação ocorre 

possivelmente pela ativação dessas palavras pela memória recente e não pelas imagens e 

significados que formam o constructo da representação social dos sujeitos sobre o objeto em 

questão, fato este que indica a contaminação na associação da palavra aprender em segundo 

lugar pela palavra brincar em primeiro. 

Já durante a associação livre de aprender em primeiro lugar e de brincar em segundo 

lugar, não foi verificada a contaminação nos significados evocados, visto que as associações 

que aparecem em ambos os casos são distintas entre si. Essa constatação demonstra que a 

representação social de brincar é mais cristalizada que a de aprender, o que possivelmente 

ocorre pelo fato de que o conceito de brincar em nossa sociedade tem um significado mais 
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consensual, provavelmente relacionado com experiências que fazem parte da história de vida 

de várias pessoas. 

Tabela 1- Evocações associadas com as palavras APRENDER e BRINCAR quando apresentadas em 
primeiro e em segundo lugar 

Evocações associadas com a palavra Aprender 
em 1º lugar Colocação Freqüência Pontuação 

Conhecimento/Informação/Sabedoria 1a 10 36 
Ajuda/Colaboração/Trocas 2a 13 29 
Alfabetizar/Escrever/Ler 3a 7 28 
Experimentar/Viver 4a 7 19 
Busca/Pesquisa 5a 6 17 
Evocações associadas com a palavra Aprender 
em 2° lugar Colocação Freqüência Pontuação 

Conhecimento/Informação/Sabedoria 1a 24 96 
Ajuda/Colaboração/trocas 2a 7 28 
Busca/Pesquisa 3a 9 24 
Alegria/felicidade e riso 4a 7 22 
Interação 5a 5 19 
Evocações associadas com a palavra Brincar 
em 1º lugar Colocação Freqüência Pontuação 

Entretenimento/Lazer/Passatempo 1a 23 83 
Alegria/Felicidade/Riso 2a 18 67 
Interação 3a 19 54 
Brinquedos/ Jogos 4a 12 44 
Construir/Criar 5a 10 37 
Evocações associadas com a palavra Brincar 
em 2º lugar Colocação Freqüência Pontuação 

Alegria/Felicidade/Riso 1a 19 70 
Entretenimento/Lazer/Passatempo 2a 16 62 
Correr/Jogar/Pular 3a 12 39 
Interação 4a 10 33 
Construir/Criar 5a 10 30 

 

Podemos sugerir também que o conceito de aprender adquire significações do 

conhecimento científico, reificado, ou seja, para as pessoas entrevistadas, este constructo 

ganha significações apreendidas na academia (Universidade) e que provavelmente não estão 

presentes no senso-comum. A teoria cientifica presente no curso de formação de professores 

do qual fazem parte os sujeitos desta pesquisa, aponta o brincar como uma forma de aprender, 

o que também pode servir para explicar a contaminação da associação de aprender em 

segundo lugar por brincar em primeiro lugar.  

Outra análise que pode servir para ratificar que o conceito de brincar é mais 

consolidado que o de aprender, reside no fato de que quatro das cinco evocações que 
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obtiveram pontuação maior na hierarquização de brincar em primeiro lugar, se repetem 

também em brincar em segundo lugar. E ainda, as que não se repetiram comungam 

significados próximos, já que [brinquedos / jogos] (brincar 1º lugar) são suportes de 

brincadeiras e [correr / jogar / pular] (brincar 2º lugar) são condutas características da 

brincadeira. Vale, contudo, destacar que apesar das evocações produzidas perante a palavra 

brincar em primeiro e em segundo lugar coincidirem em sua maioria, a ordem de classificação 

das mesmas foi diferente, como pode ser visto na tabela 1, o que pode não ser um dado 

relevante, visto que a pontuação obtida na hierarquização não é destoante. 

Quanto à palavra aprender, três das cinco evocações que obtiveram maior pontuação 

na hierarquização se repetem, sendo as demais distintas. As evocações associadas a aprender 

em primeiro lugar que não aparecem em aprender em segundo lugar são as seguintes: 

[alfabetizar /  escrever / ler] e [experimentar / viver]; as evocações associadas a aprender em 

segundo lugar que não aparecem em aprender em primeiro lugar são [alegria / prazer] e 

[interação]. Como se pode perceber, as primeiras evocações se referem a conteúdos e 

processos da aprendizagem enquanto as segundas incluem aspectos emocionais e relacionais, 

o que sugere novamente que a representação de aprender se apresenta menos homogênea que 

a representação de brincar. Quanto à ordem de classificação, as duas primeiras evocações 

coincidiram, tanto em aprender em primeiro lugar como em aprender em segundo lugar. As 

demais evocações tiveram colocações alternadas, como mostra a tabela já mencionada. 

Vale ressaltar que apesar de ter ocorrido este efeito de ordem, que é importante em 

termos da interpretação dos dados, o mesmo não afeta as etapas posteriores da pesquisa, visto 

que estas etapas são realizadas com as evocações mais pontuadas na hierarquização total de 

brincar e de aprender que serão apresentadas nas tabelas a seguir. É importante frisar que as 

evocações que apareceram na tabela 1, também estão presentes nas duas próximas tabelas que 

serão apresentadas e que mostram a hierarquização das 20 evocações mais relevantes de 

BRINCAR e de APRENDER, de acordo com a ordem de apresentação como, também, sem 

considerar os efeitos dessa ordem. 

Assim, a análise das evocações mais fortemente associadas às palavras-estímulo 

BRINCAR e APRENDER permite conhecer os principais elementos cognitivos e simbólicos 

que constituem o conteúdo das representações sociais dos sujeitos desta pesquisa. Tais 

conteúdos são marcados pela memória coletiva do grupo e por seus sistemas de normas, 

crenças e valores. (MAZZOTTI, 1995).  
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Tabela 2. Pontuação geral das vinte evocações mais pontuadas de BRINCAR  

1º LUGAR 2º LUGAR TOTAL BRINCAR 
F P F P F P 

Entretenimento / Lazer / Passatempo 23 83 16 62 39 145 
Alegria / Felicidade / Riso 18 67 19 70 37 137 
Interagir 19 54 10 33 29 87 
Construir / Criar 10 37 10 30 20 67 
Fantasia / Imaginação 12 28 6 25 18 53 
Brinquedos / Jogos 12 44 2 7 14 51 
Correr / Jogar / Pular 2 8 12 39 14 47 
Prazer 8 28 7 17 15 45 
Socialização / Trocas 9 23 9 20 18 43 
Autonomia/Liberdade 9 29 5 14 14 43 
Criança 3 12 3 13 6 25 
Amizade / Companheirismo / Conhecer 
Novos Amigos 5 10 5 13 10 23 

Espontaneidade 3 12 2 8 5 20 
Afeto/Emoção 8 16 2 4 10 20 
Respeitar 2 5 5 13 7 18 
Desenvolvimento 2 10 2 6 4 16 
Educar / Orientar 3 10 1 5 4 15 
Expressão da Criança / Expressão Oral e 
Corporal 2 6 3 9 5 15 

Ação / Movimento 3 7 3 7 6 14 
Descobertas 2 9 2 4 4 13 

 

F Representa o número de vezes que a palavra foi evocada 
P Pontuação após a hierarquização 

 

Os resultados presentes na tabela- 2 demonstram que as evocações [entretenimento / 

lazer / passatempo] se apresentam predominantes, identificando o brincar com as idéias de 

diversão, descontração, como algo “não sério”, descomprometido, que é fortemente associado 

a emoções positivas como  [alegria / felicidade riso], enfim, com a idéia de [prazer].  

Associadas ao brincar aparecem também as idéias de [interação], [construção], 

[fantasia, imaginação], que são de fato processos psicológicos envolvidos nesta atividade. 

Como suporte da mesma, aparecem os [brinquedos / jogos]; as condutas [correr / jogar / 

pular] destacam as características de ação e movimento que também são associadas ao 

brincar. Este é visto também como uma atividade que envolve [socialização / trocas], 

promovendo [amizade / companheirismo / conhecer novos amigos]. Ao brincar, relacionam-

se também as idéias de [autonomia / liberdade], [expressão oral / corporal], [espontaneidade], 

que parecem refletir o reconhecimento de que a é na brincadeira que a criança tem assegurado 
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o seu direito de ser criança. Talvez por isso, a palavra “criança” foi bastante evocada, mas não 

houve menção ao adulto / professor. Aliás, este aparece apenas implicitamente no papel de 

orientador, na evocação [educar / orientar]. O brincar, na concepção das entrevistadas, abre 

espaço para as [descobertas], mas estas têm um peso pequeno (apenas quatro sujeitos as 

evocaram), possivelmente por serem associadas a atividades mais estruturadas e direcionadas 

pelo adulto. 

Em outras palavras, brincar é coisa de criança, dá prazer, traz alegria, felicidade, riso, 

é o espaço da espontaneidade, da autonomia e da liberdade e possibilita conhecer novos 

amigos. Poderíamos destacar aqui uma visão romântica desta atividade, que é vista como 

característica da infância. 

Tabela 3. Pontuação geral das vinte evocações mais pontuadas de APRENDER 

1º LUGAR 2º LUGAR TOTAL APRENDER 
F P F P F P 

conhecimento/informação/sabedoria 10 36 24 96 34 132 
ajuda/ colaboração/trocas 13 29 7 28 20 57 
busca/pesquisa 6 17 9 24 15 41 
interação 5 16 5 19 10 35 
alfabetizar/escrever/ler 7 28 3 6 10 34 
experimentar/ viver 7 19 4 11 11 30 
curiosidade/interesse 5 16 4 13 9 29 
ensinar 4 16 3 12 7 28 
estudo 5 12 4 12 9 24 
crescer/mudança 3 10 4 13 7 23 
prazer 1 1 6 22 7 23 
aperfeiçoamento/profissionalização 2 6 5 16 7 22 
assimilar/compreender 5 13 4 7 9 20 
construir/criar 5 16 2 4 7 20 
empenho/dedicação 4 13 2 7 6 20 
esforço/disposição 2 9 3 10 5 19 
alegria 4 15 0 0 4 15 
decifrar alguma coisa/descobrir 0 0 4 16 4 16 
livros 2 9 2 5 4 14 
educar/orientação 3 9 2 5 5 14 

 
F Representa o número de vezes que a palavra foi evocada 
P Pontuação após a hierarquização 

 

Ao contrário, na análise de aprender (tabela 3) foi possível verificar a presença forte 

do caráter escolarizante, pois as evocações relacionam-se com [conhecimento / Informação / 

sabedoria], os quais, para serem adquiridos, requerem a intencionalidade de [ensinar], 
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implicando [busca / pesquisa] [estudo], [empenho / dedicação], [esforço / disposição] o que 

reflete uma visão de aprender como “algo sério”, sistematizado, relacionado com os saberes e 

atividades exigidas pela escola tradicional: [alfabetizar / escrever / ler] e tendo como suporte 

os [livros]. 

Poderíamos inferir que, ao invés de uma visão romântica (que se manifesta em relação 

ao BRINCAR), tem-se, relacionado ao aprender, uma visão mais cognitiva, que se traduz em 

[assimilar / compreender] novas informações, [decifrar alguma coisa / descobrir], [construir / 

criar], movido por [curiosidade / interesse] e que resulta em [crescer, mudança]. Ao contrário 

de BRINCAR, que está estreitamento relacionado à infância, APRENDER parece não ter uma 

atribuição etária, prevalecendo, ao longo da vida, para responder à necessidade de 

[aperfeiçoamento / profissionalização]. 

As idéias de alegria e interação foram relacionadas a aprender. Contudo, como foi 

mencionado na análise da tabela 1 essas evocações podem ser resultado da influência de 

ordem das evocações com as palavras - estímulo BRINCAR e APRENDER, visto que as 

evocações de alegria e interação aparecem primeiro em brincar e se repetem em seguida em 

aprender. Uma possível explicação para tal ocorrência já foi apresentada na análise da tabela 1. 

A trajetória de pesquisa realizada até o momento não nos permite conclusões. Mesmo 

assim, foi possível perceber que, apesar de considerarem que, no brincar, a interação e a 

construção são possíveis, o caráter de entretenimento, lazer e passatempo são predominantes, 

enquanto no campo do aprender prevalece a noção de conhecimento, informação e sabedoria. 

Isto mostra a tendência dos sujeitos de pesquisa a relacionarem o aprender como algo sério, 

que envolve a alfabetização, a escrita, a leitura e o aperfeiçoamento profissional por meio do 

estudo, da pesquisa e das trocas. Contudo, não incluem o brincar como o principal meio de 

desenvolvimento cultural e de aprendizagem da criança, como postulam as teorias 

psicológicas do desenvolvimento humano, com as quais se pressupõe que essas acadêmicas 

(os) têm contato durante sua formação universitária e também nas formações continuadas de 

que participam, já que a maioria já é professora da educação infantil ou das séries iniciais.  

4.2. SEGUNDA ETAPA 

Nesta etapa procura-se responder à segunda questão de pesquisa: Como se organizam 

os elementos constituintes das representações sociais de BRINCAR e de APRENDER?  
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4.2.1. Sujeitos 

A segunda etapa da pesquisa foi realizada no mês de abril de 2005 e contou com a 

participação de dez sujeitos, todos do sexo feminino, sendo quatro participantes também da 

etapa anterior. Os sujeitos desta etapa também são estudantes do curso de Pedagogia da 

mesma instituição dos da etapa anterior, sendo que oito deles atuam como professoras na 

Educação Infantil ou séries iniciais. Vale ressaltar a dificuldade da pesquisadora em encontrar 

pessoas que aceitassem participar deste segundo momento, o que justifica a necessidade de 

buscar a colaboração de outros sujeitos além daqueles que participaram da primeira etapa. 

4.2.2. Procedimentos de geração de dados 

Do total das quarenta evocações selecionadas (20 da lista de BRINCAR e 20 da lista 

de APRENDER), nove apareceram nas duas listas, o que resultou em um total de 31 

evocações diferentes. Essas evocações foram escritas em 31 fichas (uma evocação por ficha, 

considerando como evocação uma ou mais palavras, tal como apresentado nas tabelas 2 e 3).  

Foi decidido acrescentar uma ficha com a palavra “professora”, mesmo esta tendo uma 

pontuação abaixo do ponto de corte. Essa decisão foi motivada pelo fato da palavra “criança” 

estar incluída na lista das 31 evocações mais pontuadas. Assim, se considerou que seria 

interessante conhecer qual o lugar da professora na estrutura da representação, sobretudo em 

relação ao lugar atribuído à criança. Além desta, foram também acrescentadas duas fichas 

com as palavras-estímulo APRENDER e BRINCAR, com o intuito de conhecer, na estrutura 

da representação, como as evocações se organizam em torno de cada uma destas palavras. A 

lista contendo as evocações usadas no PCM encontra-se no ANEXO 3. 

Desta forma, 34 fichas foram utilizadas no procedimento de classificações múltiplas 

(PCM), que, de acordo com Roazzi (1995) é um procedimento usado para explorar a forma 

como as pessoas categorizam e elaboram seus sistemas de classificação, sendo, portanto, uma 

técnica de investigação que pode ser utilizada como um quadro de referência para orientar e 

analisar entrevistas qualitativas. 

O PCM foi realizado em entrevistas individuais com as acadêmicas/professoras, 

utilizando-se como material um gravador e as 34 fichas mencionadas anteriormente. Esse 

procedimento consta da categorização livre, pelos sujeitos da pesquisa, das palavras presentes 

nas fichas que lhes foram entregues. Para a realização do PCM, a pesquisadora dava a 

seguinte instrução aos sujeitos da pesquisa: “Eu gostaria que você organizasse livremente 
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essas fichas formando grupos com as palavras que tivessem atributos em comum que não 

fossem partilhados pelos elementos dos outros grupos. Organize da maneira que quiser, 

adotando o critério que desejar. Caso haja uma ou mais palavras que você considere que não 

se encaixam em nenhum grupo, você pode isolá-las, formando um grupo com apenas uma 

palavra”. 

Quando as acadêmicas/professoras terminavam de realizar os arranjos com as 

palavras, a pesquisadora pedia que elas olhassem com calma seus agrupamentos e perguntava 

se estavam satisfeitas ou se gostariam de fazer alguma alteração. As acadêmicas/professoras 

formaram tantas categorias quantas acharam suficientes. Em seguida, foi solicitado que 

explicitassem os critérios que adotaram para formar os arranjos de palavras, justificando a 

inclusão de cada elemento no grupo em que foi incluído. Após a justificativa, a pesquisadora 

pediu que dessem um nome para cada grupo formado. Após justificada a categorização, a 

pesquisadora perguntava se a entrevistada gostaria de organizar as fichas de outro modo, 

formando novas categorias. Apenas uma entrevistada reorganizou as fichas, formando uma 

nova categoria com algumas das fichas e excluindo todas as outras. 

De acordo com Roazzi (1995), o significado que cada indivíduo possui de mundo é 

construído sobre uma rede de categorizações pessoais. Portanto, entender as categorias que os 

indivíduos utilizam para ordenar a realidade, bem como os conceitos que organizam tais 

categorias, é fundamental para compreendermos o significado que as pessoas atribuem ao seu 

mundo ou a um dado fenômeno. Assim sendo, [...] a compreensão do sistema de 

categorização utilizado pelas pessoas, e a forma com que designam conceitos a estas 

categorias constitui-se a chave central para o entendimento do comportamento humano. (p. 

15). 

As pessoas, para se adaptarem ao mundo, tendem a classificar e categorizar 

constantemente os estímulos à sua volta, formando assim seus constructos pessoais. Esse 

processo de categorização se traduz na construção ativa da realidade, à qual é atribuída 

significação peculiar por cada indivíduo. Assim, o sistema de categorização reflete o sistema 

de conceitualização de cada indivíduo. Desta forma, a opção pela técnica do PCM nesta 

pesquisa justifica-se pelo fato de que ela permite que as pessoas classifiquem e categorizem 

os diferentes estímulos, de acordo com seus próprios critérios e conceitualizações, sem 

interferência do sistema conceitual do pesquisador. 

Ao encerrar todas as etapas do PCM, a pesquisadora solicitou aos sujeitos de pesquisa 

que escolhessem, dentre as 34 fichas que estavam dispostas na mesa, as 05 que eles 

consideravam que tinha maior relação com APRENDER. Após a seleção das 05 fixas, a 
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pesquisadora deu a seguinte instrução: “Eu gostaria que você organizasse essas cinco fichas 

na seguinte ordem: da que tem mais relação com APRENDER (que será a primeira ficha da 

sua fila) até a que mais se distância de aprender. Portanto, aquela que você acha que tem 

menos relação dentre as cinco será a última palavra da fila”. 

Quando terminavam a ordenação das cinco fichas, a pesquisadora perguntava se teria 

alguma palavra que não estava presente na mesa e que as acadêmicas/professoras achavam 

importante acrescentar. Em seguida, solicitava que os sujeitos da pesquisa escolhessem dentre 

as 34 fichas as 05 fichas que tinham menor relação com APRENDER, para depois organizá-

las de acordo com a seguinte instrução: “Eu gostaria que agora você organizasse essas 05 

fichas na seguinte ordem: da que tem menos relação com APRENDER (que será a primeira 

palavra da fila) para a que tem mais relação com a palavra aprender (que será a última 

palavra da sua fila)”. O mesmo procedimento foi realizado com a palavra-estímulo 

BRINCAR.  

Esta ordenação permitiu realizar uma nova análise de hierarquização, com o objetivo 

de confrontar os resultados com os da análise realizada na primeira etapa, já que, desta vez, a 

ordenação seria realizada de forma explícita, ou seja, consciente, após um processo de 

reflexão (ANEXOS 4 e 5).  

4.2.3. Análise dos dados 

Para tornar possível o conhecimento da estrutura da representação (segunda questão de 

pesquisa), a análise dos dados desta etapa foi organizada da seguinte forma: 

• análise das ordenações e; 

• análise das categorizações produzidas por meio do PCM; 

4.2.3.1. Análise das ordenações 

As ordenações produzidas pelos sujeitos foram hierarquizadas da seguinte forma: 

- Aos cinco itens (no caso, as evocações representadas nas fichas) considerados 

como mais importantes, foram atribuídos, respectivamente, os pesos 33, 32, 31, 30 

e 29, de acordo com a ordem de importância, do mais para o menos importante.  

- Aos cinco itens considerados menos importantes, foram atribuídos, 

respectivamente, os pesos 1, 2, 3, 4 e 5, de acordo com a ordem de importância, do 

menos para o mais importante. 
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- Aos itens restantes, foi atribuído o peso 17, por ser essa a posição média, já que 

eram apresentadas aos sujeitos 33 palavras para serem ordenadas (considerando 

que a 34ª era a palavra-estímulo da ordenação, ou seja, APRENDER ou 

BRINCAR, dependendo do que tinha sido solicitado pela pesquisadora). 

A) Análise das palavras consideradas mais e menos relacionadas com BRINCAR e 
com APRENDER  

As evocações com maior pontuação nas tabelas 4 e 5 representam as idéias que mais 

se relacionam com o constructo das representações sociais dos sujeitos da pesquisa, a respeito 

do objeto em questão: APRENDER e BRINCAR. Enquanto as evocações que obtiveram 

menor pontuação representam as idéias que mais se distanciam, que são menos importantes na 

estrutura da representação.A comparação das cinco primeiras e das cinco últimas evocações 

presentes nas tabelas 4 e 5 permitiu confirmar que são atribuídos significados opostos a essas 

palavras. 

Tabela 4. Comparação entre as evocações de BRINCAR e APRENDER consideradas mais e menos 
importantes após a ordenação explícita: 

Evocações menos pontuadas de 
BRINCAR após a hierarquização 
com base na ordenação explícita  -

(anexo 4) 

Pontuação Evocações mais pontuadas de 
APRENDER após a hierarquização 
com base na ordenação explícita --

(anexo 4)  

Pontuação

Alfabetizar/escrever/ler  116 Curiosidade/Interesse 236 
Busca/pesquisa  111 Socialização/Trocas 231 
Empenho/dedicação  98 Interação 214 
Livros  90 Busca/Pesquisa 207 
Aperfeiçoamento/profissionalização 75 Conhecimento/Informação/Sabedoria 199 

Evocações menos pontuadas de 
APRENDER após a hierarquização 
com base na ordenação explícita - -

(anexo 4) 

Colocação Evocações mais pontuadas de 
BRINCAR após a hierarquização 
com base na ordenação explícita  -

(anexo 4) 

Pontuação 

Emoção/Afeto 127 Brinquedos/jogos 268 
Colaborar/Ajudar 116 Correr/jogar/pular 240 
Entretenimento/Lazer/Passatempo 107 Fantasia/imaginação 232 
Correr/Jogar/Pular 100 Expressão da criança 225 
Alegria/Felicidade/Riso 98 Alegria/felicidade/riso 217 

 

A comparação entre as evocações mais e menos pontuadas de BRINCAR e de 

APRENDER após a ordenação explícita mostra que a maioria das evocações que menos se 

relacionam com APRENDER: [Entretenimento / lazer / passatempo],[Correr / jogar / pular] e 

[Alegria / felicidade / riso] são justamente aquelas que mais se relacionam com BRINCAR. 
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Quanto às evocações que os sujeitos consideraram que têm menos relação com BRINCAR: 

[aperfeiçoamento / profissionalização], [alfabetizar / escrever / ler], [busca / pesquisa], 

[empenho / dedicação] e [livros] há a prevalência do caráter escolarizante que se mostra 

presente nas evocações que mais se relacionam com a aprender, ou seja, brincar e aprender 

são concebidas em pólos opostos pelos sujeitos da pesquisa. 

B) Análise das palavras mais pontuadas na ordenação implícita (tabela 2 e 3) e na 
ordenação explicita (anexos 4 e 5) de brincar e aprender  

Como pode ser verificado na tabela 5, a análise dos dados da segunda etapa da 

pesquisa, no que diz respeito às idéias mais fortes relacionadas a aprender, comungam 

significados muito próximos, ou quase idênticos, aos da primeira etapa, já que se repetem em 

sua maioria, como é o caso de três das cinco evocações mais pontuadas [Conhecimento / 

informação / sabedoria], [Busca / pesquisa] e [Interação] e mesmo os que não se repetem 

podem ser relacionados, como é no caso das evocações [ajuda / colaboração / trocas (tabela –

3) e [Socialização / trocas] (anexo 4). As evocações que não se repetem são: [alfabetizar / 

escrever / ler] (tabela – 3) e [Curiosidade / interesse] (anexo 4). Contudo, o que pode ser 

constatado é a conservação do caráter escolarizante como característica marcante relacionada 

ao aprender, da mesma forma que ocorreu na análise dos dados da primeira etapa. 

Tabela 5. Palavras mais pontuadas na ordenação implícita e explicita de brincar e aprender: 

Hierarquização implícita nas 
evocações de APRENDER  

(tabela 3) 

Pontuação Hierarquização com base na 
ordenação explícita das evocações 

de APRENDER- (anexo 4) 

Pontuação

Conhecimento/Informação/Sabedoria 132 Curiosidade/Interesse 236 
Ajuda/Colaboração/Trocas 57 Socialização/Trocas 231 
Busca/Pesquisa 41 Interação 214 
Interação 35 Busca/Pesquisa 207 
Alfabetizar/escrever/ler 34 Conhecimento/Informação/Sabedoria 199 

Hierarquização implícita nas 
evocações de BRINCAR  

(tabela – 2) 

Pontuação Hierarquização com base na 
ordenação explícita das evocações 

de BRINCAR (anexo 4) 

Pontuação 

Entretenimento/lazer/passatempo 145 Brinquedos/jogos 268 
Alegria/felicidade/riso 137 Correr/jogar/pular 240 
Interagir 87 Fantasia/imaginação 232 
Construir/criar 67 Expressão da criança 225 
Fantasia/imaginação 53 Alegria/felicidade/riso 217 

 

De forma semelhante, as evocações relacionadas a brincar na segunda etapa da 

pesquisa, também podem ser relacionadas com os da primeira. Apesar de não se repetirem em 
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sua maioria, as evocações também comungam significados próximos. As evocações que se 

repetem são: [alegria/felicidade/riso] e [fantasia/imaginação]. As demais evocações são: 

[entretenimento/lazer/passatempo], [interagir], [construir/criar] (tabela 2) e [brinquedos / 

jogos], [correr/jogar/pular] e [expressão da criança] (anexo 5).  

Como se pode perceber, os dados sobre o brincar na segunda etapa (anexo 5) mantém 

o caráter do brincar como expressão da criança, como algo que traz alegria, envolve emoção, 

ação [correr / jogar / pular], a [fantasia / imaginação]. O aspecto desenvolvimentista atrelado 

ao brincar como forma de aprendizagem não se mostra presente. Entretanto, é intrigante que a 

evocação mais freqüente na primeira etapa – [entretenimento / lazer / passatempo] – não seja 

classificada entre as cinco mais importantes na segunda etapa. Isso pode ser explicado se 

pensarmos no contexto em que a ordenação foi produzida na segunda etapa, ou seja, após uma 

atividade reflexiva em que os sujeitos tinham de categorizar as evocações de BRINCAR e de 

APRENDER que lhes eram apresentadas conjuntamente. Essa categorização provavelmente, 

levou-os a considerar um contexto em que pudessem ser relacionados os significados de todas 

as palavras. É possível inferir que esse contexto tenha sido a escola, com base na história de 

vida dos sujeitos e, sobretudo porque, como discutido acima, as evocações de aprender têm 

um forte caráter escolarizante. Pensar no BRINCAR no contexto escolar, numa situação em 

que os sujeitos tinham tempo para refletir, levou a maioria deles a excluir as palavras 

[entretenimento / lazer / passatempo], provavelmente porque a redução do BRINCAR a essas 

idéias é criticada nas discussões acadêmicas da área de educação. Neste aspecto, podemos 

sugerir que existe um certo conflito entre as concepções construídas com base nas discussões 

acadêmicas e a representação social que ainda prevalece. 

Apesar de serem ainda preliminares, os resultados desta pesquisa parecem alertar para 

o fato de que o embate entre representações sociais e reificadas na formação acadêmica ainda 

não está sendo suficiente para produzir mudanças nas concepções das futuras professoras. 

Pelo menos no que se refere à dicotomia entre o brincar e o aprender, verifica-se que ela 

permanece nas representações das acadêmicas, apesar das veementes críticas à sua existência 

que são constantemente repetidas no discurso acadêmico 

4.2.3.2. Análise das categorizações: 

As categorizações realizadas pelos sujeitos (vide anexo 6) foram submetidas a uma 

análise multidimensional – MSA (Multidimensional Scalogram Analysis) – que traduz em 

distâncias euclidianas o número de vezes em que cada dois itens (neste caso, as evocações que 
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estavam registradas nas cartelas) são colocados em um mesmo grupo, produzindo uma 

projeção espacial, de tal forma que cada item é representado por um ponto. Quanto menores 

as distâncias entre dois pontos, mais associados eles estão, ou seja, maior o número de vezes 

em que eles foram colocados no mesmo grupo. Assim, quanto mais próximos estiverem os 

itens, maior a possibilidade de comungarem os mesmos significados. Dessa forma, a MSA 

produziu um diagrama (figura 1) que mostra o espaço semântico das evocações associadas a 

BRINCAR, APRENDER, CRIANÇA e PROFESSOR. 

 

Região 3 

Região 2 

Região 1 

Figura 1. Diagrama produzido pela MSA mostrando o espaço semântico das evocações associadas às 
plalavras BRINCAR, APRENDER, CRIANÇA e PROFESSOR 

 

Nesse diagrama as evocações se distribuem em três regiões distintas.  

Na região 1, está localizada a palavra BRINCAR que aglutina as evocações: 

[entretenimento/lazer/passatempo], [criança], [brinquedos/jogos], [correr/jogar/pular], 
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[interagir], [construir/criar], [expressão da criança/ expressão oral e corporal], 

[crescer/mudança] e [fantasia/imaginação].  

É interessante constatar que, na organização da representação, o local da evocação 

CRIANÇA está muito próximo de BRINCAR, mostrando uma grande semelhança nos 

conteúdos e na organização dos dois constructos. Apenas as evocações [autonomia] e [alegria/ 

felicidade / riso] se encontram um pouco afastadas das outras evocações da região 1, 

permitindo que seja demarcada uma sub-região onde essas evocações são localizadas. 

A palavra APRENDER se localiza na região 2 e quase se sobrepõe à evocação 

[aperfeiçoamento/profissionalização] mostrando que o significado de aprender se funde com o 

de aperfeiçoar. As evocações que se aglutinam em torno de aprender estão mais afastadas do 

que as que se aglutinam em torno de brincar. As mais próximas são: 

[aperfeiçoamento/profissionalização], [assimilar/compreender], [ensinar] e 

[alfabetizar/escrever/ler]. 

A evocação professor se localiza nesta região, mas um pouco mais afastada de 

APRENDER, aglutinando em torno de si outras evocações, de tal forma que pode ser 

demarcada uma sub-região onde estão localizadas as evocações [empenho/dedicação], 

[educar/orientar], [esforço/disposição], [ajuda/colaboração/trocas], [emoção], [respeitar], 

[emoção/afeto], [prazer], [amizade/companheirismo/conhecer novos amigos] e 

[experimentar/viver]. 

É curioso verificar que algumas evocações se afastam de ambas as palavras-estímulo, 

de tal forma que foi possível demarcar uma terceira região no diagrama produzido pela MSA. 

Estas evocações são: [conhecimento/informação/sabedoria], [livros], [busca/pesquisa], 

[decifrar alguma coisa/descobrir] e [estudo]. 

Para melhor compreender esta organização é necessário se remeter à análise das 

justificativas produzidas pelos sujeitos sobre os agrupamentos por eles realizados no PCM, o 

que será feito na terceira etapa. Espera-se que essa análise, além de mostrar a dinâmica das 

representações possa também esclarecer o isolamento das evocações [autonomia/liberdade] e 

[alegria/felicidade/riso], a separação entre professor e aprender e o afastamento das evocações 

localizadas na região 3. 
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4.3. TERCEIRA ETAPA 

Nesta etapa serão apresentados os encaminhamentos adotados para responder a 

terceira questão de pesquisa: Quais são os significados associados às representações sociais 

de brincar e aprender pelas professoras da Educação Infantil? 

Para responder a terceira questão de pesquisa será utilizada a justificativa dos sujeitos 

(ANEXOS 7 e 8) para explicar as suas categorizações no PCM. A interpretação, dessas falas 

possibilita inferir os significados implícitos nas conceitualizações dos sujeitos. Será também 

utilizada as imagens mentais dos sujeitos, recolhidas após o término da ordenação das 

palavras descrita na etapa anterior, em que foi solicitado aos sujeitos da pesquisa que 

respondessem à seguinte questão: Se você fosse fazer um desenho cujo título fosse aprender, 

como seria esse desenho? Que imagem te vem à cabeça? Após a verbalização do sujeito, a 

pesquisadora fazia outra pergunta: Se você fosse fazer um desenho cujo título fosse brincar, 

como seria o seu desenho? Que imagem te vem à cabeça? As respostas foram gravadas e 

transcritas para análise ulterior. 

4.3.1. Análise das justificativas produzidas no PCM: 

A grande maioria dos sujeitos organizou suas categorias através do encadeamento de 

idéias, ou seja, selecionou uma palavra e desenvolveu a elaboração da sua argumentação ao 

redor da mesma. As palavras em torno das quais o discurso foi organizado foram as palavras-

estímulo BRINCAR e APRENDER e também as evocações CRIANÇA e PROFESSOR, 

embora na maioria das vezes essas palavras não tenham sido usadas para nomear os 

agrupamentos formados. Desta forma, esta análise será realizada buscando-se identificar as 

idéias centrais associadas a essas palavras. 

Foi possível constatar que, na representação dos sujeitos, o BRINCAR foi assimilado à 

imagem de CRIANÇA, revelando o imbricamento dos significados das representações de 

brincar e de infância, que, na maioria das vezes, vão sendo constituídos e se ancoram em práticas 

realizadas em um lócus específico: os espaços da educação infantil: [...] Como eu trabalho com elas, 

eu acho que brinquedos, jogos, curiosidade, interesse, esse lado lúdico de fantasia e imaginação tem 

tudo a ver com a criança.  (suj.6) [...] A criança pra mim lembra muito essa coisa da fantasia, da 

imaginação, de estar sempre inventando mil estórias, mil coisas, os meus alunos. A experiência é que 

eles são muito vivos e que estão sempre rindo.(suj.9). 

No discurso das entrevistadas prevalece a visão de criança como um ser alegre e puro 

(visão romântica de infância), que aprende, constrói e está em constante descoberta 
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(concepção de criança ativa), tendo direito à autonomia e à liberdade, crescendo e mudando a 

partir da interação com as demais pessoas, sendo a brincadeira uma forma de expressão, de 

entretenimento, lazer e passatempo. O aspecto afetivo também foi enfatizado como 

característico da criança: “[...] os pequenos são muito afetuosos, sempre tão abraçando e 

beijando”. (suj.9)  

Em geral, o BRINCAR apareceu como coisa de criança, característica da infância, 

uma forma de socialização, que dá prazer, traz alegria, felicidade, risos, envolvendo ações 

como jogar, pular e correr, sendo associado à livre expressão de emoções e sentimentos pela 

criança.  

Na prática cotidiana das escolas de educação infantil, prevalece a prioridade ao ensino 

da escrita e da leitura em detrimento de atividades como as brincadeiras: “[...] durante a 

semana a gente escreve bastante, e não deixa de brincar, mas ta sempre lidando com a 

escrita, contato com a leitura, e é uma coisa que eles gostam”.  “[...] eles escrevem bastante 

[...] já escrevem de tudo”(suj.5). Parece que a brincadeira só tem espaço após o cumprimento 

das atividades dirigidas que são voltadas para a apreensão de conteúdos, sendo entendida 

como uma forma de gastar energia em dias “excepcionais”, ou seja, esporádicos: “[...] hoje 

mesmo foi um dia excepcional, a gente pulou, brincou, fez tudo, foi um dia livre, só para a 

brincadeira, correr, pular, tudo que eles quiseram fazer a gente fez”(suj.5) 

Os sujeitos 9 e 10 foram os únicos que relacionaram BRINCAR e APRENDER em 

suas falas. Para o sujeito 9, o brincar é visto como uma atividade da criança, associada com 

entretenimento, lazer, passatempo, mas também é visto como uma forma de aprendizagem, o 

que justificaria a inclusão da evocação [conhecimento/ informação/ sabedoria] junto ao 

brincar. Contudo, é interessante ressaltar que a inclusão dessa evocação não foi justificada no 

discurso da entrevistada. Tal inclusão pode expressar a tentativa do sujeito de estar 

reelaborando sua representação sobre a brincadeira, já que afirmou estar realizando seu 

projeto de conclusão de curso relacionado ao brincar. Nesse sentido, o sujeito critica o fato de 

as professoras não direcionarem a brincadeira para a aprendizagem. A entrevistada também 

chamou a atenção para o fato das crianças não terem espaço para correr, jogar, pular, brincar, 

na escola que observou, ressaltando a imagem de brincar associada ao movimento em espaços 

abertos. 

O sujeito 10, que também afirma estar trabalhando o tema brincadeira em sua 

monografia de final de curso, formou apenas uma categoria com todas as palavras, no PCM. 

No entanto, podemos distinguir algumas idéias predominantes em sua fala em relação ao brincar: 

 



 82

• definição de brincar: [...] O brincar é um entretenimento, lazer e passatempo, é uma 

emoção através de um objeto. Nesta definição são enfatizados os atributos emocionais 

e o brincar não é limitado à infância: [...] Através do brincar a gente cresce e percebe 

uma mudança, desperta a alegria, a felicidade e o riso, sempre correndo, jogando e 

pulando.  

• função do brincar: este aparece como fundamental para o desenvolvimento da criança. 

[...] a criança depende do brincar e através do brincar ela pode ter uma expressão 

[...] Através do brincar ela sente prazer, desenvolve sua imaginação, desperta a 

curiosidade e o interesse, ao mesmo tempo desperta autonomia e liberdade, [...] 

Através do brincar a criança pode aprender a colaborar e ajudar.É importante 

ressaltar que, aqui, ela refere-se específica e exclusivamente à criança, o que sugere 

que o brincar perde sua função após a infância, a não ser no que se refere ao despertar 

da alegria da felicidade e do riso, como colocado na definição acima. 

• experiências de desenvolvimento envolvidas no brincar da criança: [...] ela vai tá 

criando seu próprio espaço, criando suas fantasias [...] através do brincar, de 

brinquedos e de jogos, construindo, criando principalmente através de socialização e 

de trocas, ela vai trocando o seu papel, pode trocar as suas idéias, socializando com 

seus amigos e com a professora.  

• utilização da brincadeira para fins de escolarização “[...] pode desenvolver a leitura 

dos livros e assim alfabetizar, escrever e ler”. 

Esta fala final pode refletir alguma confusão entre a concepção de brincadeira 

educativa – ou seja, estruturada pelo professor como atividade didática com um objetivo 

escolar e a visão da brincadeira como atividade voluntária da criança, na qual são possíveis 

outras aprendizagens, além daquelas relacionadas à leitura e à escrita, ou quaisquer outros 

conteúdos escolares. 

De um modo geral, na fala de todas as entrevistadas, o brincar não apareceu associado 

à figura do professor nenhuma vez, o que serve para reafirmar a dificuldade dos professores 

em compreenderem sua prática associada às brincadeiras junto às crianças, desvinculando-a 

dos aspectos escolares tradicionais. Isto talvez possa ser resultado da cobrança que estes sofrem 

para transmitir conteúdos às crianças desde muito cedo, como demonstra a fala do sujeito 9: 

“[..] alfabetizar, escrever, ler que nos é muito cobrado, para quem alfabetiza essa parte”.  

Por outro lado, a idéia de aprender foi associada predominantemente ao adulto, em 

especial à figura do professor.  
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O professor foi a figura em torno da qual houve mais argumentação, sendo o discurso 

orientado por questões que dizem respeito à sua prática, às dificuldades vivenciadas, às 

características do papel do professor e à necessidade de aperfeiçoamento e profissionalização. 

A direção do ensino foi entendida como responsabilidade do professor, que é visto 

como aquele que educa e orienta seus alunos, ensina e tira as dúvidas. Em geral, predomina 

uma concepção de professor que se coloca no centro do processo educativo, sendo o detentor 

do conhecimento e responsável pela educação dos seus alunos. A seguinte frase pode servir 

para sintetizar a idéia central que prevalece em torno da figura do professor: “[...] ensinar, 

educar e orientar, são deveres que o professor tem, o bom professor busca isso”. (suj. 6). 

O APRENDER refere-se tanto aos alunos quanto à professora, sendo colocado como uma 

condição do “ser professora” “[...] ela precisa saber aprender”, (suj. 2) ressaltando a 

importância do aperfeiçoamento e profissionalização que requerem conhecimentos. Estes são 

adquiridos sobretudo pela socialização com os colegas, por meio de trocas: “a gente troca 

todo o conhecimento que a gente tem para obter outras informações” (suj. 3). Portanto, o 

APRENDER, apareceu no discurso das entrevistadas mais relacionado com o conhecimento da 

coletividade, com as trocas cotidianas, com a profissionalização, referindo-se ao “como fazer”. 

Já as idéias de conhecimento, informação e sabedoria aparecem no discurso algumas 

vezes associado à necessidade de aperfeiçoamento, quer pessoal, quer profissional. 

Entretanto, o conhecimento é entendido como algo distante, contido nos livros, que aparecem 

como guardiões do saber, e deve ser buscado individualmente, de acordo como os interesses 

de cada pessoa, numa busca que é vista quase como uma odisséia, o que sugere uma visão 

idealista de conhecimento.  Isso explica o afastamento das evocações localizadas na região 3 

do diagrama produzido pela MSA: [estudo], [livros], [descobrir/decifrar alguma coisa], 

[busca/pesquisa] e [conhecimento/ informação/sabedoria].  

Desta forma, poderíamos distinguir no discurso das entrevistadas duas formas distintas 

de conhecimento: um que é aplicado à sala de aula (saber-fazer), adquirido nas experiências 

cotidianas e nas trocas com o grupo (coletivo) e outro que é um conhecimento abstrato, 

idealizado, que deve ser buscado nos livros, através do estudo, da busca e pesquisa individual, 

mas que parece não ter um lugar muito definido na profissionalização do professor.  

Houve grande ênfase no discurso sobre a profissionalidade, cabendo ao professor se 

esforçar para se aperfeiçoar e ser capaz de “[...] trazer o melhor para sala de aula”(suj. 8), 

[...] tem que buscar cada vez mais, tem que se aperfeiçoar, tem que entender essa 

profissionalidade, tem que entender ser professor, acordar professor, dormir professor. Eu 

acho que a gente tem que assumir né. É como vestir a camisa, se tu é professor tem que se 
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portar desta maneira, tem que procurar fazer as coisas que um bom professor faria, tem que 

tentar dar o melhor de si. (suj.6).  

O aperfeiçoamento foi concebido como um processo: [...] você tem que estar sempre em 

constante mudança, e reflexão sobre a própria ação: [...] muitas vezes a gente olha para traz e 

vê: “Nossa aquilo lá eu poderia ter feito de outra forma, eu vou mudar o meu jeito”. (suj.9) 

O professor precisa se aperfeiçoar para, ao ensinar determinados temas, ter mais 

sabedoria, dispor de mais conhecimentos que os alunos “[...] se eu dou para uma quarta 

série, eu tenho mais sabedoria que eles em determinados temas, né.” (suj.7). Portanto, 

sabedoria é vista como um conjunto de conhecimentos sobre um tema específico, 

conhecimentos resultantes da busca, do estudo.  

O professor aparece também de forma idealizada como alguém que tem que estar 

sempre disposto “[...] trazendo sempre felicidade para o grupo, sempre ta rindo, ter esse 

companheirismo com o grupo e fora do grupo com os profissionais que ela trabalha”. (suj.8) 

Foram também destacados aspectos referentes a sua relação com as crianças: [...] tem que 

trazer muita fantasia e imaginação à criança, alegria, felicidade e riso”(suj.8). Portanto, foi 

destacado a necessidade de controle e estabilidade emocional, que se traduz em manifestações 

de bom humor e alegria.  

Na fala dos sujeitos foi possível perceber um tom reclamativo em relação às 

dificuldades que as professoras enfrentam em sua prática: “[...] tem que ter muito esforço, 

tem que ter vontade, porque não é fácil ficar quarenta horas dando aula, o dia todo”(suj. 9). 

O sujeito 1 realiza um desabafo pessoal a respeito do desejo de crescer, mudar e da necessidade de 

aperfeiçoamento profissional, de esforço e disposição para tanto. Parece que esse esforço está 

relacionado à necessidade de “[...] andar conforme a banda toca”, destacando a falta de autonomia 

vivenciada dentro das instituições.  

O sujeito 5 afirmou que é preciso muito esforço para ser professor; o sujeito 6 

destacou a necessidade de companheirismo entre os professores, afirmando que exercer essa 

profissão implica uma luta diária, contra a desmotivação, contra o desinteresse que faz do 

trabalho uma tarefa difícil. Destacou a desvalorização do papel dos professores por eles 

próprios e defendeu que a sua classe deveria se unir para formar um sindicato mais forte e 

lutar pelos seus direitos. Essas falas refletem possivelmente as dificuldades que os próprios 

sujeitos encontram no seu trabalho cotidiano. 

Outra análise viabilizada pelo discurso das entrevistadas se refere às evocações 

[autonomia/liberdade] e [alegria/felicidade/riso] que se situaram numa posição intermediária 

entre a região 1 e 2 delimitadas no diagrama da MSA. Pelo discurso das entrevistadas é 
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possível inferir que essa localização resultou do fato de que estas evocações se referem tanto à 

criança que está presente na região 1, quanto ao professor que se encontra localizado na 

região 2. A justificativa em torno destas evocações no que diz respeito às associações com a 

evocação criança, apontam a [autonomia/liberdade], bem como a [alegria/felicidade/ riso] 

como atributos da infância e relacionados também à brincadeira. No que se refere ao 

professor, o discurso gira em torno da necessidade deste alcançar a [autonomia/liberdade] 

profissional e de ter [alegria/felicidade/riso] no decorrer do seu trabalho cotidiano.  

Em suma, foi possível perceber que de maneira geral, quando os sujeitos pensam em 

brincar lembram da criança e quando pensam em aprender lembram, sobretudo, mas não 

exclusivamente, do adulto. O adulto, aqui, é o professor e o aprender é a ele relacionado sob 

dois ângulos: por sua função de ensinar (na qual o aprender é da criança) e, mais 

predominantemente, por seu papel de aprendiz, relacionado à constante necessidade de 

aperfeiçoamento profissional. Porém, um dos resultados – não esperado – neste estudo foi a 

ênfase colocada pelas entrevistadas no discurso da profissionalidade docente. Essa 

profissionalidade se constitui na socialização do saber prático, que se adquire e se passa 

adiante nas trocas entre pares e se caracteriza, paradoxalmente, por atributos de cunho afetivo, 

que denotam uma caminhada solitária, feita de dedicação, esforço e empenho individual. 

Nesta caminhada, a amizade está presente enquanto apoio emocional necessário, pessoal, mas 

não enquanto um sentimento relacionado à consciência de classe. Nota-se também uma 

divisão entre um saber prático, socializado, imprescindível para o aperfeiçoamento 

profissional e um saber teórico –conhecimento- ideal, guardado nos livros e pronto para ser 

buscado por cada pessoa, como um investimento pessoal, mas que, aparentemente, não é parte 

importante da profissionalidade docente. 

4.3.2. Análise das imagens mentais de brincar e de aprender produzidas pelos 

sujeitos 

Em geral, as imagens mentais relacionadas ao brincar referiram-se a brinquedos e 

brincadeiras, especialmente as brincadeiras tradicionais infantis. Os brinquedos são objetos 

concretos ou ideológicos, utilizados pela criança como suporte da brincadeira, esta por sua 

vez, é definida como uma conduta estruturada, com regras, englobando a ação da criança e os 

materiais por ela utilizados. A brincadeira refere-se a uma ação lúdica, na qual a criança 

engaja-se voluntariamente. (KISHIMOTO, 1994) 
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Tabela 6. Imagens mentais evocadas pelos sujeitos: 

Sujeito BRINCAR APRENDER 
1 Teria um balanço, uma gangorra e 

uma bola (risadas).  
Um quadro cheio de letrinhas. Um quadro, 
um livro e saindo muitas letrinhas. 

2 Um parque completo (risos) de 
repente jogos, diversos jogos que a 
gente tem a disposição.  

Livros, cadernos, como os materiais 
didáticos, lápis, borracha. O que mais? A 
professora (risos) e um jeito dinâmico de 
dar as aulas. 

3 Um monte de criança no parque 
brincando e correndo e pulando com 
os amiguinhos. 

Uma escola com professores e livros. 

4 Bola, boneca e casinha. Livros. 
5 Uma área espaçosa, brinquedos 

variados, brincadeiras como pular 
corda, negrinho da África (risos), isso.  

Professora, caderno e contato com os 
outros. 

6 Provavelmente alguma coisa 
relacionada com as brincadeiras que eu 
tive quando eu era criança. Soltar pipa, 
brincar de pião, pular amarelinha, 
brincar de elástico, brincadeiras que 
até hoje eu sinto falta e que quando 
possível eu também proporciono para 
meus alunos.  

Um professor e um monte de aluno (riso) 
provavelmente seria isso que teria, muitos 
livros, muitas situações em que as crianças 
estariam interagindo entre si e com a 
professora, muitas conversas, porque eu 
acho que a gente proporciona com as 
crianças esses momentos em que elas falam, 
em que elas contam suas experiências.  

7 Um monte de criança brincando de 
bola, de corda, de pipa. São essas 
brincadeiras e não brincar de jogar 
vídeo game, não brincar de luta. 

Uma criança começando a andar. 

8 Crianças brincando de pega-pega, de 
esconde-esconde, felizes. 

Um monte de livros, revistas, computador, 
essas coisas. 

9 (silêncio) Meu aluno se divertindo, 
rindo, brincando. 

(silêncio) Uma criança folheando livros, 
brinquedos, mexendo com brinquedos. 

10 (silêncio) Eu acho que eu faria um 
desenho interligado com livros, com 
pessoas interagindo, principalmente 
com a interação, as pessoas interagindo 
de diversas formas, eu acho que através 
da interação se aprende, sendo 
brincando, estudando, lendo. 

Teria principalmente interação entre o 
professor e o aluno, entre o adulto e uma 
criança. 

 

Os brinquedos citados foram o balanço, gangorra, bola, boneca, casinha, corda, pipa, 

vídeo-game e peão. A presença do “parque” ou de uma “área espaçosa” se fizeram marcantes, 

o que nos faz inferir que para os sujeitos o brincar é destinado a esses espaços e não a sala de 

aula, já que a mesma não é mencionada.  Para muitos sujeitos essa área espaçosa parece ser o 

recreio da escola. 
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Quanto às brincadeiras, foram citadas a amarelinha, pular corda, neguinho da África, 

soltar pipa, brincar de peão, pular elástico, pega-pega e esconde-esconde. Essas brincadeiras 

são comuns entre crianças escolares, servindo para que as mesmas se integrem com seus 

colegas de forma cooperativa, tendo como objetivo a diversão mais que a competição. Além 

disto, as brincadeiras citadas são exemplos de brincadeiras tradicionais infantis que são 

importantes na constituição da infância. 

As brincadeiras tradicionais infantis filiam-se ao folclore, são modificadas de geração 

em geração, sendo desenvolvidas especialmente pela oralidade e mantendo-se viva através da 

memória infantil. Ao se concretizar através de experiências transmitidas espontaneamente 

pelas crianças de acordo com suas motivações internas, esta modalidade de brincadeira 

assegura a conduta lúdica das crianças, sendo um importante meio de perpetuação da conduta 

infantil, garantindo o prazer de brincar. (KISHIMOTO, 1999) 

O sujeito 6 relaciona estas brincadeiras a sua infância e acrescenta: [...] são 

brincadeiras que até hoje eu sinto falta, expressando um certo saudosismo a respeito. Em 

seguida, acrescenta: [...] quando possível eu também proporciono para meus alunos”, 

referindo as brincadeiras tradicionais infantis. Sua última fala demonstra que esse tipo de 

brincadeira não faz parte do cotidiano dos seus alunos, não é rotina e sim exceção, afinal são 

realizadas “quando possível”. 

Outra idéia subjacente ao brincar é a de ação e movimento, já que são citadas crianças 

brincando, correndo com os amiguinhos (sujeito 3), e ainda são destacadas brincadeiras que 

implicam tal movimento, como pega-pega, esconde-esconde, entre outras. A interação pode 

também ser destacada de forma implícita, já que para a ocorrência de tais brincadeiras, a 

presença do outro é imprescindível. É possível também verificar a idéia de interação na fala 

do sujeito 10: “.Eu acho que faria um desenho [...] com pessoas interagindo, principalmente 

com interação”. 

As imagens mentais dos sujeitos dirigem-se as brincadeiras tradicionais e aos 

brinquedos, não havendo menção as brincadeiras exploratórias, construtivas e ao faz-de-conta 

infantil, que também integram o repertório das brincadeiras em que se envolvem crianças em 

idades pré-escolares.  

Outro aspecto a ser destacado sobre as imagens mentais que se relacionam ao brincar 

reside no fato de que a figura da criança é lembrada, enquanto a do adulto ou do professor fica 

oculta. Já nas imagens mentais relacionadas ao aprender a figura do professor é relacionada 

por cinco sujeitos, e da criança por dois. Esta situação demonstra que o brincar é destinado as 
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crianças, pois não houve a menção do adulto ou professor nesta atividade, enquanto o 

aprender relaciona-se fortemente a presença do professor. 

Diante disto, poderíamos inferir que o brincar tem a criança no centro do processo, 

enquanto o aprender apesar de considerar a presença da criança (citada por dois sujeitos), 

compreende o adulto, o professor, como principal figura. A ausência da figura do professor 

durante as evocações das imagens mentais de brincar pode sugerir ainda, a dificuldade dos 

sujeitos, no caso aqui especifico, professores de Educação Infantil em sua maioria, em se 

enxergarem como parceiros das crianças em suas brincadeiras. 

No que se refere ao aprender, o principal aspecto evocado pelas imagens mentais dos 

sujeitos relacionam-se aos objetos que compõem o ambiente escolar elaborado pela escola 

tradicional, ou seja: livros, cadernos, lápis, borracha, quadro, materiais didáticos, revistas e 

computador. A exceção, foi o sujeito 9 que acrescentou o brinquedo. Contudo, é importante 

destacar que o brinquedo aparece depois do livro e de um silêncio que pode refletir o fato do 

sujeito estar elaborando o que dizer, tentando apontar o “academicamente correto”, já que 

afirmou anteriormente estar estudando conteúdos acadêmicos relacionados ao brincar para o 

seu trabalho de conclusão de curso. Em outras palavras, é possível sugerir que os brinquedos 

referem-se a significações do conhecimento científico, reificado, e não de fato as imagens 

mentais que se associam ao constructo da representação social do sujeito em questão. 

A figura do professor aparece associada aos materiais didáticos, tendo grande destaque 

os livros, que foram mencionados por sete dos dez sujeitos. Os livros podem nos remeter ao 

conhecimento sistematizado, pronto e acabado, que na maioria das vezes integram currículos 

cartesiano que são impostos as crianças, a revelia dos seus desejos e interesses. Isso não 

significa que estamos desconsiderando a importância do contato com os livros, com universo 

de histórias e informações que os mesmos podem oferecer as crianças. Contudo, é importante 

destacar que a supervalorização desse tipo de material, em detrimento de materiais mais 

flexíveis como os brinquedos e de espaços que viabilizem todo tipo de brincadeira, acabam 

dificultando o desenvolvimento infantil, ao invés de potencializa-lo, visto que, crianças 

pequenas precisam exercitar a fantasia e a imaginação para ampliarem o seu repertório 

cultural, ao invés de serem submetidas a atividades em que desde o início até o fim, prevalece 

a concepção do professor. Essa postura, adultocêntrica, acaba engessando a mentalidade dos 

pequenos, além de tornarem o ensino, desde muito cedo, uma atividade maçante e enfadonha, 

o que resulta no encontrado por Delval (2002) em suas pesquisas. 

De acordo com este autor a escola contemporânea é vista pelas crianças como uma 

obrigação inevitável, pois é lá que se aprende, sendo o aprender considerado como algo 
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difícil, trabalhoso e árduo. As pesquisas deste autor apontam que [...] as crianças consideram 

que estudar é sempre mais aborrecido que brincar e que brincando não se pode aprender. E 

também consideram que o que se aprende fora da escola não se aprende, precisamente porque 

aprender é igual a trabalhar duro, e necessariamente pouco agradável. (p. 49) Essas pesquisas 

refletem o resultado que as polarizações entre brincar e aprender produzem na prática. 

Também na presente pesquisa, como pode ser percebido até este momento com a 

análise das evocações das imagens mentais associadas a brincar e aprender e nas análises da 

segunda etapa, estes são colocados em pólos opostos. O BRINCAR tem a criança, os 

brinquedos e a brincadeira como referência. Enquanto o APRENDER tem materiais 

relacionados com a função educativa e a figura do professor como mais eminentes. Esses 

resultados apontam que a escola é lugar onde se aprende, onde o ensino é o aspecto central, 

sem, contudo, o brincar ser incluso neste âmbito como uma forma de desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças. Assim, no cotidiano das escolas o tempo-espaço da brincadeira é 

entendido como sendo distinto do tempo-espaço da aprendizagem. 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1. CONCLUSÕES DO ESTUDO: 

A análise dos dados realizada nas três etapas desta pesquisa demonstra em geral idéias 

consensuais a respeito do BRINCAR e do APRENDER. Houve diferenças individuais, mas 

estas não afetam de maneira significativa o constructo da representação social, visto que a 

mesma é dinâmica, comportando significados antagônicos, relacionados à constante 

miscigenação de idéias e doutrinas que ocorre na sociedade dos nossos tempos. Desta forma, 

um mesmo sistema representacional convive com diferentes racionalidades, sendo marcado por 

constantes enfrentamentos simbólicos que legitimam certos discursos e desestabilizam outros. 

A análise hierárquica das evocações, aliada ao discurso dos sujeitos e a suas imagens 

mentais, nos permitiu verificar que o BRINCAR é associado à criança e o APRENDER, 

sobretudo ao adulto, no caso aqui específico, ao professor. 

Foi possível constatar que ao BRINCAR foram fortemente associadas as idéias de 

correria, pulos, que trazem felicidade e risos, sendo ele uma forma de entretenimento, lazer e 

passatempo que fazem parte da vida da criança, constituindo-se como uma forma de 

expressão da mesma. O BRINCAR é o espaço da autonomia, da liberdade e possibilita que as 

crianças interajam e façam novos amigos, o que denota uma visão romântica a respeito desta 

atividade, que foi entendida com característica da infância, época em que é permitido sermos 

nós mesmos, nos expressarmos com intensidade, através do uso da fantasia e da imaginação. 

Contudo, o caráter sério da brincadeira como um meio da criança satisfazer suas necessidades, 

de explorar e conhecer o mundo, e conseqüentemente se desenvolver, não foram considerados 

como atributos característicos dessa atividade. 

Já o aprender foi amplamente associado às idéias de conhecimento, de informação, de 

sabedoria, sendo parte intrínseca do conceito de educação, que inclui a alfabetização, a escrita 

e leitura e, ao mesmo tempo, esforço e disposição, sendo fortemente marcado pela presença 

do professor, seja como aprendiz, seja como orientador de seus alunos, com esforço e 

disposição. O aprender da criança, vista como aluno, Essa visão contempla a idéia da 

aprendizagem como algo estruturado, sistematizado, que envolve os saberes instituídos pela 

escola elementar, tais como a alfabetização, a escrita e a leitura, sendo, enfim, considerado 

como algo mais sério que brincar. Ao invés de uma visão romântica, têm-se atrelado ao 

APRENDER uma visão mais cognitiva, que se traduz em estudo, assimilação e compreensão 
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de novas informações, prevalecendo a conservação do caráter escolarizante relacionado ao 

aprender. Já o aprender do professor refere-se sobretudo o aperfeiçoamento profissional 

As imagens mentais dos sujeitos relacionadas ao BRINCAR referiram-se a brinquedos 

e brincadeiras, sendo marcante a presença do “parque” ou de uma área espaçosa. No tocante 

ao APRENDER, o principal aspecto evocado pelas imagens mentais dos sujeitos 

relacionaram-se aos objetos que compõem o ambiente escolar elaborado pela escola 

tradicional, ou seja: livros, cadernos, lápis, borracha, quadro, materiais didáticos, revistas e 

computador, sendo a figura do professor associado aos materiais didáticos. De acordo com 

Anadon e Machado (2001) o processo de objetivação transforma uma imagem mental em algo 

concreto, conferindo materialidade às idéias e significações e exprimindo o real para aqueles 

que o constroem. 

Desta forma, os resultados parecem demonstrar que as representações sociais de 

BRINCAR e de APRENDER se ancoram nas experiências de vida dos sujeitos, tanto quando 

crianças, quanto como profissionais, sendo objetivadas em cenas e personagens reais de seu 

cotidiano, tendo como lócus específico a Educação Infantil (onde atua a grande maioria do 

sujeitos) e/ou a escola que os sujeitos freqüentaram/freqüentam. Temos, assim, o 

BRINCAR:CRIANÇA, materializado no recreio, no pátio, no parque, que é o espaço onde as 

crianças correm, gritam e pulam com os seus amiguinhos, utilizam brinquedos, se divertem e 

tem prazer e o APRENDER:PROFESSOR→ALUNO, que se concretiza na sala de aula 

tradicional, vertical, com o uso de materiais didáticos e por intermédio da figura do professor. 

Mas temos também o esboço de um novo sentido na representação de APRENDER, o 

APRENDER: PROFESSOR/APRENDIZ, ancorado nas experiências de aprendizagem diária 

do exercício profissional, em que o professor ensina e aprende nas trocas com os colegas. É 

um aprender carregado de afetividade, que aparece no discurso sobre a profissionalidade 

docente, mas não parece surgir mais imediatamente nas imagens mentais evocadas pelos 

sujeitos.  

A profissionalidade docente não era objeto deste estudo, mas surgiu com grande 

ênfase no discurso das entrevistadas, o que sugere que a discussão sobre o APRENDER e o 

BRINCAR na Educação Infantil não é uma questão apenas conceitual e não envolve apenas 

informações sobre desenvolvimento infantil. Os significados desvelados nas representações 

dos sujeitos mostram que a reflexão sobre o BRINCAR e o APRENDER implica em 

questionamentos que envolvem as representações de infância e de professor, com todos os 

significados antagônicos nelas imbricados. Assim, é provável que a mudança de práticas e de 

atitudes dos professores em relação às brincadeiras das crianças se torne muito mais complexa 
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do que pode parecer, pois envolve todo um enfrentamento de si mesmo enquanto o professor 

que é e a criança que foi (e que permanece em suas representações). 

5.2. IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS: 

É possível afirmar com base na teoria das representações sociais que as idéias de 

BRINCAR e APRENDER se constituem como conhecimentos construídos e partilhados 

socialmente, sendo as imagens e significados a eles atribuídos produzidos em um contexto 

histórico de valores e regras que articula dimensões psicossociais que condicionam as formas 

de pensar, sentir e agir dos grupos sociais. (NASCIMENTO, 1995) 

Desta forma, os resultados desta pesquisa apontam que, no cerne da representação 

social dos sujeitos, tanto o BRINCAR e o APRENDER como o PROFESSOR e a CRIANÇA 

foram colocados em pólos distintos. Suas representações sociais relacionam-se com suas 

experiências pessoais, o que sugere que a escola foi e continua sendo um local em que se 

aprende sem que a brincadeira seja incluída como a principal forma de aprendizagem na 

infância. Isso justifica a urgência de clarear a identidade do profissional que trabalha com a 

primeira infância, pois geralmente ele se identifica ou como aquele que cuida ou como aquele 

que educa, dicotimizando as duas funções como se elas fossem incompatíveis.  

A polarização de brincar e de aprender reafirma a escolarização presente na Educação 

Infantil. Se as práticas dos sujeitos desta pesquisa, enquanto profissionais deste nível de 

ensino, fossem contrárias a esse movimento, o brincar e o aprender seriam conjugados 

simultaneamente e não em pólos opostos como sucedeu. Pelo contrário, foi constatado que o 

discurso dos sujeitos sintetiza e ilustra essa concepção escolarizante de Educação Infantil, que 

leva a ignorar as necessidades das crianças ou a adiar a satisfação das mesmas; que não 

permite a expressão do seu imaginário; que não respeita os seus desejos de experimentar o 

mundo por intermédio das brincadeiras, a não ser em momentos específicos, depois que as 

obrigações escolares já foram terminadas.  

O currículo cartesiano, presente na maioria das instituições escolares, prima pela 

reprodução e não pela criação. É negado à criança o direito de escolher, lhe é dito o que fazer 

e como fazer. Aos poucos, de tanto negligenciar suas idéias e reais interesses para seguir o 

que lhe é ordenado, a criança já não sabe mais o que a atrai, suas idéias estão formatadas e seu 

pensamento engessado. O desejo, que é a força motriz da criação, está adormecido, quando 

não extinto. 
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Por isso, o direito das crianças de brincar precisa ser respeitado e as garantias legais 

proclamadas a elas deveriam sair do discurso e passar a vigorar na prática, de forma a 

assegurarem o preenchimento das necessidades das crianças, que desde tão cedo respondem a 

um encargo tão pesado, como parece que tem sido a vida escolar para a grande maioria. 

É necessário que as creches e pré-escolas sejam efetivamente encaradas como 

contextos capazes de apoiar e enriquecer a vida dos pequenos e não como lugares destinados 

ao desenvolvimento de competências. Afinal, a função educativa da escola faz parte de um 

processo mais amplo de educação para a sociedade. Educar-se significa constituir-se como ser 

humano. Neste sentido, é necessário reverter o quadro educacional vigente nas escolas e pré-

escolas brasileiras, educando a racionalidade juntamente com a sensibilidade para que as 

crianças sejam desafiadas em seu potencial emocional, intelectual, social e moral, ajudando-as 

a extraírem o sentido mais profundo dos eventos e fenômenos. 

Conhecer os mecanismos sociais pode servir à transformação e construção de 

estratégias coletivas capazes de modificar o instituído. Por isso é tão importante para o 

educador experimentar novos caminhos, abrir canais para o diferente, confrontar o que já está 

dado para compreender a complexidade do tecido social do qual faz parte. Rediscutir a 

educação e a escola, com atenção às representações sociais é essencial, já que elas explicam 

os contornos que envolvem a realidade escolar, servindo assim, como guias de ação da prática 

cotidiana dos educadores, estando eles cientes disto ou não. 

Conforme aponta Nascimento (1995), as representações sociais são formadas nas 

experiências dos indivíduos e pelas normas e valores do seu grupo de pertença, formando uma 

visão funcional do mundo e estabelecendo sua compreensão sobre os fenômenos que os 

rodeiam. A construção e manutenção das representações sociais são direcionadas pelas 

condições sociais, daí a necessidade que se altere tanto o discurso, quanto a prática do 

conjunto social, se o que se almeja é a formação de uma nova conduta.  

É na comunicação livre e na conduta tomadas como totalidades que uma 
representação pode ser apreendida em sua riqueza, em seu potencial 
transformador. É aí que se pode buscar o sentido da educação para diferentes 
segmentos de uma totalidade social. É a partir daí que propostas educativas 
pertinentes poderiam ser articuladas. (MADEIRA, 1991, p. 142) 

As representações têm um caráter processual, resultante das constantes interações do 

homem com o real concreto. Portanto, a transformação de uma representação depende de 

alterações progressivas das percepções e idéias, fruto de alterações sociais profundas que 

modificam o funcionamento dos grupos, a partir do confronto de vários significados que se 
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apresentam muitas vezes contraditórios. Além disto, é preciso que o grupo tome consciência 

da relação entre essas representações e suas práticas efetivas. (RANGEL, 1999) 

No caso específico dos professores de Educação Infantil, acreditamos que seria 

interessante confrontá-los com situações concretas nas quais eles pudessem verificar e 

compreender a aprendizagem por intermédio da brincadeira, já que o discurso acadêmico 

demonstrou não estar sendo suficiente para que a brincadeira seja de fato incorporada como o 

principal meio de imersão da criança em sua cultura. Esta confrontação com vivências 

concretas, aliada à reflexão e crítica poderiam contribuir para uma tomada de consciência 

proporcionada pelo embate entre os diferentes significados atribuídos ao brincar a ao 

aprender, abrindo possibilidades para a transformação das representações sociais destes 

profissionais. 

Neste sentido, acreditamos que a Filosofia Italiana de educação (Reggio Emilia) e a 

abordagem curricular High Scope são exemplos que muito têm a nos oferecer por terem bem 

definido o papel do educador, que é visto como um parceiro da criança, promotor de 

crescimento e guia, centralizando-se na provocação de oportunidades de descobertas, através 

da estimulação do diálogo, da ação conjunta, e da co-construção do conhecimento da criança, 

que é respeitada em sua individualidade e subjetividade. 

Devemos ter presente que um dos fatores da mudança social é a conduta dos 

indivíduos que integram a sociedade. É a atividade humana que modifica as estruturas sociais 

e daí a importância da consciência como um fator indispensável à transformação social das 

práticas educativas dirigidas as crianças pequenas.  

A consciência é sem dúvida um fator importante, mas não é o único. Aliada a ela é 

necessário oferecer aos professores condições dignas de trabalho, com jornadas menos 

extensas que permitam o estudo e a pesquisa, melhores salários, e, sobretudo, melhoria na 

qualidade da formação que inclui espaços e tempos para reflexões coletivas sobre a própria 

prática. Os professores, assim como as crianças merecem uma educação de qualidade. Afinal, 

ninguém é capaz de dar o que não tem, por isso, se almejamos ter bons profissionais é 

necessário oferecer, aos mesmos, uma formação que os auxilie a desenvolver suas habilidades 

e que os muna de saberes que subsidiem sua prática. Esse é um esforço coletivo e não uma 

odisséia individual, como parece estar sedimentado na representação dos professores de sua 

profissionalidade. 

Dar voz a todos os envolvidos no processo educativo, com atenção às representações 

sociais que constituem a comunicação dos grupos, seria talvez uma alternativa para a 

construção de uma educação significativa, que desse aos indivíduos condições de organizar e 

 



 95

expressar suas potencialidades. Desta forma, espera-se que a tomada de consciência sobre as 

representações sociais que orientam nossa prática contribua para promover uma educação 

voltada para a formação de um indivíduo social (co) responsável e consciente da sua 

participação na construção histórica dos saberes e fazeres da humanidade. 
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Anexo 1: Todas as evocações com a palavra BRINCAR 
 

1º LUGAR 2º LUGAR TOTAL  
EVOCAÇÕES  F P F P F P 
Entretenimento /Lazer/ Passatempo 23 83 16 62 39 145 
Alegria/Felicidade/Riso 18 67 19 70 37 137 
Interagir 19 54 10 33 29 87 
Construir/Criar 10 37 10 30 20 67 
Fantasia/Imaginação 12 28 6 25 18 53 
Brinquedos/Jogos 12 44 2 7 14 51 
Correr/Jogar/Pular 2 8 12 39 14 47 
Prazer 8 28 7 17 15 45 
Socialização/Trocas 9 23 9 20 18 43 
Autonomia/Liberdade 9 29 5 14 14 43 
Criança 3 12 3 13 6 25 
Amizade/Companheirismo/Conhecer novos amigos 5 10 5 13 10 23 
Espontaneidade 3 12 2 8 5 20 
Afeto/Emoção 8 16 2 4 10 20 
Respeitar 2 5 5 13 7 18 
Desenvolvimento 2 10 2 6 4 16 
Educar/Orientar 3 10 1 5 4 15 
Expressão da Criança/Expressão oral e corporal 2 6 3 9 5 15 
Ação/Movimento 3 7 3 7 6 14 
Descoberta 2 9 2 4 4 13 
Conhecimento 1 2 4 10 5 12 
Motivação/Estímulo 3 12 0 0 3 12 
Experiência/Vivenciar 1 1 3 10 4 11 
Aventura/Desafio 1 4 2 7 3 11 
Cultura/Realidade dos alunos 0 0 3 8 3 8 
Atenção/Concentração 0 0 2 7 2 7 
Competição 2 7 0 0 2 7 
Organização/Limites 1 1 3 6 4 7 
Lúdico 3 7 0 0 3 7 
Cuidado/Cuidar 1 4 1 2 2 6 
Dança/Música 3 6 0 0 3 6 
Direito 0 0 2 6 2 6 
Imitação/Representação 1 1 2 5 3 6 
Vontade 1 1 1 4 2 5 
Compreender 1 5 0 0 1 5 
Espaço 0 0 2 5 2 5 
Estratégias 0 0 1 5 1 5 
Momento 1 5 0 0 1 5 
Necessidade 0 0 2 5 2 5 
Gritar 0 0 1 4 1 4 
Não ter hora para nada 0 0 1 4 1 4 
Paz/Tranqüilidade 1 3 0 0 1 3 
Brincar é brincar 1 3 0 0 1 3 
Estudar 1 3 0 0 1 3 
Mundo 0 0 1 3 1 3 
Raciocinar 0 0 1 3 1 3 
Participação 1 2 0 0 1 2 
Observação/Observar 0 0 1 1 1 1 
Acreditar 1 1 0 0 1 1 
Ambiente agradável 1 1 0 0 1 1 
Construção da identidade 1 1 0 0 1 1 
Emocional, afetivo e cognitivo 0 0 1 1 1 1 
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Extrovertida 1 1 0 0 1 1 
Ganhar e perder 0 0 1 1 1 1 
Inocência 1 1 0 0 1 1 
Negociação 0 0 1 1 1 1 
Professor 1 1 0 0 1 1 
Sozinha 1 1 0 0 1 1 
Tristeza 1 1 0 0 1 1 
Tudo 0 0 1 1 1 1 
 

 



Anexo 2: Todas as evocações com a palavra APRENDER 
 
1º LUGAR 2º LUGAR TOTAL  

EVOCAÇÕES  F P F P F P 
Conhecimento/Informação/Sabedoria 10 36 24 96 34 132 
Ajuda/ Colaboração/Trocas 13 29 7 28 20 57 
Busca/Pesquisa 6 17 9 24 15 41 
Interação 5 16 5 19 10 35 
Alfabetizar/Escrever/Ler 7 28 3 6 10 34 
Experimentar/ Viver 7 19 4 11 11 30 
Curiosidade/Interesse 5 16 4 13 9 29 
Ensinar 4 16 3 12 7 28 
Estudo 5 12 4 12 9 24 
Crescer/Mudança 3 10 4 13 7 23 
Prazer 1 1 6 22 7 23 
Aperfeiçoamento/Profissionalização 2 6 5 16 7 22 
Assimilar/Compreender 5 13 4 7 9 20 
Construir/Criar 5 16 2 4 7 20 
Empenho/Dedicação 4 13 2 7 6 20 
Esforço/Disposição 2 9 3 10 5 19 
Decifrar Alguma Coisa/Descobrir 0 0 4 16 4 16 
Livro/Livros 2 9 2 5 4 14 
Alegria/Felicidade/Riso 4 15 0 0 4 15 
Educar/Orientação 3 9 2 5 5 14 
Difícil/Dificuldade 2 7 2 6 4 13 
Inovação 1 4 3 8 4 12 
Estimulação 1 2 2 9 3 11 
Brincadeiras/Brincar 1 4 2 7 3 11 
Jogos/Parque 2 6 1 5 3 11 
Inteligência 1 5 2 6 3 11 
Professor 1 3 2 8 3 11 
Pensar/ Refletir 3 7 1 4 4 11 
Concentração 3 11 0 0 3 11 
Falar/Ouvir 4 11 0 0 4 11 
Disciplina/ Limite 1 4 3 6 4 10 
Conquista/Sucesso 0 0 2 10 2 10 
Cantar/ Música/ Músicas 3 9 1 1 4 10 
Cultura 0 0 2 9 2 9 
Futuro/ Para O Futuro 1 5 1 4 2 9 
Agir/Fazer 2 9 0 0 2 9 
Desafio 0 0 3 8 3 8 
Fundamental/ Importante 0 0 2 8 2 8 
Lúdico 1 5 1 3 2 8 
Para A Vida/ Vida 1 3 1 5 2 8 
Afetividade 0 0 2 7 2 7 
Capacidade/ Habilidades 2 7 0 0 2 7 
Respeito 2 7 0 0 2 7 
Útil/ Utilidade 2 7 0 0 2 7 
Gostar 0 0 2 6 2 6 
Aprendizagem 2 6 0 0 2 6 
Especial 0 0 1 5 1 5 
Mais Sério Que Brincar 0 0 1 5 1 5 
Sempre 0 0 1 5 1 5 
Processo 0 0 1 5 1 5 
Aprender Para A Vida 1 5 0 0 1 5 
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Conteúdos 1 5 0 0 1 5 
Percorrer Caminho 1 5 0 0 1 5 
Resistência 1 5 0 0 1 5 
Ver 1 5 0 0 1 5 
Despertar 1 5 0 0 1 5 
Esforço/Disposição 0 0 1 4 1 4 
Amigos 1 3 1 1 2 4 
Sala De Aula 0 0 1 4 1 4 
Organização/ Organizar 1 2 1 2 2 4 
Questionar/ Perguntar 1 3 1 1 2 4 
Valorizar 0 0 1 4 1 4 
Pular 1 4 0 0 1 4 
Cuidar 1 4 0 0 1 4 
Método 1 4 0 0 1 4 
Projeto 1 4 0 0 1 4 
Responsabilidade 2 4 0 0 2 4 
Tem que gostar do que o professor ensina 1 4 0 0 1 4 
Auto-Estima 0 0 1 3 1 3 
Família 0 0 1 3 1 3 
Significado 0 0 1 3 1 3 
Diferente 1 3 0 0 1 3 
Dividir 1 3 0 0 1 3 
Intervenção 1 3 0 0 1 3 
Participar 1 3 0 0 1 3 
Cotidiano 0 0 1 2 1 2 
Escola 0 0 1 2 1 2 
Momento Certo 0 0 1 2 1 2 
Dinamismo 1 2 0 0 1 2 
Mente Aberta 1 2 0 0 1 2 
Ser Humano 1 2 0 0 1 2 
Errar 1 2 0 0 1 2 
Computador 0 0 1 1 1 1 
Divertir 0 0 1 1 1 1 
Dúvidas 0 0 1 1 1 1 
Possibilidade 0 0 1 1 1 1 
Aceitar 1 1 0 0 1 1 
Adquirir 1 1 0 0 1 1 
Entre Eles 1 1 0 0 1 1 
Reproduzir 1 1 0 0 1 1 
 

 



Anexo 3: Lista das palavras selecionadas para o PCM 
 

PALAVRAS  
1 Alegria/Felicidade/Riso 
2 Alfabetizar/Escrever/Ler 
3 Amizade/Companheirismo 
4 Aperfeiçoamento/Profissionalização 
5 Aprender 
6 Assimilar/Compreender 
7 Autonomia/Liberdade 
8 Brincar 
9 Brinquedos/Jogos 
10 Busca/Pesquisa 
11 Colaborar/Ajudar 
12 Conhecimento/Informação/Sabedoria 
13 Construir/Criar 
14 Correr/Jogar/Pular 
15 Crescer/Mudança 
16 Criança 
17 Curiosidade/Interesse 
18 Descobrir/Decifrar Alguma Coisa 
19 Educar/Orientar 
20 Emoção/Afeto 
21 Empenho/Dedicação 
22 Ensinar 
23 Entretenimento/Lazer/Passatempo 
24 Esforço/Disposição 
24 Estudo 
26 Experimentar/Viver 
27 Expressão Da Criança 
28 Fantasia/Imaginação 
29 Interação 
30 Livros 
31 Socialização/Trocas 
32 Respeitar 
33 Prazer 
34 Professora 

 

 



Anexo 4: Hierarquização, obtida a partir dos procedimentos de 
ordenação explícita das evocações de APRENDER 

 
 
 

Palavras N
º d

a 
pa

la
vr

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

Curiosidade/ Interesse 16 17 17 28 17 17 32 17 31 32 28 236 
Socialização/Trocas 30 17 31 29 1 29 30 17 17 30 30 231 
Interação 28 17 32 17 17 17 17 17 32 31 17 214 
Busca/ Pesquisa 9 17 17 17 17 17 29 17 30 29 17 207 
Conhecimento/ Informação/ Sabedoria 11 17 17 17 17 17 17 32 17 17 31 199 
Autonomia/ Liberdade 6 17 17 32 30 17 17 17 17 17 17 198 
Experimentar/ Viver 25 17 17 17 17 3 31 17 29 17 32 197 
Professora 33 31 17 17 17 17 17 28 17 17 17 196 
Ensinar 21 31 1 17 29 17 17 29 17 17 17 192 
Assimilar/ Compreender 5 17 17 17 28 32 17 17 28 17 17 191 
Construir/ Criar 12 17 29 17 17 30 17 30 17 28 17 189 
Alfabetizar/Escrever/ Ler 2 30 17 17 32 17 17 05 17 17 17 186 
Educar/ Orientar 18 17 17 17 31 17 17 17 17 17 17 184 
Prazer 32 29 17 1 17 17 28 17 17 17 17 177 
Brinquedos/ jogos 8 17 17 3 17 31 17 17 17 17 17 170 
Criança 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 
Empenho/ Dedicação 20 17 17 31 17 17 17 3 17 17 17 170 
Estudo 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 
Livros 29 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 
Respeitar 31 17 28 17 17 17 17 17 17 5 17 169 
Amizade/ Companheirismo 3 28 5 17 17 17 4 17 17 17 17 156 
Fantasia/Imaginação 27 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 156 
Descobrir/ Decifrar alguma coisa 17 17 30 17 17 17 5 17 1 17 17 155 
Esforço/ Disposição 23 17 17 30 4 17 17 5 3 17 17 144 
Crescer/ Mudança 14 17 17 17 3 17 17 17 4 17 17 143 
Expressão da criança 26 3 4 17 17 28 17 17 5 17 17 142 
Aperfeiçoamento/Profissionalização  4 5 17 17 5 17 17 1 17 17 17 130 
Emoção/ Afeto 19 17 2 17 17 17 2 17 17 2 17 127 
Colaborar/ Ajudar 10 04 17 17 17 04 17 17 02 04 17 116 
Entretenimento/ Lazer/ Passatempo 22 17 17 17 17 1 1 2 17 17 1 107 
Correr/ Jogar/ Pular 13 01 17 4 2 5 3 17 17 17 17 100 
Alegria/Felicidade/Riso 1 2 3 5 17 2 17 17 17 1 17 98 

 



Anexo 5: Hierarquização, obtida a partir dos procedimentos de 
ordenação explícita das evocações de BRINCAR 

 

SUJEITOS  
 

Palavras N
º d

a 
pa

la
vr

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TOTAL 

Brinquedos/ jogos 8 31 30 28 32 32 32 17 32 17 17 268 
Correr/ Jogar/ Pular 13 32 31 30 30 30 17 05 31 17 17 240 
Fantasia/Imaginação 27 30 29 31 17 17 17 17 28 29 17 232 
Expressão da criança 26 17 17 17 17 17 29 31 17 32 31 225 
Alegria/Felicidade/Riso 1 17 28 17 17 17 29 17 29 28 17 217 
Prazer 32 17 17 29 17 31 17 28 17 17 17 207 
Criança 15 17 32 17 17 17 17 32 17 17 17 200 
Construir/ Criar 12 17 17 17 17 17 31 30 17 17 17 197 
Experimentar/ Viver 24 17 17 17 17 17 17 29 17 17 32 197 
Interação 28 17 17 32 17 17 17 17 17 17 29 197 
Entretenimento/ Lazer/ Passatempo 22 17 17 17 29 17 17 04 30 30 17 195 
Socialização/ Trocas 30 28 17 17 17 29 17 17 17 17 17 193 
Amizade/ Companheirismo 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 28 181 
Esforço/ Disposição 23 17 17 17 17 28 17 17 17 17 17 181 
Curiosidade/ Interesse 16 17 05 17 17 17 17 17 17 17 30 171 
Emoção/ Afeto 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 
Ensinar 21 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 
Respeitar 31 29 17 17 17 17 04 17 17 17 17 169 
Colaborar/ Ajudar 10 17 17 17 17 17 17 17 17 05 17 158 
Assimilar/Compreender 6 17 17 17 04 17 17 17 17 17 17 157 
Autonomia/ Liberdade 7 17 04 17 17 17 17 17 17 17 17 157 
Conhecimento/ Informação/ Sabedoria 11 05 17 17 17 17 2 17 17 31 17 157 
Professora 33 17 17 17 02 17 17 17 17 17 17 155 
Descobrir/Decifrar alguma coisa 17 17 17 05 17 02 17 17 17 17 17 143 
Crescer/ Mudança 14 01 17 17 17 17 05 17 17 17 17 142 
Estudo 24 03 17 17 17 03 03 17 17 17 17 128 
Educar/ Orientar 18 17 03 03 17 17 17 17 02 17 17 127 
Alfabetizar/Escrever/ Ler 2 17 17 17 03 04 17 03 04 17 17 116 
Busca/ Pesquisa 9 17 17 01 17 01 17 17 03 04 17 111 
Empenho/ Dedicação 20 02 02 04 17 17 17 02 17 03 17 98 
Livros 29 04 17 02 05 05 17 17 05 01 17 90 
Aperfeiçoamento/Profissionalização  4 17 01 17 01 17 01 01 01 02 17 75 
 

 



Anexo 6: Dados brutos utilizados no MSA para a análise das 
categorizações 

SUJEITOS  
 

Palavras N
º d

a 
pa

la
vr

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alfabetizar/Escrever/ Ler 2 5 2 3 3 2 4 4 9 2 1 
Interação 29 5 3 4 2 5 1 2 8 4 1 
Ensinar 22 5 3 3 3 2 4 4 7 2 1 
Expressão da criança 27 1 3 4 2 5 1 3 9 4 1 
Livros 30 4 1 5 3 5 2 4 4 3 1 
Professora 34 5 2 3 3 2 4 3 7 2 1 
Aperfeiçoamento/Profissionalização  4 2 2 5 3 2 4 4 6 2 1 
Aprender 5 5 2 5 3 2 2 4 6 1 1 
Correr/ Jogar/ Pular 14 1 3 4 2 5 1 2 8 4 1 
Estudo 25 4 1 5 3 4 2 4 4 3 1 
Educar/ Orientar 19 5 2 3 3 2 4 1 7 2 1 
Assimilar/ Compreender 6 2 3 3 3 2 2 1 9 3 1 
Autonomia/ Liberdade 7 1 3 3 1 5 4 3 8  1 
Criança 16 1 3 4 2 5 1 3 8 1 1 
Fantasia/ Imaginação 28 4 3 4 1 5 1 2 7 1 1 
Crescer/ Mudança 15 2 3 4 1 5 4 3 2 3 1 
Respeitar 32 3 2 1 1 5 3 3 7 2 1 
Brincar 8 1 3 4 2 1 1 2 8 4 1 
Amizade/ Companheirismo 3 3 3 1 1 3 4 3 7  1 
Brinquedos/ jogos 9 1 3 4 2 5 1 2 3 4 1 
Busca/ Pesquisa 10 2 1 2 3 4 4 1 5 3 1 
Colaborar/ Ajudar 11 3 2 3 1 2 3 1 7 3 1 
Conhecimento/ Informação/ Sabedoria 12 2 2 2 1 4 2 4 4 4 1 
Construir/ Criar 13 4 3 3 2 5 2 4 1 1 1 
Emoção/ Afeto 20 1 2 4 1 3 3 3 7 1 1 
Empenho/ Dedicação 21 2 2 5 1 2 4 1 5 2 1 
Prazer 33 4 2 1 1 1 3 3 7 2 1 
Socialização/ Trocas 31 2 3 5 1 2 4 2 1 2 1 
Esforço/ Disposição 24 3 2 2 1 2 3 1 6 2 1 
Alegria/Felicidade/Riso 1 1 3 1 1 3 1 2 7 1 1 
Curiosidade/ Interesse 17 2 3 5 1 2 1 1 3 2 1 
Descobrir/ Decifrar alguma coisa 18 2 1 2 2 4 2 4 2 1 1 
Entretenimento/ Lazer/ Passatempo 23 4 3 1 2 1 2  3 4 1 
Experimentar/ Viver 26 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 
 

 



Anexo 7: Transcrição das justificativas dos sujeitos no PCM 
 

su
je

ito
 

N
om

e 
do

 
gr

up
o 

Evocações Justificativa 

V
iv

er
 

Prazer, 
Entretenimento/lazer/passatempo, 
Experimentar, Viver, 
Alegria/felicidade/riso, 
Respeitar,Amizade/companheirismo,  

O prazer está dentro da alegria, felicidades e risos. Ai dentro 
deste grupo está o entretenimento, lazer e passatempo. Isso 
tudo seria o prazer, ai depois tem o respeito, respeitar o 
próximo e experimentar e viver, experimenta tudo que tem o 
prazer de construir e ajudar o próximo também, de viver e, é 
vivendo que a gente quebra a cara. Ai tem a amizade e o 
companheirismo que a gente adquire ao longo do tempo. 

B
us

ca
 p

el
o 

so
nh

o 

Busca/pesquisa, 
Conhecimento/informação/sabedoria, 
Esforço/disposição, Descobrir/decifrar 
alguma coisa 

Descobrir, decifrar alguma coisa, ai dentro disso a gente vai 
descobrir, buscar e pesquisar, depende do empenho e 
dedicação da pessoa e o esforço e disposição. Acho que se ela 
tem alguma busca na vida eu acho que ela tem que ir atrás, ai 
tem que ter esforço, empenho e dedicação para ir buscar. 

Ed
uc

aç
ão

 Ensinar, Alfabetizar/escrever/ler, 
Professora, Colaborar/ajudar, 
Construir/criar, Educar/orientar, 
Assimilar/compreender, 
Autonomia/liberdade. 

Para ser professor tu tens que ter um conhecimento pra poder 
ensinar. Então, tu vai ter que ter pelo menos um conhecimento 
de alfabetização, escrever, ler, para poder passar para os 
alunos, colaborar e ajudar, tudo que eles tiverem dúvida, 
ajudar e não discriminar o aluno, colaborar tudo que ele puder 
para a vida dele, construir e criar, a gente vai estar ajudando 
ele a construir e criar uma vida melhor, a educar e orientar, a 
gente vai estar ensinando a educar e criar uma vida melhor. Ai 
educar e orientar, a gente vai estar ensinando a educar e a 
orientar ele na vida pessoal dele, na construção de uma vida 
melhor, assimilar e compreender tudo que eles falam, e 
ensinar eles a ter liberdade para falar e se expressar. 

C
re

sc
im

en
to

 d
a 

cr
ia

nç
a 

Criança, Brincar, Brinquedos/jogos, 
Interação, Crescer/mudança, 
Emoção/afeto, Expressão da criança, 
Correr/jogar/pular, 
Fantasia/imaginação. 

A criança quando ela nasce a gente tem que dar autonomia 
para ela brincar, para jogar. Ter da mãe e da família um afeto, 
dá emoção para ela, ela tem todo direito de crescer e de 
mudar, ai interage com outras crianças e familiares. Elas tem 
as fantasias e imaginações delas, para poder criar tudo que 
eles querem e correr, jogar, pular. A criança tem direito. A 
expressão da criança a gente vai tendo ao longo de todos estes 
momentos. 

 
3 

Em
 b

us
ca

 d
o 

co
nh

ec
im

en
to

 

Estudo, Livros, Aprender, 
Curiosidade/interesse, 
Conhecimento/informação/sabedoria, 
Aperfeiçoamento/profissionalização 

Para ter um estudo tu tens que aprender e ler os livros para 
tirar as dúvidas, curiosidade e interesse. Ai a gente vai buscar 
nos livros, aperfeiçoamento e profissionalização. Ai a gente 
vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, com os livros e os 
interesses da pessoa. Ai tem o conhecimento, informação e 
sabedoria que tão dentro dos outros ítens. A gente vai tendo as 
informações e os conhecimentos que a gente...e socialização e 
troca, a gente troca todo o conhecimento que a gente tem para 
obter outras informações. 
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se
nt

im
en

to
s 

Expressão da criança, 
Alegria/felicidade/riso,  
Emoção/afeto,  
Correr/jogar/pular,  
Criança,  
Brinquedos/jogos,  
Brincar,  
Autonomia/liberdade 

Aqui primeiro eu juntei, porque eu peguei a palavra criança que eu acho 
que liga tudo. Eu tenho as palavras brinquedos e jogos, brincar, 
autonomia, liberdade, expressão da criança, alegria, felicidade, riso, 
emoção, afeto, correr, jogar ou pular. Eu acho que a criança está ligada a 
tudo isso. A criança brinca, tem que ter liberdade, autonomia; ela tem 
seus brinquedos, precisa jogar; brincando, pulando, ela expressa suas 
emoções, seus desejos, seus afetos, ela manifesta os diversos tipos de 
expressões, né? Nesse momento a criança pode mostrar sua alegria, 
pode mostrar que está sendo feliz, pode mostrar um sorriso. 

M
ud

an
ça

 

Aperfeiçoamento/Profissionalização, 
Busca/pesquisa, 
Conhecimento/informação/sabedoria
, Crescer/mudança, 
Socialização/trocas, 
Assimilar/compreender, 
Empenho/dedicação, 
Descobrir/decifrar alguma coisa, 
Curiosidade/interesse. 

Eu pensei no aperfeiçoamento profissional. A partir do momento em 
que me aperfeiçôo, eu cresço, eu tenho mudanças, eu estou 
descobrindo, eu tenho curiosidade, interesse, estou socializando, to 
buscando pesquisa, to buscando pesquisar, que pra mim crescer, pra 
mim ter mudança, eu preciso pesquisar. Se eu quero me aperfeiçoar, eu 
também tenho que empenhar, tenho que ter dedicação, tenho que estar 
fazendo trocas com as pessoas que estão a minha volta. Não posso ser 
detentora do conhecimento, eu preciso passar esse conhecimento 
adiante. Eu daria o nome para este grupo de mudança. Se eu vou me 
aperfeiçoar é porque eu quero mudar, né? 

A
m

iz
ad

e Amizade/companheirismo, 
Colaborar/ajudar, Respeitar, 
Experimentar/viver, 
Esforço/disposição. 

Já me veio a palavra amizade na cabeça, foi a primeira que eu vi, né? A 
partir do momento em que sou amiga, que eu possuo amizade, que eu 
sou companheira, eu tento colaborar em todos os momentos, ajudar 
acima de tudo, respeitar a opinião do outro. Eu vou estar me esforçando, 
né. Me pondo a disposição da pessoa que está precisando de ajuda e eu 
vou aprender a viver, né. Vou experimentar a vida de uma forma 
diferente. Esse grupo eu daria o nome de... poderia botar amizade 
também. 

Bu
sc

a d
e c

on
he

ci
m

en
to

 

Livros, Prazer, Fantasia/imaginação, 
Entretenimento/lazer/passatempo, 
Estudo, Construir/criar. 

Esse aqui eu escolhi a palavra livros. Eu gosto muito de ler, e assim ó, a 
partir do momento em que eu leio, eu fantasio alguma coisa, né. Eu 
sempre falo para as crianças assim, eu gosto muito de literatura infantil, 
de contar histórias. Então, no momento em que eu conto a história eu 
sinto viver a história, né. Então eu busco livros a partir do momento em 
que estou lendo, estou estudando, estou tendo um momento de lazer, 
prazer. Eu to construindo, eu to criando, eu to imaginando, posso ler 
como passatempo. Esse eu daria como nome busca de conhecimento. 
Eu gosto muito de ler. 

 
1 

Ed
uc

aç
ão

 

Professora, Interação, 
Educar/orientar, Ensinar, 
Alfabetizar/escrever/ler, Aprender. 

A primeira palavra que eu olhei foi a professora (risos), né. Porque eu 
liguei estas palavras assim ó: eu liguei o aprender à professora. A 
professora, ela tanto ensina como aprende, né. Há professoras que 
exercem a função de educar, né. Há professoras que exercem a função 
de orientar, alfabetizar, ela também ensina, né, a escrever, a ler, só que 
não adianta ela ensinar, ela aprender, ela educar ou alfabetizar, se ela 
não tem uma interação com o grupo que ela convive, né. Esse grupo eu 
diria que eu daria o nome de educação. 

 

Cr
es

ci
m

en
to

 

Esforço/disposição, 
Autonomia/liberdade, Livros, 
Aperfeiçoamento/profissionalização, 
Interação, Crescer/mudança. 

Obs: A entrevistada resolveu criar um novo grupo (6). Segue abaixo a 
justificativa.  
Eu to sempre buscando crescer e mudar, nunca sei ser a mesma, 
sempre busco mudar, pra mim ter essa mudança eu preciso me 
dispor, né. Porque quando nós mudamos, eu preciso estar disposta, 
eu preciso me encaixar ou vamos dizer, eu tenho que agir 
conforme a banda está tocando naquele momento, né. Eu tenho 
que ser, tenho que ter jogo de cintura, né. Então, como eu to 
buscando crescer, eu tenho que me esforçar, tenho que estar 
conforme a empresa ou a escola determina. Sou uma pessoa que 
busca sempre autonomia, agradeço até a Deus porque tenho 
liberdade para falar o que eu penso, o que eu sinto. A leitura tem 
que estar sempre nesta mudança, e eu acho que é fundamental a 
literatura, me aperfeiçoar, e eu gosto muito de estar junto a outras 
pessoas, que é a interação. 
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Pe

sq
ui

sa
 

Livros, Estudo, Busca/pesquisa, 
Descobrir/decifrar alguma coisa 

Porque é assim ó, pra mim ter um estudo e uma busca e pesquisa, 
descobrir e decifra alguma coisa, eu preciso dos livros. 

O
 q

ue
 p

re
ci

sa
 u

m
a 

pr
of

es
so

ra
 

Professora, 
Conhecimento/informação/sabedoria, 
Ensinar, Aprender, Respeitar, 
Aperfeiçoamento/profissionalização, 
Prazer, Orientar/Educar, 
Empenho/dedicação, Esforço/disposição, 
Alfabetizar/escrever/ler, Colaborar/ajudar, 
Emoção/afeto.   

O principal aqui é a professora, ela precisa de conhecimento, 
informação, sabedoria, precisa saber ensinar, precisa saber 
aprender, respeitar, educar e orientar os alunos, ela precisa de 
esforço, empenho, dedicação, disposição, ela alfabetiza, escreve, lê, 
ela colabora e ajuda os alunos. Precisa também de emoção e afeto, 
aperfeiçoamento, principalmente aperfeiçoamento e 
profissionalização e mais ainda prazer no que faz. 

 
2 

Cr
ia

nç
a, 

um
 se

r 
in

co
m

um
 

Amizade/companheirismo, Criança, 
Assimilar/compreender, Brincar, 
Experimentar/viver, Correr/jogar/pular, 
Alegria/felicidade/riso, Interação 
Autonomia/liberdade, Construir/criar, 
Entretenimento/lazer/passatempo, 
Curiosidade/interesse, Crescer/mudança, 
Expressão da criança, Brinquedo/jogos, 
Fantasia/imaginação, Socialização/trocas,  

Esse grupo foi em cima da palavra criança. Ela faz amizades e é 
companheira, ela assimila e compreende, experimenta tudo que 
está em torno dela, ela brinca, corre, joga, pula, é alegre, é feliz, 
tem muitos risos, ela fantasia e imagina, tem autonomia e algumas 
vezes, liberdade, curiosidade e interesse em descobrir coisas. 
Cresce e muda muito, constrói, cria, tem suas expressões próprias, 
interage, brinca, faz jogos, socialização, trocas e entretenimento, 
lazer e passatempo 

ca
rr

os
se

l Criança, Fantasia/Imaginação, 
Aprender, Experimentar/viver, 
Emoção/afeto, Descobrir/decifrar 
alguma coisa, Construir/criar, 
Alegria/felicidade/riso. 

A criança pra mim lembra muito essa coisa da fantasia, da 
imaginação, de estar sempre inventando mil estórias, mil 
coisas, os meus alunos. A experiência é que eles são muito 
vivos e que estão sempre rindo, quando tu vê chorando é 
porque a mãe não ta perto, uma coisa assim, eu vejo muito 
isso neles, aquela pureza, né? Botei construção porque eles 
estão sempre procurando construção, alegria e felicidade, há 
aprender, há afeto também, os pequenos são muito afetuosos, 
sempre tão abraçando e beijando.  E descobrir porque eles 
estão em constate descoberta.  

de
di

ca
çã

o 

Professora, Curiosidade/interesse, 
Esforço/disposição, Ensinar, 
Socialização/trocas, Orientar/educar, 
Aperfeiçoamento/profissionalização, 
Empenho/dedicação, 
Alfabetizar/escrever/ler, Respeitar. 

Eu acho que pra gente ser bom professor, além da gente 
ser...tem que ter muita coragem porque é complicado, falta 
muita coisa. As vezes falta compreensão. A gente tem que ter 
curiosidade, interesse, tem que ter muito esforço, tem que ter 
vontade, porque não é fácil ficar quarenta horas dando aula, o 
dia todo. Tem que ensinar também né. Tem que ta sempre 
trocando com o aluno, informações. Respeitar uns aos outros, 
eu acho que ta faltando muito isso, entre professor e aluno. 
Alfabetizar, escrever, ler que nos é muito cobrado, pra quem 
alfabetiza essa parte. Dedicação, tem que gostar, tem que ter 
prazer. 
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Estudo, Crescer/mudança, 
Busca/pesquisa, Colaborar/ajudar, 
Assimilar/compreender, Livros.   
 

Acho que para o professor, o estudo é essencial, você tem que 
estar sempre em constante mudança, muitas vezes a gente 
olha para traz e vê: Nossa aquilo lá eu poderia ter feito de 
outra forma, eu vou mudar o meu jeito. Pesquisa é importante, 
ta sempre pesquisando, se atualizando. Assimilação porque as 
vezes não é fácil, e livros porque é essencial. 

 

fa
nt

as
ia

 

Brincar, 
Entretenimento/lazer/passatempo, 
Correr/jogar/pular, 
Conhecimento/informação/sabedoria, 
Expressão da criança, Interação, 
Brinquedos/jogos, 
Autonomia/liberdade, 
Amizade/companheirismo. 
   

To fazendo meu projeto de conclusão de curso em cima do 
brincar também e a gente viu muita dificuldade neste sentido, 
as professoras não...claro que é um lazer, é um passatempo, é 
tudo isso pra criança, mas a gente sentiu que ta faltando as 
professoras direcionarem mais isso para uma parte de 
aprendizagem mesmo, né. Eu coloquei interação, que as 
crianças ao brincar, elas estão interagindo sempre. Expressão 
da criança, é uma forma de elas se expressarem através das 
brincadeiras, correr, jogar, pular. Isso lá na escola que a gente 
observou não tinha, não tem espaço na escola.  
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Su

pe
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çã
o 

Experimentar/viver, Brincar, Prazer, 
Entretenimento/lazer/passatempo. 

Essas são palavras que se juntam uma com a outra. Eu posso 
brincar e ao mesmo tempo com a brincadeira eu tenho prazer 
e com isto entretenimento, lazer. E com isso tudo, juntando 
essas experiências a gente pode experimentar e viver ao 
mesmo tempo. 

A
pr

ox
im

aç
ão

 

Educar/orientar, Professora, 
Empenho/dedicação, Aprender, 
Ensinar, Esforço/disposição, 
Aperfeiçoamento/Profissionalização 
Colaborar/ajudar, 
Assimilar/compreender, 
Alfabetizar/escrever/ler, 
Socialização/trocas, 
Curiosidade/interesse.  

Como eu sou professora eu tenho o papel de educar, tenho o 
esforço para educar estas crianças que estão sobre minhas 
mãos. Ajudar de uma forma prazerosa, colaborar com o 
ensino delas e me aperfeiçoando cada vez mais, atualizando-
se para poder melhor assimilar os conteúdos que eu possa 
passar para elas. Ta mais interada nos assuntos com as 
dúvidas que elas trazem para a sala de aula, e com eles 
também poder aprender, são pequenos, mas a gente ensina e 
aprende ao mesmo tempo. E também é curioso porque como 
sou professora, eu não posso ter apenas que olhar para onde os 
alunos possam, eu tenho que ter curiosidade e interesse 
naquilo que me rodeia para poder alfabetizar estas crianças, 
socializar todas as trocas, como eu posso socializar o que eu 
sei com as crianças, elas também socializam comigo e entre 
eles também as experiências que a gente vive. 

A
co

lh
ed

or
 

Alegria/felicidade/riso, Afeto/emoção, 
Amizade/companheirismo.  

Alegria, felicidade, emoção, companheirismo, porque a gente 
tem que estar sempre alegre com as crianças, nunca mostrar 
(silêncio) pode até mostrar tristeza, mas não que possa 
influenciar no ambiente escolar. Ta sempre trabalhando as 
emoções com eles e buscar sempre com eles trabalhar o 
coletivo, com isso a gente pode trazer a amizade e o 
companheirismo que também é muito importante na sala de 
aula, não só na sala de aula, mas também em todo ambiente 
escolar. 

Sa
be

do
ria

 

Descobrir/decifrar alguma coisa, 
Estudo, Busca/pesquisa, 
Conhecimento/informação/sabedoria 

A gente tem que estar sempre em busca de alguma coisa, não 
pode ficar sempre na mesma mesmice, tem que estar sempre 
pesquisando, buscando, se atualizar, novas informações. As 
crianças sempre trazem informações novas e a gente tem que 
estar sempre preocupada em tirar as dúvidas deles, tem que 
estar sempre pesquisando junto com as crianças.  
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de
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Fantasia/Imaginação, Respeitar, 
Interação, Crescer/mudança, 
Construir/criar, Criança, Expressão da 
criança, Correr/jogar/pular, 
Brinquedos/jogos, Livros. 

Esse grupo tem em comum comigo, que eu vivo isso todo dia. 
A gente trabalha com a imaginação, fantasia, pula, hoje 
mesmo foi um dia excepcional, a gente pulou, brincou, 
cantou, fez tudo. Foi um dia livre, tudo isso, principalmente 
respeitar o amigo, que é a palavra mais forte que a gente 
trabalha em sala de aula. Hoje foi um dia livre mesmo, só para 
brincadeira, correr, pular, tudo o que eles quisessem fazer a 
gente fez. O dia é muito corrido, como é uma turma de jardim 
II, eles estão quase..., já escrevem tudo, então eles querem 
mais, durante a semana a gente escreve bastante, e não deixa 
de brincar, mas ta sempre lidando com a escrita, contato com 
a leitura, e é uma coisa que eles gostam de fazer. Então eles 
pediram: Tia, vamos fazer hoje uma coisa diferente? Vamos 
brincar de fantasia? Então a gente brincou de fantasia, a nossa 
sala tem bastante cantinhos, o da fantasia, a da leitura, tudo o 
que eles quiseram fazer, brincamos com música, então foi 
bem gostoso. Hoje foi o dia! Como era uma sexta-feira (risos), 
então a gente jogou as energias fora. Então é que, a gente fez a 
interação, porque a gente ta em contato direto a todo 
momento, a interação é constante na sala de aula, então por 
isso que eu coloquei este grupo, porque uma palavra liga a 
outra, com tudo isso, a fantasia, respeitar, interação, crescer e 
mudança faz parte do desenvolvimento da criança. 
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 In
fa

nt
il Criança, Brinquedos/jogos, 

Alegria/felicidade/riso, 
Curiosidade/interesse, 
Correr/jogar/pular, Brincar, Interação, 
Fantasia/imaginação, Expressão da 
criança. 

Nesse grupo, eu tomei como base a criança. Na verdade, foi a 
palavra que me chamou mais atenção. Como eu trabalho com 
elas, eu acho que brinquedos, jogos, curiosidade, interesse, 
esse lado lúdico de fantasia e imaginação tem tudo a ver com 
a criança. Interação eu coloquei porque o professor neste 
trabalho com a criança ta sempre interagindo, procurando 
proporcionar estes momentos, né? Algumas coisas são 
próprias da criança, como essa curiosidade aflorada à fantasia, 
à imaginação, com isto ela consegue se expressar também. 

A
pr

en
di

za
ge

m
 Livros, Aprender, Estudo, 

Assimilar/compreender, 
Construir/criar, Descobrir/decifrar 
alguma coisa, 
Conhecimento/informação/sabedoria, 
Entretenimento/lazer/passatempo. 

Eu construí pegando as palavras assim: como se fosse uma 
palavra chave. Peguei livros e aprender, estudo, assimilação, 
construção, descobrir, conhecimento, lazer, entretenimento e 
ler, é uma das coisas que gosto bastante, assim eu acho que 
quando você lê, a tua cabeça abre um horizonte, né? Você 
consegue aprender e descobrir coisas que você não imaginava. 
Então eu acho que ler tem tudo a ver com construir, com 
estudar, e aprender. 

Pr
of

es
so

r 

Emoção/afeto, Colaborar/ajudar, 
Prazer, Respeitar, Esforço/disposição, 
Experimentar/viver. 

Emoção, afeto, colaborar, ajudar, prazer, respeitar, esforço, 
disposição, experimentar e viver. Eu acho que esses são os 
desafios, as dores e os prazeres de ser professor. A gente vive 
nessa luta diária de ser professor e esbarra muitas vezes com a 
desmotivação, desinteresse, com vários fatores que vão 
deixando o trabalho da gente nem tão fácil como a gente 
gostaria que fosse, né? Às vezes ele deixa de ser, é uma coisa 
que você gosta tanto, que te dá tanto prazer, mas que no dia-a-
dia vai te desmotivando por “n” questões, até mesmo pela 
(silêncio), acho que o principal é a desvalorização do 
professor, então eu agrupei isso, porque eu acho que são as 
palavras que poderiam dizer o que o professor ta precisando 
hoje, que o professor está precisando se esforçar mais, ter 
mais disposição, ta precisando ser mais respeitado e também 
respeitar os seus alunos, os seus companheiros de sala. Ta 
precisando se unir mais com seus colegas, ter um sindicato 
mais forte, defender os seus direitos, defender a sua classe, 
porque o que a gente percebe muito no dia-a-dia das escolas é 
que os professores acabam um puxando o tapete do outro. E 
com isto eles estão desvalorizando o trabalho próprio deles, 
falando mal do lugar onde trabalham, das pessoas com quem 
trabalham, tão fazendo propaganda contra eles mesmos, né?  

 
6 
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ad

e Professora, Empenho/dedicação, 
Crescer/mudança, Busca/pesquisa, 
Socialização/trocas, 
Alfabetizar/escrever/ler, 
Aperfeiçoamento/profissionalização, 
Ensinar, Amizade/companheirismo, 
Educar/orientar. 

Eu tomei como base, professora, né? Como falava ali, 
disposição, então eu acho que a professora, ser professora 
exige muito empenho, muita dedicação, as trocas de idéias dos 
professores são muito importantes para o crescimento deles. A 
pesquisa é muito importante, os professores não se dão conta 
disso, tanto que você pode perceber que muita pouca gente 
daria a “cara a tapa” para estar aqui, né? Eu no caso, sei como 
é difícil, porque já fiz um trabalho neste sentido, então a gente 
sabe como é difícil, mas estas é uma das formas de estar 
colaborando com as colegas (risos). Ensinar, educar, orientar, 
são deveres que o professor tem, o bom professor busca isso. 
Tem que buscar cada vez mais, tem que se aperfeiçoar, tem 
que entender essa profissionalidade, tem que entender ser 
professor, acordar professor, dormir professor. Eu acho que a 
gente tem que assumir né. É como vestir a camisa, se tu é 
professor tem que se portar desta maneira, tem que procurar 
fazer as coisas que um bom professor faria, tem que tentar dar 
o melhor de si. Eu acho que a gente ta precisando de um 
professor leitor, que seja mais companheiro. Esses dois 
últimos grupos, eu acho que eles estão assim, bem ligados 
com a questão de ser professor.  
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o Colaborar/ajudar, Respeitar, 

Socialização/trocas, Prazer, 
Crescer/mudança, 
Alegria/felicidade/riso, 
Curiosidade/interesse, 
Esforço/disposição, 
Empenho/dedicação, 
Amizade/companheirismo, 
Autonomia/liberdade, 
Experimentar/viver, 
Conhecimento/informação/sabedoria, 
Fantasia/imaginação, Emoção/afeto. 

Eu acho que é um pouquinho de cada coisa. Aqui tem 
sentimentos é o jeito de ser, o jeito de viver... como é que eu 
posso dizer mais? Algo do ser humano, assim sabe? É uma 
palavra para dizer tudo isso... Um modo de dizer, essas 
palavras são sinônimos, né? Ai, como é que eu posso dizer? 
To com a palavra na ponta da língua...características do ser 
humano.  

A
lg

o 
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cr
ia

nç
a 

Expressão da criança, Interação, 
Correr/jogar/pular, Construir/criar, 
Entretenimento/lazer/passatempo, 
Brinquedo/jogos, Descobrir/decifrar 
alguma coisa, Criança, Brincar 

Pra mim tem tudo a ver com criança, com infância, é as 
expressões da criança, o entretenimento delas.  
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Ed
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 Alfabetizar/escrever/ler, 
Aperfeiçoamento/profissionalização, 
Ensinar, Professora, Estudo, 
Busca/pesquisa, Livros, 
Educar/orientar, Aprender, 
Assimilar/compreender. 

Aqui tem tudo a ver com sabedoria, assim, com a construção 
do saber, livros, estudo, educar, aprender, ensinar. 

Ed
uc

ar
 

Busca/pesquisa, Experimentar/viver, 
Curiosidade/interesse, 
Empenho/dedicação, Educar/orientar, 
Esforço/disposição, 
Assimilar/compreender, 
Colaborar/ajudar.   

È que é assim, aqui é o que tu vai aprender, que tu vai 
pesquisar. É o teu interesse sobre alguma coisa. Aqui tem tudo 
o que tu quer saber, se eu to estudando, eu tenho busca, eu 
tenho que pesquisar e se eu buscar, ter curiosidade, interesse, 
a pesquisa né, eu vou orientar assim meus alunos. 
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br
in

ca
r 

Socialização/trocas, 
Alegria/felicidade/riso, 
Brinquedos/jogos, 
Fantasia/imaginação, Brincar, 
Correr/jogar/pular, Interação, 
Entretenimento/lazer/passatempo.   

Brincadeira, ai tem tudo. Dentro da brincadeira, a criança tem 
imaginação, socialização, troca, interação, jogo, alegria e 
felicidade.  

cr
ia

nç
a Prazer, Expressão da criança, 

Autonomia/liberdade, Professora, 
Crescer/mudança, Criança.  

Aqui fala da criança, da mudança da criança, da expressão 
dela, da liberdade, da autonomia. 

C
on

he
ci

m
en

to
 Ensinar, 

Aperfeiçoamento/ProfissionalizaçãoLi
vros, Alfabetizar/escrever/ler, 
Descobrir/decifrar alguma coisa,  
Construir/criar, Estudo,  Aprender, 
Conhecimento/informação/sabedoria. 

Esse ai já é mais para o adulto, porque eu tenho que me 
aperfeiçoar, eu tenho que buscar, eu alfabetizo, ensino, eu 
tenho sabedoria, dependendo assim, se eu dou para uma 
quarta série, eu tenho mais sabedoria que eles em 
determinados temas, né. 

 

em
oç

ão
 

Emoção/afeto, 
Amizade/companheirismo, Respeitar.  

Dentro deste grupo tem o amor, o afeto, o respeito, e tudo isso 
a gente tem que ter com a criança e com o próximo. 
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Experimentar/viver, 
Socialização/trocas 

Através da socialização a gente ta crescendo, ta vivendo, ta 
procurando, ta fazendo trocas, e a gente ta sempre 
experimentando alguma coisa, ta sempre atrás de uma 
experiência, então o experimentar. Trocas e viver, a gente ta 
sempre trocando e sempre cresce com as trocas, a gente 
sempre ta, penso que crescendo como viver. 

m
ud

an
ça

 

Crescer/mudança, Descobrir/decifrar 
alguma coisa, Construir/criar.    

O construir, eu acho que leva a mudança. O criar também, 
porque através da construção a gente ta crescendo, ta criando, 
ta fazendo mudança, é isso. Descobrir e decifrar, eu acho que 
o decifrar alguma coisa é através deste construir que a gente ta 
mudando, porque quando eu quero mudar, eu to pensando que 
eu quero decifrar alguma coisa, algum problema, alguma 
questão que me incomoda dentro ou fora da sala. 

en
tre
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to
 Curiosidade/interesse, 

Brinquedos/jogos, 
Entretenimento/lazer/passatempo.   
 

Curiosidade/interesse, Entretenimento/lazer/passatempo, 
Brinquedos/jogos.   
 

es
tu

do
 

Conhecimento/informação/sabedoria, 
Livros, Estudo 

O livro, ele proporciona o conhecimento, a informação e a 
sabedoria. E eu só consigo estas coisas através do meu estudo, 
porque eu vou sempre estar procurando em livros, em revistas, 
mais conhecimento, informação e sabedoria. 

pe
sq

ui
sa

 

Busca/pesquisa, Empenho/dedicação.   

Eu acho que a gente tem que ter o empenho, uma dedicação 
pra ta pesquisando. É o empenho, a dedicação que faz a gente 
buscar, e através disso, sempre estar pesquisando e 
procurando, mas parte do empenho e da dedicação do 
professor estar fazendo isso. 

A
pr

en
di
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ge
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Aperfeiçoamento/profissionalização, 
Aprender, Esforço/disposição, 
Alfabetizar/escrever/ler, 
Assimilar/compreender.    

Eu acho que tem que haver um esforço por parte do professor 
pra ta se aperfeiçoando, não ficar só numa graduação. Sempre 
procurando, tentar trazer o melhor para a sala de aula, através 
deste aperfeiçoamento ele acaba aprendendo. Eu acho assim 
que o esforço e disposição parte do professor que deve buscar 
uma profissioalizaçao para buscar coisas novas, e através 
disso ele aprende muito, acaba aprendendo. 

pr
of

is
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al
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m

o Respeitar, Prazer, Professora, 
Educar/orientar, 
Amizade/companheirismo, 
Fantasia/imaginação, Emoção/afeto, 
Alegria/felicidade/riso, Ensinar, 
Colaborar/ajudar.    

O professor tem que respeitar, tem que ter uma amizade, um 
prazer em ta educando e orientando os alunos, e pra fazer 
acontecer esta pratica, essa interação entre aluno e professor, 
eu acho que tem que ter muita emoção e afeto, por parte da 
professora, porque sem afeto e emoção as crianças acabam 
ficando vazias. Eu acho que parte também, amizade e 
companheirismo, que ela tem dentro e fora da sala com os 
outros profissionais. Tem que trazer muita fantasia e 
imaginação à criança, alegria, felicidade e riso. Eu acho que 
isso contagia muito as crianças, acaba influenciando elas. Se a 
gente chega triste ou chega alegre, o grupo acaba refletindo 
aquilo que tu ta sentindo, se tu ta feliz, eles também vão ta 
feliz, se tu ta mal humorada, as crianças vão estar mal 
humorada, querendo ou não, a pessoa mal humorada não tem 
aquela paciência. Então eu penso assim, que ela tem que vir 
sempre bem disposta, trazendo sempre felicidade para o 
grupo, sempre ta rindo, ter esse companheirismo com o grupo 
e fora do grupo com os profissionais que ela trabalha. 
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cr
ia

nç
a Criança, Autonomia/liberdade, 

Interação, Brincar, Correr/jogar/pular, 
Expressão da criança.    

A criança tem que ter autonomia e liberdade para ta 
questionando o porquê, através da autonomia e liberdade que 
a criança tem ela vai estar fazendo a interação, vai ta 
brincando, correr, jogar e pular. Então a criança tem que ter 
uma autonomia e a partir desta autonomia ela vai interagir, ela 
vai brincar e vai correr, jogar e pular. 
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 Criança, Fantasia/Imaginação, 

Aprender, Experimentar/viver, 
Emoção/afeto, Descobrir/decifrar 
alguma coisa, Construir/criar, 
Alegria/felicidade/riso, 
Alfabetizar/escrever/ler, 
Amizade/companheirismo, 
Aperfeiçoamento/profissionalização, 
Assimilar/compreender, 
Autonomia/liberdade, Brincar, 
Brinquedos/jogos, Busca/pesquisa, 
Colaborar/ajudar,Conhecimento/infor
mação/sabedoria, 
Correr/jogar/pular,Crescer/mudança,C
uriosidade/interesse, Educar/orientar, 
Empenho/dedicação, Ensinar, 
Entretenimento/lazer/passatempo, 
Esforço/disposição, Estudo, 
Experimentar/viver, Expressão da 
criança, Interação, Livros, 
Socialização/trocas, Respeitar, Prazer, 
Professora. 

Eu resolvi juntar todas essas palavras porque eu acredito que a 
criança depende do brincar e através do brincar ela pode ter 
uma expressão, pode interagir tanto com a 
professora.(silêncio), tendo amizade e companheirismo com a 
professora e com os seus colegas,pode aprender a respeitar. 
Através do brincar ela sente prazer, desenvolve sua 
imaginação, desperta a curiosidade e o interesse, ao mesmo 
tempo desperta autonomia e liberdade, pois ela vai ta criando 
seu próprio espaço, criando suas fantasias, assim ela vai 
criando sua autonomia e liberdade naquele momento através 
do brincar, de brinquedos e de jogos, construindo, criando 
principalmente através de socialização e de trocas, ela vai 
trocando o seu papel, pode trocar as suas idéias, socializando 
com seus amigos e com a professora. O brincar é um 
entretenimento, lazer e passatempo, é uma emoção através de 
um objeto. Através do brincar a gente cresce e percebe uma 
mudança, desperta a alegria, a felicidade e o riso, sempre 
correndo, jogando e pulando (silêncio). Através do brincar a 
criança pode aprender a colaborar e ajudar. O professor tem 
que buscar e pesquisar e precisa de um aperfeiçoamento e 
uma profissionalização porque senão ele vai ver o brincar só 
como lazer e o brincar não é só lazer. Através do brincar a 
criança pode aprender, pode despertar emoções, por isso o 
professor precisa de aperfeiçoamento para entender. O 
conhecimento, a informação e a sabedoria para professor é 
uma forma de estudo onde se assimila e compreende. É um 
esforço e uma disposição principalmente para o professor, 
quando o professor percebe que brincar não é só um lazer, 
necessita de empenho e dedicação. Através do brincar o 
professor pode desenvolver a leitura dos livros e assim 
albabetizar, escrever e ler. 
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Anexo 8: Paráfrase das justificativas dos sujeitos no PCM 
 
 
SUJEITO 1: 
 
Organizou suas categorias através do encadeamento de idéias, ou seja, seleciona uma palavra e 
desenvolve a elaboração de uma idéia ao redor da palavra selecionada. Na estrutura da 
representação a idéia de brincar é associado à livre expressão de emoções e sentimentos pela 
criança. O aprender é relacionado à professora (que ensina e aprende), sendo parte intrínseca do 
conceito de educação, que inclui ensino, orientação, alfabetização, escrita e leitura e, sobretudo, 
interação com os alunos. [aprender-sala de aula] Acrescenta uma categoria que nomeou “mudança” 
considerando o aperfeiçoamento profissional como condição para a mudança e crescimento, via 
pesquisa. O processo de aperfeiçoamento envolve curiosidade, interesse e socialização do 
conhecimento. Requer empenho, dedicação e trocas de conhecimento. Formou outra categoria, 
amizade, considerando que esta permite experimentar a vida de uma forma diferente, exigindo 
esforço para se colocar à disposição do outro e respeitar suas opiniões. Em um outro grupo, busca de 
conhecimento, parece se referir ao conhecimento de vida, obtido nos livros. Destaca a fruição da 
leitura: fantasia, passatempo, criação, prazer. 
Realiza um desabafo pessoal a respeito do desejo de crescer, mudar e da necessidade de 
aperfeiçoamento profissional, de esforço e disposição para tanto. Parece que esse esforço está 
relacionado à necessidade de “[...] andar conforme a banda toca”, destacando a falta de autonomia 
vivenciada dentro das instituições. Ressalta que esse projeto inclui a leitura e destaca o prazer de 
estar com outras pessoas. 
 
 SUJEITO: 2 
 
Organizou suas categorias através do encadeamento de idéias, ou seja, seleciona uma palavra 
e desenvolve a elaboração de uma idéia ao redor da palavra selecionada. Separa o professor 
da criança, apontando papéis e visões distintas sobre os mesmos.  
O BRINCAR aparece como coisa de criança, característica da infância, uma forma de 
socialização, que traz alegria, felicidade, risos, envolvendo ações como jogar, pular e correr, 
constituindo-se como uma forma entretenimento, lazer e passatempo. A visão de criança é a 
de um ser ativo, que assimila e compreende o mundo a sua volta por intermédio da 
experimentação. O crescimento é associado a mudança e construções, a interações. Em suma, 
verifica-se uma visão positiva de criança, como um ser ativo e feliz, que cresce e muda, sendo 
a brincadeira constituinte da infância. 
O APRENDER, é colocado como uma condição do “ser professora” “[...] ela precisa saber 
aprender”, ressaltando a importância do aperfeiçoamento profissional/profissionalização. 
A professora é aquela que orienta, educa e colabora com seus alunos, ajudando-os.  
Considera o aspecto afetivo no trabalho do professor, mas não especifica a quem essa 
afetividade é dirigida. 
Enfim, quando pensa em brincar lembra de criança, quando pensa em aprender lembra do 
adulto. Isso reflete uma visão do aprender como algo mais sério que brincar, que envolve 
esforço e disposição, enquanto o brincar é algo alegre, que traz felicidades e risos. 
Este sujeito forma uma outra categoria, que parece não ter relação com as anteriores: 
“pesquisa”, destacando os livros como aspecto essencial ao estudo, à busca e à pesquisa.  A fonte 
do conhecimento está nos livros.   
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 SUJEITO: 3 
 
Organizou suas categorias através do encadeamento de idéias, ou seja, seleciona uma palavra 
e desenvolve a elaboração de uma idéia ao redor da palavra selecionada. Teve dificuldade em 
explicar o significado da união das palavras na mesma categoria. Em alguns momentos sua 
fala mostra-se desconexa. Contudo, foi possível perceber que separa a figura do professor e da 
criança, destacando o papel do primeiro como alguém que ensina, tira dúvidas, educa e 
orienta. Associa a educação e o conhecimento como uma forma se obter uma vida melhor, 
cabendo ao professor ajudar seus alunos a conseguirem essa ascensão. Coloca a necessidade 
de o professor compreender a fala dos alunos e incentivar a livre expressão dos mesmos, não 
os discriminando. 
Já a criança é vista como alguém que tem direitos, como o de crescer e mudar; de receber da 
família a emoção e o afeto de que necessita; e de brincar, criar e fantasiar, que são vistos 
como formas da criança se expressar. Portanto, o brincar é “coisa (direito) de criança”. 
Por outro lado, o aprender está associado ao aperfeiçoamento e à profissionalização que 
requerem conhecimentos. Estes são adquiridos pela leitura de livros e são trocados por 
conhecimentos que outras pessoas possuem. “a gente troca todo o conhecimento que a gente 
tem para obter outras informações”. 
Este sujeito produziu mais duas categorias. Na primeira, procura articular sua concepção do 
Viver, encarado como experimentação e respeito ao próximo e associado tanto ao prazer 
como à frustração: “é vivendo que a gente quebra a cara”. Destaca também o 
companheirismo e a amizade como aquisições ao longo da vida”. A segunda é quase uma 
continuidade da anterior e foi intitulada pelo sujeito como “a busca pelo sonho”. Embora 
tenha incluído a evocação “conhecimento/informação/sabedoria” nesta categoria, não se 
referiu a ela na justificativa. Isso sugere que a idéia de busca/pesquisa e descoberta não se 
limita a conhecimento/informação, mas à busca de qualquer sonho, o que requer empenho e 
dedicação. 
 
SUJEITO 4: 
 
O sujeito foi sucinto em suas justificativas. Suas categorias polarizam o brincar e o aprender. 
O primeiro é coisa de criança, visto que a categoria que o inclui foi denominada de: “algo 
com criança”, sendo associado a entretenimento, lazer e passatempo, e como uma forma de 
expressão da criança. A interação e a construção também foram associadas à figura da 
criança, mas não foi dada nenhuma justificativa para esta associação.  
Já o aprender foi incluído em uma categoria que o sujeito denominou de “educação”, 
associado à construção do saber, ao aperfeiçoamento profissional que, na visão do sujeito, se 
dá por intermédio dos livros, da busca e da pesquisa. A figura do professor também foi 
incluída nesta categoria, não ficando claro se ele é visto como o que ensina (ensinar; 
orientar/educar; alfabetizar/ler/escrever), como o que aprende (estudo, Busca/pesquisa; 
aperfeiçoamento/ profissionalização) ou ambos. 
Uma terceira categoria refere-se a uma variedade de atributos que, segundo a entrevistada, são 
atributos do ser humano em geral, ou seja, não são específicos do professor (enquanto 
profissional) ou da criança.  
 
SUJEITO 5: 
 
Os sentidos presentes no discurso desta professora estão fortemente marcados por suas 
vivências como professora de educação infantil; em seus relatos estão presentes as figuras do 
professor e da criança, interagindo e compartilhando experiências. Contudo, essas duas 
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palavras foram colocadas em categorias diferentes, sugerindo que eles assumem papéis 
distintos, prevalecendo à figura do professor como aquele que educa com esforço suas 
crianças, sendo a aprendizagem destas intermediada por ele.  
Com base nas justificativas, as categorias formadas por esta entrevistada poderiam ser 
organizadas em dois grupos: um está mais carregado de afetividade e relaciona-se com uma 
visão de vida da entrevistada, que parece impregnar sua relação com as crianças. Inclui as 
categorias superação (que se refere à necessidade de realizar atividades prazerosas, de brincar, 
como uma forma de superar obstáculos, de viver); acolhedor (que se refere ao ambiente em 
que as crianças são atendidas) e desenvolvimento (que se refere à necessidade das crianças de 
realizarem atividades de sua própria escolha, com ênfase na fantasia).  
O outro grupo refere-se a aspectos mais cognitivos, à construção do conhecimento, reunindo 
as categorias “aproximação”, que se refere ao papel do professor e coloca o APRENDER 
como um processo que é simultaneamente da criança e do professor, enfatizando a 
necessidade de aperfeiçoamento do professor que deve se manter atualizado para responder às 
dúvidas e curiosidades das crianças. Essa necessidade é reiterada na categoria “sabedoria”. 
Portanto, esta professora não separa, nas suas justificativas, o professor e a criança, tanto 
quando fala de brincar, como quando fala de aprender.  
Contudo, quando situa o brincar na Educação Infantil o discurso do sujeito denuncia que o 
brincar não é rotina na instituição em que trabalha : “ [...] hoje mesmo foi um dia excepcional, 
a gente pulou, brincou, fez tudo, foi um dia livre [...] só para a brincadeira, correr, pular, 
tudo que eles quiseram fazer a gente fez”. Foi possível perceber também que o brincar é visto 
como uma forma de gastar energia, sendo autorizado na sexta feira porque durante a semana 
eles “ [...] escrevem bastante [...] já escrevem de tudo. Sua fala reflete a escolarização da 
Educação Infantil, em que prevalece o ensino da escrita e leitura em detrimento de atividades 
como as brincadeiras“[...] durante a semana a gente escreve bastante, e não deixa de brincar, 
mas ta sempre lidando com a escrita, contato com a leitura, e é uma coisa que eles gostam”. 
O pedido das crianças ilustra a necessidade destas de terem um espaço para o exercício da sua 
fantasia e imaginação, ao invés de serem submetidas a maior parte do tempo a atividades 
relacionadas com o saber instituído pela escola elementar: a escrita, a leitura e os números:  
: “[...] Tia, vamos fazer hoje uma coisa diferente? Vamos brincar de fantasia?.  Parece que na 
concepção de educação infantil  prevalece a priorização pela escolarização, o que leva a 
ignorar as necessidades das crianças ou a adiar a satisfação das mesmas, ao não permitir a 
expressão do seu imaginário, ao não respeitar os seus desejos de experimentar o mundo por 
intermédio das brincadeiras, a não ser em momentos específicos, depois que as obrigações 
escolares já foram terminadas 
 
SUJEITO 6: 
 
O discurso se organiza em três eixos: a criança/educação infantil; os livros/aprendizagem; o 
professor/profissionalidade. 
Organizou suas categorias através do encadeamento de idéias, ou seja, seleciona uma palavra 
e desenvolve a elaboração de uma idéia ao redor da palavra selecionada.  
O brincar foi colocado em uma categoria nomeada Educação Infantil. A categoria foi formada 
por associação com a palavra criança, incluindo os brinquedos, os jogos, a curiosidade a 
fantasia e a imaginação como “[...] próprias da criança”. O professor é citado, apesar de não 
fazer parte das palavras agrupadas, como alguém responsável por criar momentos de interação 
durante o seu trabalho com as crianças. O sujeito associa o seu agrupamento de palavras como 
a Educação Infantil (nome dado ao agrupamento de palavras), local em que trabalha, 
sugerindo que os sentidos atribuídos à palavra BRINCAR se corporificam na criança, (brincar 
se materializa, ganhando um corpo, que é um corpo de criança). Desta forma, os significados 
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das duas palavras parecem estar totalmente imbricados, os significados de uma se entrelaçam 
nos significados da outra, significados esses que vão sendo constituídos e se ancoram em 
práticas realizadas em um lócus específico: os espaços da educação infantil, que foi o nome 
atribuído à categoria [...]Como eu trabalho com elas, eu acho que brinquedos, jogos, 
curiosidade, interesse, esse lado lúdico de fantasia e imaginação tem tudo a ver com a 
criança..   
O APRENDER é associado à leitura e relacionado aos adultos, sendo desenvolvida por 
intermédio dos livros, do estudo e da assimilação. A figura do professor prevaleceu em suas 
justificativas sendo mencionada em três dentre os quatro agrupamentos formados, com grande 
ênfase na profissionalidade  [...] Tem que buscar cada vez mais, tem que se aperfeiçoar, tem 
que entender essa profissionalidade, tem que entender ser professor, acordar professor, 
dormir professor. Eu acho que a gente tem que assumir né. É como vestir a camisa, se tu é 
professor tem que se portar desta maneira, tem que procurar fazer as coisas que um bom 
professor faria, tem que tentar dar o melhor de si. Destaca a necessidade de aperfeiçoamento 
profissional, da leitura e do companheirismo entre os professores. Afirma que exercer essa 
profissão implica uma luta diária, contra a desmotivação, contra o desinteresse, que faz do 
trabalho uma tarefa difícil, destacando a desvalorização do papel dos professores por eles 
próprios, e defendendo que a sua classe deveria se unir para formar um sindicato mais forte e 
lutar pelos seus direitos.  
 
SUJEITO 7: 
 
Para este sujeito, a brincadeira é entretenimento, lazer, passatempo, uma atividade da criança 
que proporciona alegria, felicidade, riso, brinquedos, jogos, fantasia, imaginação, interação, 
socialização. Entretanto, a palavra criança faz parte e nomeia uma outra categoria, onde são 
destacados a livre expressão, a autonomia e liberdade, o crescimento e a mudança, vistas, 
assim, como atributos da infância.   
A palavra professor é colocada nessa categoria, mas sua inclusão não é justificada. Pelo 
contrário, no conjunto de suas justificativas, o sujeito realiza uma separação entre o que 
acredita ser característica da criança daquilo que pensa ser próprio do adulto (professor), o 
qual precisa de se aperfeiçoar para, ao ensinar determinados temas, ter mais sabedoria, dispor 
de mais conhecimentos que os alunos “[...]  se eu dou para uma quarta série, eu tenho mais 
sabedoria que eles em determinados temas, né.” Portanto, sabedoria é vista como um 
conjunto de conhecimentos sobre um tema específico, conhecimentos resultantes da busca, do 
estudo. Assim, aprender é relacionado à busca, à pesquisa, resultado de um esforço pessoal 
orientado pelo interesse da pessoa sobre alguma coisa. É papel do professor despertar esse 
interesse na criança. 
 
SUJEITO 8: 
 
Formou uma categoria denominada “criança”, que revela uma visão de criança como um ser 
ativo que tem de ter autonomia e liberdade para questionar o porquê das coisas. A autonomia 
é necessária para que ela interaja e brinque. Embora colocados em uma outra categoria – 
entretenimento - o brinquedo e o jogo, vistos como uma forma de entretenimento, lazer e 
passatempo, foram considerados como fontes de prazer para a criança, e como objetos que 
despertam a curiosidade e o interesse. 
O professor aparece na categoria “profissionalismo” de forma idealizada como alguém que 
tem que estar sempre disposto “[...] trazendo sempre felicidade para o grupo, sempre ta 
rindo, ter esse companheirismo com o grupo e fora do grupo com os profissionais que ela 
trabalha Destaca também aspectos referentes a sua relação com as crianças: [...] tem que 
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trazer muita fantasia e imaginação à criança, alegria, felicidade e riso”. Portanto, o 
profissionalismo é visto, sobretudo, nos seus aspectos emocionais, destacando-se a 
necessidade de controle e estabilidade emocional, que se traduz em manifestações de bom 
humor e alegria.  
É interessante notar que a profissionalização é colocada dentro de uma outra categoria -  
aprendizagem. A aprendizagem é vista como o resultado do aperfeiçoamento, que se traduz 
em uma busca pessoal do “como fazer”: “[...] trazer o melhor para sala de aula”, que exige 
“esforço e disposição por parte do professor”. 
Também o Aprender não é colocado na mesma categoria de conhecimento, que faz parte da 
categoria “estudo”. Esta reflete uma perspectiva idealista de conhecimento O livro, contém e 
funciona como o guardião do conhecimento, da informação e da sabedoria, que devem ser 
buscados por cada pessoa através de estudo. Entretanto, a pesquisa é incluída e dá o nome a 
uma outra categoria, na qual é associada ao empenho e à dedicação, cabendo ao professor 
empenhar-se e dedicar-se. Confirma o sentido colocado na categoria anterior de que a busca 
pelo conhecimento é uma caminhada individual. 
A entrevistada formou mais duas categorias, que se complementam: Na categoria interação, 
as trocas e a experimentação são vistas como uma forma de crescimento. Na outra categoria – 
mudança – explica que o crescimento requer uma mudança, que é o resultado da criação, da 
construção. A necessidade de mudança está relacionada com a resolução de um problema, 
referente, ou não ao trabalho do professor, o que implica em descobrir/decifrar alguma coisa. 
 
SUJEITO 9: 
 
A entrevistada formou quatro categorias. Em duas, ela refere-se à criança e, nas outras duas, 
refere-se ao professor. 
As referências à criança são feitas na categoria “carrossel”, em que a entrevistada expressa a 
sua visão de criança e na categoria “fantasia”, em que fala de seu conceito de BRINCAR. 
A criança é vista como um ser criativo, alegre, puro. (visão romântica de infância). Revela 
também uma visão de criança ativa que aprende, constrói e está em constante descoberta. O 
aspecto afetivo também foi enfatizado como característico da criança: “[...] os pequenos são 
muito afetuosos, sempre tão abraçando e beijando”.  
O brincar é visto como uma atividade da criança, associada com entretenimento, lazer, 
passatempo, mas também é visto como uma forma de aprendizagem, o que justificaria a 
inclusão da evocação [conhecimento/ informação/ sabedoria] nesta categoria. É interessante 
ressaltar que a inclusão dessa evocação não foi justificada no discurso da entrevistada. Ela 
pode expressar a tentativa do sujeito de estar reelaborando sua representação sobre a 
brincadeira, já que afirmou estar realizando seu projeto de conclusão de curso relacionado ao 
brincar. Nesse sentido, critica o fato de as professoras não direcionarem a brincadeira para a 
aprendizagem. A entrevistada também chamou a atenção para o fato das crianças não terem 
espaço para correr, jogar, pular, brincar, na escola que observou, ressaltando a imagem de 
brincar associada ao movimento em espaços abertos. 
As categorias em que o professor é citado são “dedicação” e “aperfeiçoamento”. Embora 
relacionadas (a evocação aperfeiçoamento/profissionalização foi colocada na categoria 
dedicação) elas revelam uma cisão entre aspectos mais afetivos e aspectos mais cognitivos da 
representação da profissionalidade docente. Assim, a justificativa do agrupamento 
“dedicação” girou em torno da palavra professora, em tom de desabafo, ressaltando os 
problemas que ela vivencia na prática: “[...] tem que ter vontade, porque não é fácil ficar 
quarenta horas dando aula, o dia todo. Sua fala reflete também a escolarização presente na 
Educação infantil, que é cobrada do professor, o que exige de muitos professores uma 
preocupação com a apreensão de conhecimentos considerados como preparatórios para o 
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ensino fundamental: “[...] alfabetizar, escrever, ler, que nos é muito cobrado, pra quem 
alfabetiza essa parte”, e os leva a perceber o seu papel como de educação/orientação e ensino. 
Na justificativa não se referiu à evocação [aperfeiçoamanto/profissionalização] que incluiu 
nesta categoria. 
Na categoria “aperfeiçoamento”, a entrevistada desenvolveu as idéias relativas ao 
aperfeiçoamento profissional, que foi omitido no discurso da categoria dedicação. Aqui, o 
discurso é elaborado em torno do que é essencial para a profissionalização: o estudo, a 
pesquisa, a atualização e os livros. O aperfeiçoamento é concebido como um processo: [...] 
você tem que estar sempre em constante mudança, e reflexão sobre a própria ação: [...] muitas 
vezes a gente olha para traz e vê: “Nossa aquilo lá eu poderia ter feito de outra forma, eu 
vou mudar o meu jeito”. 
 
SUJEITO 10: 
 
O sujeito sabia de antemão o tema da presente pesquisa e afirmou estar realizando seu 
trabalho de conclusão de curso sobre o brincar. Desta forma, parece que o sujeito tentou 
articular em seu discurso o que revisou na produção acadêmica referente ao brincar e à 
criança.  
Apesar disso, podemos distinguir algumas idéias predominantes em sua fala: 
- definição de brincar: [...] O brincar é um entretenimento, lazer e passatempo, é uma 

emoção através de um objeto. Nesta definição são enfatizados os atributos emocionais e o 
brincar não é limitado à infância: [...] Através do brincar a gente cresce e percebe uma 
mudança, desperta a alegria, a felicidade e o riso, sempre correndo, jogando e pulando  

- função do brincar – esta aparece como fundamental para o desenvolvimento da criança. 
[...] a criança depende do brincar e através do brincar ela pode ter uma expressão [...] 
Através do brincar ela sente prazer, desenvolve sua imaginação, desperta a curiosidade e 
o interesse, ao mesmo tempo desperta autonomia e liberdade, [...] Através do brincar a 
criança pode aprender a colaborar e ajudar. 
É importante ressaltar que, aqui, ela refere-se específica e exclusivamente à criança, o que 
sugere que o brincar perde sua função após a infância:  

- experiências de desenvolvimento envolvidas no brincar da criança – [...] ela vai tá 
criando seu próprio espaço, criando suas fantasias [...] através do brincar, de brinquedos 
e de jogos, construindo, criando principalmente através de socialização e de trocas, ela 
vai trocando o seu papel, pode trocar as suas idéias, socializando com seus amigos e com 
a professora.  

- necessidade de aperfeiçoamento do professor para orientar a brincadeira da criança. [...] O 
professor tem que buscar e pesquisar e precisa de um aperfeiçoamento e uma 
profissionalização porque senão ele vai ver o brincar só como lazer e o brincar não é só 
lazer. Esse aperfeiçoamento requer estudo e compreensão do conhecimento estudado.  

- mudança de postura do professor em relação à brincadeira – [...] É um esforço e uma 
disposição principalmente para o professor, quando o professor percebe que brincar não 
é só um lazer, necessita de empenho e dedicação. 

- utilização da brincadeira para fins de escolarização “[...] pode desenvolver a leitura dos 
livros e assim alfabetizar, escrever e ler”. 

 
Esta fala final pode refletir alguma confusão entre a concepção de brincadeira educativa – 

ou seja, estruturada pelo professor como atividade didática com um objetivo escolar e a visão 
da brincadeira como atividade voluntária da criança, na qual são possíveis outras 
aprendizagens, além daquelas relacionadas a leitura e à escrita, ou quaisquer outros conteúdos 
escolares. 
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