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EDITORIAL
Estamos vivendo um momento nada sonhado e muito desafiante. A busca por 
nos entendermos em meio ao atual contexto traz oportunidades nunca vividas.  
Portanto, exige de cada um de nós outros aprendizados para que de fato 
possamos passar por tudo da melhor forma.
Assim, abrimos o convite ao exercício do estudo e da leitura, uma vez que são 
estratégias exponenciais para extrapolar limites em busca de ressignificação e 
construção intelectual de forma constante e autorregulada.
Sim! Esta publicação apresenta exercícios de escrita e cabe a cada leitor a 
significação de maneira única e tão singular criando em sua interpretação 
modos de relacionar com os repertórios que cada leitor constrói, mediados por 
tantos e tantos interlocutores nessa vasta comunidade de humanos que 
somos.
Sempre é de extrema relevância sublinhar o exercício da produção escrita 
enquanto registro e como inerente à construção de conhecimento. Registros 
documentam, historicizam, constroem memória e se fazem elementos vivos 
por meio de olhos que buscam e mentes que reinterpretam. Portanto, a valori-
zação do estudo e pesquisa também são focos fundamentais da Revista 
Territórios e compartilhamos com você.
Reconheçamos a oportunidade! Encontrar esperança na adversidade através 
do investimento na auto formação, não é nada mal, certo?
Está aí! Convite aberto: Permita! Acolha! Viva! Interprete! Recrie!  Amplie!
Excelente leitura!

Daniele Leite Ferreira Memoli
Coordenadora Pedagógica, pedagoga, psicopedagoga e especialista em 
educação especial.
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O FAZ-DE-CONTA INTERAGINDO E REELABORANDO
O SEU MUNDO REAL ATRAVÉS DOS SENTIMENTOS,
MEDOS, EXPRESSÕES E FANTASIAS

 RESUMO 

Brincar é bom para o sistema imunológico, para a coordenação, alivia o estresse, deixa a vida mais leve e acima 
de tudo estimula a criatividade.
Brincar é tão importante para as crianças como comer ou o direito à saúde e à educação.  E brincar com outras 
crianças aumenta a capacidade de criação e de imaginação. Essas novas conexões são muito importantes para 
o desenvolvimento infantil, as crianças pequenas brincam e aprendem ao mesmo tempo. As crianças aprendem 
muito através de sua imaginação. Quando os pequenos brincam de super-heróis, piratas, princesas, e 
transformam objetos comuns em mil e uma coisas, eles estão fazendo muito mais do que se divertir. Esse tipo de 
brincadeira não é tão simples como parece, e ajuda a criança a desenvolver suas várias habilidades. A brincadeira 
de faz de conta começa por volta dos 3 anos e vai até 7, 8 anos ou mais. O faz de conta é a maneira como ela 
começa a interagir com o mundo à sua volta e traz para a criança amadurecimento social, emocional, físico e 
intelectual. Quando ela brinca, representa papéis, cria interações e enredos. A brincadeira é um processo de 
relações interindividuais, portanto de cultura. A brincadeira simbólica leva à construção pela criança de um 
mundo ilusório, de situações imaginárias onde objetos são usados como substitutos de outros, conforme a 
criança os emprega com gestos e falas adequadas.

PALAVRAS – CHAVE: Criatividade; Brincadeira; Faz- de- conta

INTRODUÇÃO

O jogo, o brinquedo e a brincadeira sempre estiveram presentes na história da humanidade e, nas últimas 
décadas, a importância atribuída ao brincar para a criança se configura como um direito, garantido em 
documentos, tanto no âmbito internacional, tais como a Declaração Universal dos Direitos da Criança adotada e 
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro 1948, a Convenção de Direitos da 
Criança da ONU aprovada na Resolução 44/25 quanto no âmbito nacional, como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8069), em vigor desde 1990.
Os estudos desenvolvidos por diferentes áreas do conhecimento, a partir da ideia de uma criança ativa, 
competente e capaz, também trazem contribuições sobre a importância do brincar como forma da criança atuar 
no mundo e compreendê-lo, produzindo as culturas infantis. Assim a criança, sujeito histórico e social, nasce 
imersa em uma cultura, e é na brincadeira que ela vivencia experiências, desenvolve sua consciência, recria e 
propõe novos desafios sobre situações que vão surgindo no contexto infantil.
Assim, reconhecidamente, o brincar é a forma mais peculiar da criança conhecer a si própria, o outro e o mundo, 
expressar seus sentimentos, emoções e desejos.
A Educação Infantil tem um papel importante como espaço de circulação e de produção das culturas infantis que 
favorece o brincar como atividade principal da criança, e nesse sentido, o adulto tem um papel importante na 
medida em que organiza os ambientes, oferece os objetos, propõe novas experiências, ajuda na construção de 
hipóteses e estimula a imaginação das crianças. É importante também que os adultos resgatem sua capacidade 
de brincar, tornando-se, assim, mais disponíveis para as crianças enquanto incentivadores e parceiros de suas 
brincadeiras.
É preciso oportunizar diversos momentos lúdicos, aproveitar os espaços diferenciados como praças e parques 
com momentos amplos e livres, garantir espaço-tempo nos ambientes domésticos, educacionais, públicos e 
privados para que o brincar proporcione a criança diferentes níveis de vivência de forma espontânea 
desenvolvendo suas competências individuais quanto grupal.
No desenvolvimento desse percurso, é interessante observar o aprendizado progressivo das crianças e a forma 
como brincam. As crianças imitam gestos e vocalizações de modelos? Ampliam seu próprio repertório de 

VALÉRIA BALBINE, Habilitação para o magistério pela escola Lauro Gomes de Almeida (1994), Graduada em Pedagogia 
pela Universidade Luterana do Brasil (2010), Pós-Graduada em Educação infantil (2014) e em Arte e História da Cultura 
(2015) pela Faculdade Campos Elíseos e em Práticas Educativas: Criatividade, Ludicidade e Jogos (2015) pela faculdade 
de Ciência e Tecnologia Paulistana, Professora de Educação Infantil e Fundamenta I pela Prefeitura de São Paulo.
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brincadeiras? Como a criança utiliza os materiais, demonstra preferência? Utiliza reproduzindo a função do 
material ou projeta outras funções?
A comunicação e socialização com outras crianças. Como são as interações da criança com outras crianças na 
brincadeira? Como resolvem os conflitos que acontecem durante a brincadeira? Negociam significados, regras, 
materiais, papeis? Aprimoram o diálogo com outras crianças? Como se relacionam com os adultos, há evolução 
da autonomia?

A IMPORTÂNCIA DE BRINCAR DE FAZ DE CONTA

As experiências que vivenciamos na infância deixam marcas profundas em nossas vidas, nos nossos hábitos, 
gestos e costumes. Estas experiências passam a fazer parte da nossa história, integram a nossa personalidade. 
Brincar é um movimento essencial para a criança. A brincadeira faz parte do seu universo, é a forma com que ela 
descobre e compreende o mundo que a cerca. 
Brincar de casinha, de boneca, de carrinho, de teatrinho, de fantoche. Tudo isso fez parte da nossa infância e faz 
parte da infância de nossos filhos. O faz de conta é um momento de imaginação e descontração. Traz para a 
criança amadurecimento social, emocional, físico e intelectual.
Quando Vygotsky discute o papel do brinquedo, refere-se especificamente à brincadeira de "faz-de-conta", como 
brincar de casinha, brincar de escolinha, brincar com um cabo de vassoura como se fosse um cavalo. Faz 
referência a outros tipos de brinquedo, mas a brincadeira "faz de conta" é privilegiada em sua discussão sobre o 
papel do brinquedo no desenvolvimento. O autor focaliza o contexto social em que a criança está inserida; 
segundo ele, a brincadeira possibilita a investigação e a aprendizagem sobre as pessoas e as coisas do mundo. 
 
“O lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança. É através do jogo que a criança aprende a agir, 
sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, 
do pensamento e da concentração.” (VYGOTSKY, 1998) 

A brincadeira de faz de conta é considerada um poderoso instrumento de desenvolvimento da capacidade 
imaginativa e criativa da criança. Além disso, é o instrumento privilegiado de inserção e criação de cultura, 
fundamental ao desenvolvimento infantil. Através do faz de conta a criança entra em contato com regras e 
desenvolve a linguagem verbal, pois imaginando a criança se comunica, constroi narrativas e expressa desejos. 
Com isso, tem-se que brincando, a criança cria muitas possibilidades de entrar no mundo adulto, fazendo justiça 
a algo que ela julga estar sendo injustiçada, tendo força para atuar com mais facilidade perante um desafio, tendo 
o poder de controle sobre a situação, pois ela sabe que na vida real perante os adultos esse poder não existe, e 
ela tem que aceitar imposição exterior. Para Kishimoto (2003, p.68) ao brincar a “criança sai do papel passivo para 
o ativo trazendo a ela oportunidade de enfrentar seus medos”.
O faz de conta faz com que a criança desenvolva uma série de habilidades motoras e psicológicas, além de 
trabalhar os valores presentes em sua família. Nesse jogo, cada personagem e objeto são essenciais para 
delimitar situações, regras e atitudes.
A tendência natural das crianças é copiar as pessoas que estão ao seu redor seja os pais, os irmãos, os 
professores, etc.  É na brincadeira de faz de conta que ela encontra a maneira de expressar seus sentimentos e 
pensamentos sobre o que está vivendo. Não existe certo ou errado durante essa brincadeira, apenas o modo da 
criança de ler seu dia a dia e expressá-lo em forma de brincadeira. Segundo Kishimoto (2003, p.43) “ao prover de 
uma situação imaginativa por meio de uma atividade livre a criança desenvolve a iniciativa, expressa seus 
desejos e internaliza as regras sociais”. 
As escolas são espaços privilegiados para que as crianças realizem brincadeiras de faz de conta, já que a 
possibilidade de interações entre elas favorece o desenvolvimento da própria brincadeira e da aprendizagem de 
viver em grupo.
Oportunizar o brinquedo é respeitar a cultura infantil e, sob a ótica da aprendizagem, permite a apropriação de 
bens culturais, desenvolve a iniciativa e permite que a criança expresse seus desejos e internalize as regras 
sociais. As brincadeiras alimentam o espírito imaginativo e exploratório. A brincadeira do faz de conta tem um 
grande significado na vida da criança. No faz de conta brincar é uma verdade, é uma atitude frente à realidade, é 
uma ação em que a criança toma conta, se envolve no tempo e no espaço, transformando cada brinquedo ou 
brincadeira em um recurso de aprendizagem. 
Muitos especialistas em desenvolvimento infantil afirmam que, brincar é o fundamento da exploração intelectual. 
É como as crianças aprendem a aprender.  
 Habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e para a produtividade na força de trabalho, tais como solução 
de problemas, raciocínio e alfabetização se desenvolvem por meio de variados tipos de brincadeiras, da mesma 
forma que habilidades sociais como cooperação e compartilhamento (LINN, 2010, p. 26).  
Brincar é uma atividade aprendida na cultura que possibilita que as crianças se constituam como sujeitos em um 
ambiente em contínua mudança, onde ocorre constante recriação de significados. Essa é uma condição para que 
construam uma cultura de pares, um conjunto relativamente estável de rotinas, artefatos, valores e interesses 
que elas produzem e partilham na interação com companheiros de idade.
Quando brinca de faz de conta, a criança assume papeis, desenrola um enredo e constrói interações. Através 
dessa representação ela demonstra sentimentos, angústias, alegrias, incômodos e suas impressões do dia a dia. 
Elas conseguem expressar suas dificuldades, contradições e se sentem motivadas a lidar com o acaso, uma vez 
que a história é construída no desenrolar da brincadeira.
Brincar de faz de conta é algo importante e fundamental, porque quando a criança brinca de faz de conta, ela 
utiliza-se da sua percepção de mundo, da sua imaginação, da memória e da sua criatividade, para representar a 
realidade a seu modo. Ela está representando algo que está acontecendo consigo mesma de forma real e palpável 
para ela e tem a possibilidade de expressar os seus sentimentos e pensamentos.

Brincar de casinha é muito saudável para o desenvolvimento deles. Panelas, fogão, carrinhos, bonecas tem um 
papel fundamental para que a criança estimule sua imaginação ao criar personagens e assumir determinados 
papéis.
A partir dos dois anos ela entra nesse mundo de representar o meio em que está inserida e começa a se colocar 
através da brincadeira.
Uma criança de dois anos ainda não compreende completamente o que é fantasia e o que é realidade. Mas ao 
mesmo tempo ela pode demonstrar que já sabe brincar com sua vida cotidiana.  Aos poucos a criança começa a 
imitar os gestos dos pais ou de pessoas com as quais mantém um vínculo importante, quando, por exemplo, pega 
um telefone e emite sons ou balbucios, podendo fazer gestos com as mãos e expressões de impaciência, de 
surpresa etc. Nessa fase, são comuns também as brincadeiras de ninar bonecas, empurrar carrinhos etc., mas 
são ainda imitações dos gestos dos adultos ou de outras crianças. E é dessa forma, brincando de imitar, que elas, 
tão pequenas, vão se empenhando em conhecer esse mundo complexo do qual fazem parte.
Nesse processo, a imitação vai ampliando a essência da brincadeira: a imaginação. Imaginando, a criança 
começa a fazer de conta que é mãe, pai, professora, motorista, bombeiro, cabeleireiro, astronauta, fada, princesa. 
Assim, vivencia de forma imaginativa diferentes papeis sociais e psicológicos que observa e conhece em seu 
entorno. Coelho e Pedrosa (2000) afirmam ainda que, por meio destes recursos, as crianças estabelecem, criam 
e recriam, significados de situações já vivenciados no seu dia a dia, a criança brinca assumindo os papéis de 
personagens que são familiares, que já fazem parte da realidade que a criança conhece, expressando assim, seus 
medos, anseios e suas satisfações.
Na faixa etária dos 3 aos 7 anos, o faz de conta é a brincadeira que mais desperta o interesse da criança. Os heróis 
e os seres fantásticos saem dos livros e da TV e entram na vida da criança, que passa a ser o próprio personagem. 
Esta fantasia leva a criança para um mundo que lhe dá possibilidade de vivenciar aventuras estimulando desta 
forma a sua criatividade e imaginação.
BRINCAR DE FAZ DE CONTA PERMITE QUE A CRIANÇA SE EXPRESSE

Faz de conta é uma brincadeira que as crianças podem brincar sozinhas, com os irmãos, colegas e até mesmo 
com os pais e professores. Se você for convidado para a brincadeira, pergunte qual o seu papel e o que você deve 
fazer. Deixe a criança te dirigir nesse momento, afinal de contas, é ela quem está imaginando. Aproveite esses 
momentos para se conectar e compreender melhor como funciona os pensamentos delas.
No faz de conta a criança vive e revive situações que lhe causaram alegria, medo, tristeza e ansiedades, dando-lhe 
a oportunidade de expressar e trabalhar de forma mágica estes sentimentos e emoções tão difíceis de suportar, 
podendo compreendê-los e reorganizá-los. Segundo Linn (2010, p. 39), “fazer de conta é um meio natural de lidar 
com medos profundos e fantasias, mesmo para os pequenos, é um meio para que eles obtenham noção de 
domínio sobre as coisas que as assustam ou oprimem”.
Outra questão fundamental de se discutir quando falamos de faz de conta é a socialização através da expressão 
de ideias. Quando estão nesse jogo da vida real, as crianças criam expressões e regras que são compartilhadas 
com todos que estão envolvidos, é o momento em que ela pode aprender a explicar o que pensa e compreender 
as opiniões de outras pessoas. Segundo Coelho e Pedrosa (2000, p. 52), a brincadeira de faz de conta se constitui 
num exemplo de uma atividade na qual a criança poderia ser vista como se estivesse num mundo só seu, num 
mundo de fantasia. Mas, estudos têm revelado que as crianças quando brincam, estão engajadas umas nas 
outras, construindo e compartilhando significados.
Brincar é algo realmente sério para as crianças quase como uma autoterapia, uma vez que elas não conseguem 
compreender tudo que as cerca, através da brincadeira elas podem se expressar e aprender a lidar com as 
situações seja de frustrações, conflitos e ansiedades.
Quanto mais a criança brinca, mais ela se torna capaz de dominar e se expressar através das histórias 
imaginadas. Ao construir cenários, manipular bonecos, dedoches ou fantoches, ela começa a ter noções de 
regras, tempo e espaço. Proporcionar ambientes favoráveis ao brincar e dar brinquedos e objetos que a ajudem 
a elaborar suas histórias é fundamental para que sua imaginação vá além.
A imaginação e a criação são os fios condutores que unem a brincadeira. Brincar é para a criança uma forma de 
viver e de aprender a conviver, um modo sem paralelo de expressão plena da infância.
Como pais e professores podemos oferecer ferramentas para que as crianças consigam se expressar como 
brinquedos que estimulem a imaginação e o faz de conta. Cabe a nós  estimularmos e motivarmos a criança para 
este exercício de desenvolvimento. Incitar as crianças para as brincadeiras, organizar espaços dentro de casa e 
na escola que enriqueçam as experiências lúdicas das crianças, facilitar a disposição de brinquedos em 
mobiliário acessível, participar da brincadeira respeitando o seu ritmo e sua imaginação,  propor brincadeiras que 
envolva o  universo cultural de sua comunidade, estar atento aos personagens que as crianças gostam de imitar 
(observando se for muito violento, mostrar outras opções), dar oportunidade para se exercitar dentro das 
atividades da própria casa, imitando os pais e os irmãos.
A organização em cantos do ambiente que as crianças utilizam regularmente, com materiais que favorecem o 
desenvolvimento de sua imaginação. Organizados, de preferência com a ajuda das crianças, os cantos podem 
conter objetos que compõem temas ou sugerem ações e papeis sociais que as crianças observam e imitam em 
suas brincadeiras. Os espaços podem pertencer a duas categorias básicas: áreas amplas (quadras 
poliesportivas, corredores amplos etc.); salas de brincar.
A partir da observação atenta dos interesses das crianças, a professora planeja como organizará o espaço que 
será utilizado para a brincadeira de faz de conta. Pode, como apoio, utilizar instrumentos para planejar o contexto 
da brincadeira: Brinquedos e objetos que se assemelham ao real (para as crianças menores); Objetos diversos 
(panelas, colheres); Caixas de papelão e outros materiais recicláveis; tecidos, dentre outros. A criança brinca, 
imagina, cria, recria e constrói a partir do que ela tem em mãos, seja o objeto que for, pois utiliza da criatividade 
para brincar, construir seu mundo imaginário e realizar assim a diversão. Com isso é perceptível que:   
Brincando a criança pode tornar-se algo que é, ou melhor, que ainda não é (através da brincadeira a criança pode 

ser o que quiser), agir com objetos substitutivos, interagir segundo padrões não determinados pela realidade do 
espaço social em que vive e ultrapassar os limites que lhe são apresentados (PRADO, 1999, p. 2).  

A regularidade das experiências de brincadeira em ambientes especialmente organizados para este fim é 
fundamental para que as crianças aprendam a brincar com outras crianças e desenvolvam sua imaginação. Ao 
garantirmos essas vivências com regularidade, é possível observar como as crianças brincam, suas ações e 
interesses.
Aos poucos a criança começa a imitar os gestos dos pais ou de pessoas com as quais mantém um vínculo 
importante, quando, por exemplo, pega um telefone e emite sons ou balbucios, podendo fazer gestos com as 
mãos e expressões de impaciência, de surpresa etc. Nessa fase, são comuns também as brincadeiras de ninar 
bonecas, empurrar carrinhos etc., mas são ainda imitações dos gestos dos adultos ou de outras crianças. E é 
dessa forma, brincando de imitar, que elas, tão pequenas, vão se empenhando em conhecer esse mundo 
complexo do qual fazem parte. A brincadeira do faz-de-conta ou também conhecida como jogo simbólico é uma 
atividade lúdica importante para as crianças desenvolverem sua autonomia, é através da interação com as 
pessoas e objetos do seu meio que elas têm oportunidades de expressar suas aprendizagens, porque não 
estarão apenas brincando, mas sim desenvolvendo sua imaginação, criatividade e controlando as suas 
ansiedades e medos. Cunha (2007, p. 23) esclarece: 
 
Neste tipo de brincadeira a criança traduz o mundo dos adultos para a dimensão de suas possibilidades e 
necessidades, as crianças precisam vivenciar suas ideias em nível simbólico, para poderem compreender seu 
significado na vida real.

Usando fantasias, brinquedos e materiais recicláveis, as crianças são capazes de criar histórias e desenrolar 
horas e horas de brincadeiras. Com isso, desenvolvem aspectos intelectuais, físicos, sociais e emocionais. Para 
Chiaradia (2010, p.13): 
 
Observando as brincadeiras que as crianças realizam, vamos notar seu desenvolvimento e as mudanças em seus 
interesses e nos padrões de seu relacionamento social. Tal observação ajuda bastante no trabalho com uma 
criança pequena. Quando propomos apenas aulas dirigidas ou programas prontos, estamos desconsiderando o 
desenvolvimento que observamos a partir das atividades espontâneas da criança através das brincadeiras.  

Intelectualmente, ela desenvolve habilidades como negociação, criatividade, organização e planejamento, 
resolução de problemas, costumes familiares e conhecimentos específicos como a matemática.
Fisicamente, a criança recebe um estímulo para aprimorar sua coordenação motora e espacial.
 Socialmente, ela começa a entender os papeis de cada um na sociedade, a visão de seu    lugar na família. Além 
de aprender a compartilhar, ter empatia, cooperar, controlar suas   impulsividades, reconhecer o outro e lidar com 
frustrações. Cunha (2007, p. 23), indica que: 
 O pensamento da criança evolui a partir de suas ações, razão pela qual as atividades são tão importantes para o 
desenvolvimento do pensamento infantil. Mesmo que conheça determinados objetos ou que já tenha vivido 
determinas situações, a compreensão das experiências fica mais clara quando as representa em seu 
faz-de-conta. Neste tipo de brincadeira tem também a oportunidade de expressar e elaborar, de forma simbólica, 
desejos, conflitos e frustrações. 

Emocionalmente, o adulto consegue trabalhar com a criança sua auto-estima, orgulho, segurança e proteção, 
independência e o reconhecimento de sentimentos e propósitos.
E o mais fundamental, estar presente também durante a brincadeira sendo o personagem que a criança pediu 
para você ser. Lembre-se que se ele pedir “de novo” para você brincar com ele é porque ele simplesmente ama 
sua presença.
 Quando você incentiva a criança a criar sua própria brincadeira, ela consegue viajar em objetos até então usados 
para outros fins. Atribuir novos significados aos objetos vai ajudar a criança a pensar no novo através da 
construção da brincadeira. Caixas de papelão, lençóis, revistas velhas, garrafas, jornais, objetos que já não são 
mais utilizados em casa e que não oferecem risco. Tudo isso pode entrar na brincadeira, vamos ajudar as 
crianças a criar, imaginar e se divertir. Separe um tempo para estar com eles e proporcionar memórias 
agradáveis. Essas brincadeiras ajudam a estreitar os laços familiares e a conhecer melhor o que a criança pensa, 
sente e como ela se expressa diante do mundo. De acordo com Kishimoto (2003, p.66), 
A criança precisa deste momento para que possa entender o seu eu interior e que em muitos casos os pais ficam 
incomodados com as fantasias de seus filhos e acabam não permitindo à criança esse momento de faz de conta 
que é um dos momentos mais importantes para a vida dela.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas diferentes formas de brincar a criança vivencia aspectos do seu cotidiano, possibilitando o conhecimento, a 
investigação, soluções de problemas que ajuda no desenvolvimento da memória, atenção, concentração, 
imaginação, motricidade além da cultura infantil. O faz de conta permite à criança experimentar possibilidades, 
assumir papéis, expressar seus pensamentos, formular hipóteses. A liberdade de criar, imaginar permite a 
capacidade da criança de ir além e se auto-organizar, transformando os objetos por meio da fantasia, imaginação 
e criatividade, uma caixa se transforma em um carro, avião, cozinha entre outros. Descobre funções alternativas 
para os objetos e as brincadeiras vão tendo formas e cores variáveis a cada criança que se interagem.
As proposições da professora podem desencadear as seguintes atividades das crianças: Explorar os temas mais 
recorrentes nas brincadeiras das crianças; Potencializar os espaços de brincar, organizando-os de modo a 
favorecer o acesso às crianças; Potencializar os materiais cuidando da qualidade estética do que é oferecido, 

enriquecendo a diversidade de texturas, cores, composições; Dar continuidade ao planejamento da brincadeira a 
partir das observações da professora de como as crianças se relacionam com os materiais, como interagem entre 
si, o que mais lhes interessa, quais enredos criam. Essas observações servem como insumos para o 
enriquecimento do contexto da brincadeira.
A partir das experiências que cada criança pode vivenciar, pode-se observar uma progressão no 
desenvolvimento da brincadeira que está diretamente relacionada ao desenvolvimento da linguagem verbal, da 
imaginação e da qualidade das interações das crianças entre si e entre elas e os adultos, mediadas pelos objetos. 
Para Oliveira et al. (2002, p. 69): 
 Como vimos o básico para o desenvolvimento infantil é a organização de atividades estruturadoras de interações 
adulto-criança, criança-criança e criança-mundo físico e social. Cabe ao educador cuidar desta organização 
mediadora da relação criança-meio e interagir com ela, auxiliando-a na construção de significados. 

Observamos que as crianças estão cada vez mais participativas, felizes, confiantes e criativas. O brincar com 
materiais não estruturados é muito importante, ele dá autonomia para a criança brincar do que quiser. É só dar 
alguns objetos, apresentar os materiais, organizar o ambiente desafiando-as e propondo novas situações e 
novos materiais e pronto, tudo se transforma em brincadeira, aguçando a sua criatividade a cada dia. As crianças 
nos surpreendem e nós, educadores e pais temos que criar as condições necessárias para que eles possam cada 
vez mais explorar suas potencialidades.
Precisamos estar muito atentos para não reduzir o tempo do brincar em troca de outras atividades que podem 
sobrecarregar a criança e a deixar cansada e sem vitalidade para aprender aquilo que realmente é importante para 
sua vida.
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 RESUMO 

Brincar é bom para o sistema imunológico, para a coordenação, alivia o estresse, deixa a vida mais leve e acima 
de tudo estimula a criatividade.
Brincar é tão importante para as crianças como comer ou o direito à saúde e à educação.  E brincar com outras 
crianças aumenta a capacidade de criação e de imaginação. Essas novas conexões são muito importantes para 
o desenvolvimento infantil, as crianças pequenas brincam e aprendem ao mesmo tempo. As crianças aprendem 
muito através de sua imaginação. Quando os pequenos brincam de super-heróis, piratas, princesas, e 
transformam objetos comuns em mil e uma coisas, eles estão fazendo muito mais do que se divertir. Esse tipo de 
brincadeira não é tão simples como parece, e ajuda a criança a desenvolver suas várias habilidades. A brincadeira 
de faz de conta começa por volta dos 3 anos e vai até 7, 8 anos ou mais. O faz de conta é a maneira como ela 
começa a interagir com o mundo à sua volta e traz para a criança amadurecimento social, emocional, físico e 
intelectual. Quando ela brinca, representa papéis, cria interações e enredos. A brincadeira é um processo de 
relações interindividuais, portanto de cultura. A brincadeira simbólica leva à construção pela criança de um 
mundo ilusório, de situações imaginárias onde objetos são usados como substitutos de outros, conforme a 
criança os emprega com gestos e falas adequadas.

PALAVRAS – CHAVE: Criatividade; Brincadeira; Faz- de- conta

INTRODUÇÃO

O jogo, o brinquedo e a brincadeira sempre estiveram presentes na história da humanidade e, nas últimas 
décadas, a importância atribuída ao brincar para a criança se configura como um direito, garantido em 
documentos, tanto no âmbito internacional, tais como a Declaração Universal dos Direitos da Criança adotada e 
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro 1948, a Convenção de Direitos da 
Criança da ONU aprovada na Resolução 44/25 quanto no âmbito nacional, como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8069), em vigor desde 1990.
Os estudos desenvolvidos por diferentes áreas do conhecimento, a partir da ideia de uma criança ativa, 
competente e capaz, também trazem contribuições sobre a importância do brincar como forma da criança atuar 
no mundo e compreendê-lo, produzindo as culturas infantis. Assim a criança, sujeito histórico e social, nasce 
imersa em uma cultura, e é na brincadeira que ela vivencia experiências, desenvolve sua consciência, recria e 
propõe novos desafios sobre situações que vão surgindo no contexto infantil.
Assim, reconhecidamente, o brincar é a forma mais peculiar da criança conhecer a si própria, o outro e o mundo, 
expressar seus sentimentos, emoções e desejos.
A Educação Infantil tem um papel importante como espaço de circulação e de produção das culturas infantis que 
favorece o brincar como atividade principal da criança, e nesse sentido, o adulto tem um papel importante na 
medida em que organiza os ambientes, oferece os objetos, propõe novas experiências, ajuda na construção de 
hipóteses e estimula a imaginação das crianças. É importante também que os adultos resgatem sua capacidade 
de brincar, tornando-se, assim, mais disponíveis para as crianças enquanto incentivadores e parceiros de suas 
brincadeiras.
É preciso oportunizar diversos momentos lúdicos, aproveitar os espaços diferenciados como praças e parques 
com momentos amplos e livres, garantir espaço-tempo nos ambientes domésticos, educacionais, públicos e 
privados para que o brincar proporcione a criança diferentes níveis de vivência de forma espontânea 
desenvolvendo suas competências individuais quanto grupal.
No desenvolvimento desse percurso, é interessante observar o aprendizado progressivo das crianças e a forma 
como brincam. As crianças imitam gestos e vocalizações de modelos? Ampliam seu próprio repertório de 

brincadeiras? Como a criança utiliza os materiais, demonstra preferência? Utiliza reproduzindo a função do 
material ou projeta outras funções?
A comunicação e socialização com outras crianças. Como são as interações da criança com outras crianças na 
brincadeira? Como resolvem os conflitos que acontecem durante a brincadeira? Negociam significados, regras, 
materiais, papeis? Aprimoram o diálogo com outras crianças? Como se relacionam com os adultos, há evolução 
da autonomia?

A IMPORTÂNCIA DE BRINCAR DE FAZ DE CONTA

As experiências que vivenciamos na infância deixam marcas profundas em nossas vidas, nos nossos hábitos, 
gestos e costumes. Estas experiências passam a fazer parte da nossa história, integram a nossa personalidade. 
Brincar é um movimento essencial para a criança. A brincadeira faz parte do seu universo, é a forma com que ela 
descobre e compreende o mundo que a cerca. 
Brincar de casinha, de boneca, de carrinho, de teatrinho, de fantoche. Tudo isso fez parte da nossa infância e faz 
parte da infância de nossos filhos. O faz de conta é um momento de imaginação e descontração. Traz para a 
criança amadurecimento social, emocional, físico e intelectual.
Quando Vygotsky discute o papel do brinquedo, refere-se especificamente à brincadeira de "faz-de-conta", como 
brincar de casinha, brincar de escolinha, brincar com um cabo de vassoura como se fosse um cavalo. Faz 
referência a outros tipos de brinquedo, mas a brincadeira "faz de conta" é privilegiada em sua discussão sobre o 
papel do brinquedo no desenvolvimento. O autor focaliza o contexto social em que a criança está inserida; 
segundo ele, a brincadeira possibilita a investigação e a aprendizagem sobre as pessoas e as coisas do mundo. 
 
“O lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança. É através do jogo que a criança aprende a agir, 
sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, 
do pensamento e da concentração.” (VYGOTSKY, 1998) 

A brincadeira de faz de conta é considerada um poderoso instrumento de desenvolvimento da capacidade 
imaginativa e criativa da criança. Além disso, é o instrumento privilegiado de inserção e criação de cultura, 
fundamental ao desenvolvimento infantil. Através do faz de conta a criança entra em contato com regras e 
desenvolve a linguagem verbal, pois imaginando a criança se comunica, constroi narrativas e expressa desejos. 
Com isso, tem-se que brincando, a criança cria muitas possibilidades de entrar no mundo adulto, fazendo justiça 
a algo que ela julga estar sendo injustiçada, tendo força para atuar com mais facilidade perante um desafio, tendo 
o poder de controle sobre a situação, pois ela sabe que na vida real perante os adultos esse poder não existe, e 
ela tem que aceitar imposição exterior. Para Kishimoto (2003, p.68) ao brincar a “criança sai do papel passivo para 
o ativo trazendo a ela oportunidade de enfrentar seus medos”.
O faz de conta faz com que a criança desenvolva uma série de habilidades motoras e psicológicas, além de 
trabalhar os valores presentes em sua família. Nesse jogo, cada personagem e objeto são essenciais para 
delimitar situações, regras e atitudes.
A tendência natural das crianças é copiar as pessoas que estão ao seu redor seja os pais, os irmãos, os 
professores, etc.  É na brincadeira de faz de conta que ela encontra a maneira de expressar seus sentimentos e 
pensamentos sobre o que está vivendo. Não existe certo ou errado durante essa brincadeira, apenas o modo da 
criança de ler seu dia a dia e expressá-lo em forma de brincadeira. Segundo Kishimoto (2003, p.43) “ao prover de 
uma situação imaginativa por meio de uma atividade livre a criança desenvolve a iniciativa, expressa seus 
desejos e internaliza as regras sociais”. 
As escolas são espaços privilegiados para que as crianças realizem brincadeiras de faz de conta, já que a 
possibilidade de interações entre elas favorece o desenvolvimento da própria brincadeira e da aprendizagem de 
viver em grupo.
Oportunizar o brinquedo é respeitar a cultura infantil e, sob a ótica da aprendizagem, permite a apropriação de 
bens culturais, desenvolve a iniciativa e permite que a criança expresse seus desejos e internalize as regras 
sociais. As brincadeiras alimentam o espírito imaginativo e exploratório. A brincadeira do faz de conta tem um 
grande significado na vida da criança. No faz de conta brincar é uma verdade, é uma atitude frente à realidade, é 
uma ação em que a criança toma conta, se envolve no tempo e no espaço, transformando cada brinquedo ou 
brincadeira em um recurso de aprendizagem. 
Muitos especialistas em desenvolvimento infantil afirmam que, brincar é o fundamento da exploração intelectual. 
É como as crianças aprendem a aprender.  
 Habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e para a produtividade na força de trabalho, tais como solução 
de problemas, raciocínio e alfabetização se desenvolvem por meio de variados tipos de brincadeiras, da mesma 
forma que habilidades sociais como cooperação e compartilhamento (LINN, 2010, p. 26).  
Brincar é uma atividade aprendida na cultura que possibilita que as crianças se constituam como sujeitos em um 
ambiente em contínua mudança, onde ocorre constante recriação de significados. Essa é uma condição para que 
construam uma cultura de pares, um conjunto relativamente estável de rotinas, artefatos, valores e interesses 
que elas produzem e partilham na interação com companheiros de idade.
Quando brinca de faz de conta, a criança assume papeis, desenrola um enredo e constrói interações. Através 
dessa representação ela demonstra sentimentos, angústias, alegrias, incômodos e suas impressões do dia a dia. 
Elas conseguem expressar suas dificuldades, contradições e se sentem motivadas a lidar com o acaso, uma vez 
que a história é construída no desenrolar da brincadeira.
Brincar de faz de conta é algo importante e fundamental, porque quando a criança brinca de faz de conta, ela 
utiliza-se da sua percepção de mundo, da sua imaginação, da memória e da sua criatividade, para representar a 
realidade a seu modo. Ela está representando algo que está acontecendo consigo mesma de forma real e palpável 
para ela e tem a possibilidade de expressar os seus sentimentos e pensamentos.

Brincar de casinha é muito saudável para o desenvolvimento deles. Panelas, fogão, carrinhos, bonecas tem um 
papel fundamental para que a criança estimule sua imaginação ao criar personagens e assumir determinados 
papéis.
A partir dos dois anos ela entra nesse mundo de representar o meio em que está inserida e começa a se colocar 
através da brincadeira.
Uma criança de dois anos ainda não compreende completamente o que é fantasia e o que é realidade. Mas ao 
mesmo tempo ela pode demonstrar que já sabe brincar com sua vida cotidiana.  Aos poucos a criança começa a 
imitar os gestos dos pais ou de pessoas com as quais mantém um vínculo importante, quando, por exemplo, pega 
um telefone e emite sons ou balbucios, podendo fazer gestos com as mãos e expressões de impaciência, de 
surpresa etc. Nessa fase, são comuns também as brincadeiras de ninar bonecas, empurrar carrinhos etc., mas 
são ainda imitações dos gestos dos adultos ou de outras crianças. E é dessa forma, brincando de imitar, que elas, 
tão pequenas, vão se empenhando em conhecer esse mundo complexo do qual fazem parte.
Nesse processo, a imitação vai ampliando a essência da brincadeira: a imaginação. Imaginando, a criança 
começa a fazer de conta que é mãe, pai, professora, motorista, bombeiro, cabeleireiro, astronauta, fada, princesa. 
Assim, vivencia de forma imaginativa diferentes papeis sociais e psicológicos que observa e conhece em seu 
entorno. Coelho e Pedrosa (2000) afirmam ainda que, por meio destes recursos, as crianças estabelecem, criam 
e recriam, significados de situações já vivenciados no seu dia a dia, a criança brinca assumindo os papéis de 
personagens que são familiares, que já fazem parte da realidade que a criança conhece, expressando assim, seus 
medos, anseios e suas satisfações.
Na faixa etária dos 3 aos 7 anos, o faz de conta é a brincadeira que mais desperta o interesse da criança. Os heróis 
e os seres fantásticos saem dos livros e da TV e entram na vida da criança, que passa a ser o próprio personagem. 
Esta fantasia leva a criança para um mundo que lhe dá possibilidade de vivenciar aventuras estimulando desta 
forma a sua criatividade e imaginação.
BRINCAR DE FAZ DE CONTA PERMITE QUE A CRIANÇA SE EXPRESSE

Faz de conta é uma brincadeira que as crianças podem brincar sozinhas, com os irmãos, colegas e até mesmo 
com os pais e professores. Se você for convidado para a brincadeira, pergunte qual o seu papel e o que você deve 
fazer. Deixe a criança te dirigir nesse momento, afinal de contas, é ela quem está imaginando. Aproveite esses 
momentos para se conectar e compreender melhor como funciona os pensamentos delas.
No faz de conta a criança vive e revive situações que lhe causaram alegria, medo, tristeza e ansiedades, dando-lhe 
a oportunidade de expressar e trabalhar de forma mágica estes sentimentos e emoções tão difíceis de suportar, 
podendo compreendê-los e reorganizá-los. Segundo Linn (2010, p. 39), “fazer de conta é um meio natural de lidar 
com medos profundos e fantasias, mesmo para os pequenos, é um meio para que eles obtenham noção de 
domínio sobre as coisas que as assustam ou oprimem”.
Outra questão fundamental de se discutir quando falamos de faz de conta é a socialização através da expressão 
de ideias. Quando estão nesse jogo da vida real, as crianças criam expressões e regras que são compartilhadas 
com todos que estão envolvidos, é o momento em que ela pode aprender a explicar o que pensa e compreender 
as opiniões de outras pessoas. Segundo Coelho e Pedrosa (2000, p. 52), a brincadeira de faz de conta se constitui 
num exemplo de uma atividade na qual a criança poderia ser vista como se estivesse num mundo só seu, num 
mundo de fantasia. Mas, estudos têm revelado que as crianças quando brincam, estão engajadas umas nas 
outras, construindo e compartilhando significados.
Brincar é algo realmente sério para as crianças quase como uma autoterapia, uma vez que elas não conseguem 
compreender tudo que as cerca, através da brincadeira elas podem se expressar e aprender a lidar com as 
situações seja de frustrações, conflitos e ansiedades.
Quanto mais a criança brinca, mais ela se torna capaz de dominar e se expressar através das histórias 
imaginadas. Ao construir cenários, manipular bonecos, dedoches ou fantoches, ela começa a ter noções de 
regras, tempo e espaço. Proporcionar ambientes favoráveis ao brincar e dar brinquedos e objetos que a ajudem 
a elaborar suas histórias é fundamental para que sua imaginação vá além.
A imaginação e a criação são os fios condutores que unem a brincadeira. Brincar é para a criança uma forma de 
viver e de aprender a conviver, um modo sem paralelo de expressão plena da infância.
Como pais e professores podemos oferecer ferramentas para que as crianças consigam se expressar como 
brinquedos que estimulem a imaginação e o faz de conta. Cabe a nós  estimularmos e motivarmos a criança para 
este exercício de desenvolvimento. Incitar as crianças para as brincadeiras, organizar espaços dentro de casa e 
na escola que enriqueçam as experiências lúdicas das crianças, facilitar a disposição de brinquedos em 
mobiliário acessível, participar da brincadeira respeitando o seu ritmo e sua imaginação,  propor brincadeiras que 
envolva o  universo cultural de sua comunidade, estar atento aos personagens que as crianças gostam de imitar 
(observando se for muito violento, mostrar outras opções), dar oportunidade para se exercitar dentro das 
atividades da própria casa, imitando os pais e os irmãos.
A organização em cantos do ambiente que as crianças utilizam regularmente, com materiais que favorecem o 
desenvolvimento de sua imaginação. Organizados, de preferência com a ajuda das crianças, os cantos podem 
conter objetos que compõem temas ou sugerem ações e papeis sociais que as crianças observam e imitam em 
suas brincadeiras. Os espaços podem pertencer a duas categorias básicas: áreas amplas (quadras 
poliesportivas, corredores amplos etc.); salas de brincar.
A partir da observação atenta dos interesses das crianças, a professora planeja como organizará o espaço que 
será utilizado para a brincadeira de faz de conta. Pode, como apoio, utilizar instrumentos para planejar o contexto 
da brincadeira: Brinquedos e objetos que se assemelham ao real (para as crianças menores); Objetos diversos 
(panelas, colheres); Caixas de papelão e outros materiais recicláveis; tecidos, dentre outros. A criança brinca, 
imagina, cria, recria e constrói a partir do que ela tem em mãos, seja o objeto que for, pois utiliza da criatividade 
para brincar, construir seu mundo imaginário e realizar assim a diversão. Com isso é perceptível que:   
Brincando a criança pode tornar-se algo que é, ou melhor, que ainda não é (através da brincadeira a criança pode 

ser o que quiser), agir com objetos substitutivos, interagir segundo padrões não determinados pela realidade do 
espaço social em que vive e ultrapassar os limites que lhe são apresentados (PRADO, 1999, p. 2).  

A regularidade das experiências de brincadeira em ambientes especialmente organizados para este fim é 
fundamental para que as crianças aprendam a brincar com outras crianças e desenvolvam sua imaginação. Ao 
garantirmos essas vivências com regularidade, é possível observar como as crianças brincam, suas ações e 
interesses.
Aos poucos a criança começa a imitar os gestos dos pais ou de pessoas com as quais mantém um vínculo 
importante, quando, por exemplo, pega um telefone e emite sons ou balbucios, podendo fazer gestos com as 
mãos e expressões de impaciência, de surpresa etc. Nessa fase, são comuns também as brincadeiras de ninar 
bonecas, empurrar carrinhos etc., mas são ainda imitações dos gestos dos adultos ou de outras crianças. E é 
dessa forma, brincando de imitar, que elas, tão pequenas, vão se empenhando em conhecer esse mundo 
complexo do qual fazem parte. A brincadeira do faz-de-conta ou também conhecida como jogo simbólico é uma 
atividade lúdica importante para as crianças desenvolverem sua autonomia, é através da interação com as 
pessoas e objetos do seu meio que elas têm oportunidades de expressar suas aprendizagens, porque não 
estarão apenas brincando, mas sim desenvolvendo sua imaginação, criatividade e controlando as suas 
ansiedades e medos. Cunha (2007, p. 23) esclarece: 
 
Neste tipo de brincadeira a criança traduz o mundo dos adultos para a dimensão de suas possibilidades e 
necessidades, as crianças precisam vivenciar suas ideias em nível simbólico, para poderem compreender seu 
significado na vida real.

Usando fantasias, brinquedos e materiais recicláveis, as crianças são capazes de criar histórias e desenrolar 
horas e horas de brincadeiras. Com isso, desenvolvem aspectos intelectuais, físicos, sociais e emocionais. Para 
Chiaradia (2010, p.13): 
 
Observando as brincadeiras que as crianças realizam, vamos notar seu desenvolvimento e as mudanças em seus 
interesses e nos padrões de seu relacionamento social. Tal observação ajuda bastante no trabalho com uma 
criança pequena. Quando propomos apenas aulas dirigidas ou programas prontos, estamos desconsiderando o 
desenvolvimento que observamos a partir das atividades espontâneas da criança através das brincadeiras.  

Intelectualmente, ela desenvolve habilidades como negociação, criatividade, organização e planejamento, 
resolução de problemas, costumes familiares e conhecimentos específicos como a matemática.
Fisicamente, a criança recebe um estímulo para aprimorar sua coordenação motora e espacial.
 Socialmente, ela começa a entender os papeis de cada um na sociedade, a visão de seu    lugar na família. Além 
de aprender a compartilhar, ter empatia, cooperar, controlar suas   impulsividades, reconhecer o outro e lidar com 
frustrações. Cunha (2007, p. 23), indica que: 
 O pensamento da criança evolui a partir de suas ações, razão pela qual as atividades são tão importantes para o 
desenvolvimento do pensamento infantil. Mesmo que conheça determinados objetos ou que já tenha vivido 
determinas situações, a compreensão das experiências fica mais clara quando as representa em seu 
faz-de-conta. Neste tipo de brincadeira tem também a oportunidade de expressar e elaborar, de forma simbólica, 
desejos, conflitos e frustrações. 

Emocionalmente, o adulto consegue trabalhar com a criança sua auto-estima, orgulho, segurança e proteção, 
independência e o reconhecimento de sentimentos e propósitos.
E o mais fundamental, estar presente também durante a brincadeira sendo o personagem que a criança pediu 
para você ser. Lembre-se que se ele pedir “de novo” para você brincar com ele é porque ele simplesmente ama 
sua presença.
 Quando você incentiva a criança a criar sua própria brincadeira, ela consegue viajar em objetos até então usados 
para outros fins. Atribuir novos significados aos objetos vai ajudar a criança a pensar no novo através da 
construção da brincadeira. Caixas de papelão, lençóis, revistas velhas, garrafas, jornais, objetos que já não são 
mais utilizados em casa e que não oferecem risco. Tudo isso pode entrar na brincadeira, vamos ajudar as 
crianças a criar, imaginar e se divertir. Separe um tempo para estar com eles e proporcionar memórias 
agradáveis. Essas brincadeiras ajudam a estreitar os laços familiares e a conhecer melhor o que a criança pensa, 
sente e como ela se expressa diante do mundo. De acordo com Kishimoto (2003, p.66), 
A criança precisa deste momento para que possa entender o seu eu interior e que em muitos casos os pais ficam 
incomodados com as fantasias de seus filhos e acabam não permitindo à criança esse momento de faz de conta 
que é um dos momentos mais importantes para a vida dela.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas diferentes formas de brincar a criança vivencia aspectos do seu cotidiano, possibilitando o conhecimento, a 
investigação, soluções de problemas que ajuda no desenvolvimento da memória, atenção, concentração, 
imaginação, motricidade além da cultura infantil. O faz de conta permite à criança experimentar possibilidades, 
assumir papéis, expressar seus pensamentos, formular hipóteses. A liberdade de criar, imaginar permite a 
capacidade da criança de ir além e se auto-organizar, transformando os objetos por meio da fantasia, imaginação 
e criatividade, uma caixa se transforma em um carro, avião, cozinha entre outros. Descobre funções alternativas 
para os objetos e as brincadeiras vão tendo formas e cores variáveis a cada criança que se interagem.
As proposições da professora podem desencadear as seguintes atividades das crianças: Explorar os temas mais 
recorrentes nas brincadeiras das crianças; Potencializar os espaços de brincar, organizando-os de modo a 
favorecer o acesso às crianças; Potencializar os materiais cuidando da qualidade estética do que é oferecido, 

enriquecendo a diversidade de texturas, cores, composições; Dar continuidade ao planejamento da brincadeira a 
partir das observações da professora de como as crianças se relacionam com os materiais, como interagem entre 
si, o que mais lhes interessa, quais enredos criam. Essas observações servem como insumos para o 
enriquecimento do contexto da brincadeira.
A partir das experiências que cada criança pode vivenciar, pode-se observar uma progressão no 
desenvolvimento da brincadeira que está diretamente relacionada ao desenvolvimento da linguagem verbal, da 
imaginação e da qualidade das interações das crianças entre si e entre elas e os adultos, mediadas pelos objetos. 
Para Oliveira et al. (2002, p. 69): 
 Como vimos o básico para o desenvolvimento infantil é a organização de atividades estruturadoras de interações 
adulto-criança, criança-criança e criança-mundo físico e social. Cabe ao educador cuidar desta organização 
mediadora da relação criança-meio e interagir com ela, auxiliando-a na construção de significados. 

Observamos que as crianças estão cada vez mais participativas, felizes, confiantes e criativas. O brincar com 
materiais não estruturados é muito importante, ele dá autonomia para a criança brincar do que quiser. É só dar 
alguns objetos, apresentar os materiais, organizar o ambiente desafiando-as e propondo novas situações e 
novos materiais e pronto, tudo se transforma em brincadeira, aguçando a sua criatividade a cada dia. As crianças 
nos surpreendem e nós, educadores e pais temos que criar as condições necessárias para que eles possam cada 
vez mais explorar suas potencialidades.
Precisamos estar muito atentos para não reduzir o tempo do brincar em troca de outras atividades que podem 
sobrecarregar a criança e a deixar cansada e sem vitalidade para aprender aquilo que realmente é importante para 
sua vida.
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 RESUMO 

Brincar é bom para o sistema imunológico, para a coordenação, alivia o estresse, deixa a vida mais leve e acima 
de tudo estimula a criatividade.
Brincar é tão importante para as crianças como comer ou o direito à saúde e à educação.  E brincar com outras 
crianças aumenta a capacidade de criação e de imaginação. Essas novas conexões são muito importantes para 
o desenvolvimento infantil, as crianças pequenas brincam e aprendem ao mesmo tempo. As crianças aprendem 
muito através de sua imaginação. Quando os pequenos brincam de super-heróis, piratas, princesas, e 
transformam objetos comuns em mil e uma coisas, eles estão fazendo muito mais do que se divertir. Esse tipo de 
brincadeira não é tão simples como parece, e ajuda a criança a desenvolver suas várias habilidades. A brincadeira 
de faz de conta começa por volta dos 3 anos e vai até 7, 8 anos ou mais. O faz de conta é a maneira como ela 
começa a interagir com o mundo à sua volta e traz para a criança amadurecimento social, emocional, físico e 
intelectual. Quando ela brinca, representa papéis, cria interações e enredos. A brincadeira é um processo de 
relações interindividuais, portanto de cultura. A brincadeira simbólica leva à construção pela criança de um 
mundo ilusório, de situações imaginárias onde objetos são usados como substitutos de outros, conforme a 
criança os emprega com gestos e falas adequadas.

PALAVRAS – CHAVE: Criatividade; Brincadeira; Faz- de- conta

INTRODUÇÃO

O jogo, o brinquedo e a brincadeira sempre estiveram presentes na história da humanidade e, nas últimas 
décadas, a importância atribuída ao brincar para a criança se configura como um direito, garantido em 
documentos, tanto no âmbito internacional, tais como a Declaração Universal dos Direitos da Criança adotada e 
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro 1948, a Convenção de Direitos da 
Criança da ONU aprovada na Resolução 44/25 quanto no âmbito nacional, como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8069), em vigor desde 1990.
Os estudos desenvolvidos por diferentes áreas do conhecimento, a partir da ideia de uma criança ativa, 
competente e capaz, também trazem contribuições sobre a importância do brincar como forma da criança atuar 
no mundo e compreendê-lo, produzindo as culturas infantis. Assim a criança, sujeito histórico e social, nasce 
imersa em uma cultura, e é na brincadeira que ela vivencia experiências, desenvolve sua consciência, recria e 
propõe novos desafios sobre situações que vão surgindo no contexto infantil.
Assim, reconhecidamente, o brincar é a forma mais peculiar da criança conhecer a si própria, o outro e o mundo, 
expressar seus sentimentos, emoções e desejos.
A Educação Infantil tem um papel importante como espaço de circulação e de produção das culturas infantis que 
favorece o brincar como atividade principal da criança, e nesse sentido, o adulto tem um papel importante na 
medida em que organiza os ambientes, oferece os objetos, propõe novas experiências, ajuda na construção de 
hipóteses e estimula a imaginação das crianças. É importante também que os adultos resgatem sua capacidade 
de brincar, tornando-se, assim, mais disponíveis para as crianças enquanto incentivadores e parceiros de suas 
brincadeiras.
É preciso oportunizar diversos momentos lúdicos, aproveitar os espaços diferenciados como praças e parques 
com momentos amplos e livres, garantir espaço-tempo nos ambientes domésticos, educacionais, públicos e 
privados para que o brincar proporcione a criança diferentes níveis de vivência de forma espontânea 
desenvolvendo suas competências individuais quanto grupal.
No desenvolvimento desse percurso, é interessante observar o aprendizado progressivo das crianças e a forma 
como brincam. As crianças imitam gestos e vocalizações de modelos? Ampliam seu próprio repertório de 

brincadeiras? Como a criança utiliza os materiais, demonstra preferência? Utiliza reproduzindo a função do 
material ou projeta outras funções?
A comunicação e socialização com outras crianças. Como são as interações da criança com outras crianças na 
brincadeira? Como resolvem os conflitos que acontecem durante a brincadeira? Negociam significados, regras, 
materiais, papeis? Aprimoram o diálogo com outras crianças? Como se relacionam com os adultos, há evolução 
da autonomia?

A IMPORTÂNCIA DE BRINCAR DE FAZ DE CONTA

As experiências que vivenciamos na infância deixam marcas profundas em nossas vidas, nos nossos hábitos, 
gestos e costumes. Estas experiências passam a fazer parte da nossa história, integram a nossa personalidade. 
Brincar é um movimento essencial para a criança. A brincadeira faz parte do seu universo, é a forma com que ela 
descobre e compreende o mundo que a cerca. 
Brincar de casinha, de boneca, de carrinho, de teatrinho, de fantoche. Tudo isso fez parte da nossa infância e faz 
parte da infância de nossos filhos. O faz de conta é um momento de imaginação e descontração. Traz para a 
criança amadurecimento social, emocional, físico e intelectual.
Quando Vygotsky discute o papel do brinquedo, refere-se especificamente à brincadeira de "faz-de-conta", como 
brincar de casinha, brincar de escolinha, brincar com um cabo de vassoura como se fosse um cavalo. Faz 
referência a outros tipos de brinquedo, mas a brincadeira "faz de conta" é privilegiada em sua discussão sobre o 
papel do brinquedo no desenvolvimento. O autor focaliza o contexto social em que a criança está inserida; 
segundo ele, a brincadeira possibilita a investigação e a aprendizagem sobre as pessoas e as coisas do mundo. 
 
“O lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança. É através do jogo que a criança aprende a agir, 
sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, 
do pensamento e da concentração.” (VYGOTSKY, 1998) 

A brincadeira de faz de conta é considerada um poderoso instrumento de desenvolvimento da capacidade 
imaginativa e criativa da criança. Além disso, é o instrumento privilegiado de inserção e criação de cultura, 
fundamental ao desenvolvimento infantil. Através do faz de conta a criança entra em contato com regras e 
desenvolve a linguagem verbal, pois imaginando a criança se comunica, constroi narrativas e expressa desejos. 
Com isso, tem-se que brincando, a criança cria muitas possibilidades de entrar no mundo adulto, fazendo justiça 
a algo que ela julga estar sendo injustiçada, tendo força para atuar com mais facilidade perante um desafio, tendo 
o poder de controle sobre a situação, pois ela sabe que na vida real perante os adultos esse poder não existe, e 
ela tem que aceitar imposição exterior. Para Kishimoto (2003, p.68) ao brincar a “criança sai do papel passivo para 
o ativo trazendo a ela oportunidade de enfrentar seus medos”.
O faz de conta faz com que a criança desenvolva uma série de habilidades motoras e psicológicas, além de 
trabalhar os valores presentes em sua família. Nesse jogo, cada personagem e objeto são essenciais para 
delimitar situações, regras e atitudes.
A tendência natural das crianças é copiar as pessoas que estão ao seu redor seja os pais, os irmãos, os 
professores, etc.  É na brincadeira de faz de conta que ela encontra a maneira de expressar seus sentimentos e 
pensamentos sobre o que está vivendo. Não existe certo ou errado durante essa brincadeira, apenas o modo da 
criança de ler seu dia a dia e expressá-lo em forma de brincadeira. Segundo Kishimoto (2003, p.43) “ao prover de 
uma situação imaginativa por meio de uma atividade livre a criança desenvolve a iniciativa, expressa seus 
desejos e internaliza as regras sociais”. 
As escolas são espaços privilegiados para que as crianças realizem brincadeiras de faz de conta, já que a 
possibilidade de interações entre elas favorece o desenvolvimento da própria brincadeira e da aprendizagem de 
viver em grupo.
Oportunizar o brinquedo é respeitar a cultura infantil e, sob a ótica da aprendizagem, permite a apropriação de 
bens culturais, desenvolve a iniciativa e permite que a criança expresse seus desejos e internalize as regras 
sociais. As brincadeiras alimentam o espírito imaginativo e exploratório. A brincadeira do faz de conta tem um 
grande significado na vida da criança. No faz de conta brincar é uma verdade, é uma atitude frente à realidade, é 
uma ação em que a criança toma conta, se envolve no tempo e no espaço, transformando cada brinquedo ou 
brincadeira em um recurso de aprendizagem. 
Muitos especialistas em desenvolvimento infantil afirmam que, brincar é o fundamento da exploração intelectual. 
É como as crianças aprendem a aprender.  
 Habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e para a produtividade na força de trabalho, tais como solução 
de problemas, raciocínio e alfabetização se desenvolvem por meio de variados tipos de brincadeiras, da mesma 
forma que habilidades sociais como cooperação e compartilhamento (LINN, 2010, p. 26).  
Brincar é uma atividade aprendida na cultura que possibilita que as crianças se constituam como sujeitos em um 
ambiente em contínua mudança, onde ocorre constante recriação de significados. Essa é uma condição para que 
construam uma cultura de pares, um conjunto relativamente estável de rotinas, artefatos, valores e interesses 
que elas produzem e partilham na interação com companheiros de idade.
Quando brinca de faz de conta, a criança assume papeis, desenrola um enredo e constrói interações. Através 
dessa representação ela demonstra sentimentos, angústias, alegrias, incômodos e suas impressões do dia a dia. 
Elas conseguem expressar suas dificuldades, contradições e se sentem motivadas a lidar com o acaso, uma vez 
que a história é construída no desenrolar da brincadeira.
Brincar de faz de conta é algo importante e fundamental, porque quando a criança brinca de faz de conta, ela 
utiliza-se da sua percepção de mundo, da sua imaginação, da memória e da sua criatividade, para representar a 
realidade a seu modo. Ela está representando algo que está acontecendo consigo mesma de forma real e palpável 
para ela e tem a possibilidade de expressar os seus sentimentos e pensamentos.

Brincar de casinha é muito saudável para o desenvolvimento deles. Panelas, fogão, carrinhos, bonecas tem um 
papel fundamental para que a criança estimule sua imaginação ao criar personagens e assumir determinados 
papéis.
A partir dos dois anos ela entra nesse mundo de representar o meio em que está inserida e começa a se colocar 
através da brincadeira.
Uma criança de dois anos ainda não compreende completamente o que é fantasia e o que é realidade. Mas ao 
mesmo tempo ela pode demonstrar que já sabe brincar com sua vida cotidiana.  Aos poucos a criança começa a 
imitar os gestos dos pais ou de pessoas com as quais mantém um vínculo importante, quando, por exemplo, pega 
um telefone e emite sons ou balbucios, podendo fazer gestos com as mãos e expressões de impaciência, de 
surpresa etc. Nessa fase, são comuns também as brincadeiras de ninar bonecas, empurrar carrinhos etc., mas 
são ainda imitações dos gestos dos adultos ou de outras crianças. E é dessa forma, brincando de imitar, que elas, 
tão pequenas, vão se empenhando em conhecer esse mundo complexo do qual fazem parte.
Nesse processo, a imitação vai ampliando a essência da brincadeira: a imaginação. Imaginando, a criança 
começa a fazer de conta que é mãe, pai, professora, motorista, bombeiro, cabeleireiro, astronauta, fada, princesa. 
Assim, vivencia de forma imaginativa diferentes papeis sociais e psicológicos que observa e conhece em seu 
entorno. Coelho e Pedrosa (2000) afirmam ainda que, por meio destes recursos, as crianças estabelecem, criam 
e recriam, significados de situações já vivenciados no seu dia a dia, a criança brinca assumindo os papéis de 
personagens que são familiares, que já fazem parte da realidade que a criança conhece, expressando assim, seus 
medos, anseios e suas satisfações.
Na faixa etária dos 3 aos 7 anos, o faz de conta é a brincadeira que mais desperta o interesse da criança. Os heróis 
e os seres fantásticos saem dos livros e da TV e entram na vida da criança, que passa a ser o próprio personagem. 
Esta fantasia leva a criança para um mundo que lhe dá possibilidade de vivenciar aventuras estimulando desta 
forma a sua criatividade e imaginação.
BRINCAR DE FAZ DE CONTA PERMITE QUE A CRIANÇA SE EXPRESSE

Faz de conta é uma brincadeira que as crianças podem brincar sozinhas, com os irmãos, colegas e até mesmo 
com os pais e professores. Se você for convidado para a brincadeira, pergunte qual o seu papel e o que você deve 
fazer. Deixe a criança te dirigir nesse momento, afinal de contas, é ela quem está imaginando. Aproveite esses 
momentos para se conectar e compreender melhor como funciona os pensamentos delas.
No faz de conta a criança vive e revive situações que lhe causaram alegria, medo, tristeza e ansiedades, dando-lhe 
a oportunidade de expressar e trabalhar de forma mágica estes sentimentos e emoções tão difíceis de suportar, 
podendo compreendê-los e reorganizá-los. Segundo Linn (2010, p. 39), “fazer de conta é um meio natural de lidar 
com medos profundos e fantasias, mesmo para os pequenos, é um meio para que eles obtenham noção de 
domínio sobre as coisas que as assustam ou oprimem”.
Outra questão fundamental de se discutir quando falamos de faz de conta é a socialização através da expressão 
de ideias. Quando estão nesse jogo da vida real, as crianças criam expressões e regras que são compartilhadas 
com todos que estão envolvidos, é o momento em que ela pode aprender a explicar o que pensa e compreender 
as opiniões de outras pessoas. Segundo Coelho e Pedrosa (2000, p. 52), a brincadeira de faz de conta se constitui 
num exemplo de uma atividade na qual a criança poderia ser vista como se estivesse num mundo só seu, num 
mundo de fantasia. Mas, estudos têm revelado que as crianças quando brincam, estão engajadas umas nas 
outras, construindo e compartilhando significados.
Brincar é algo realmente sério para as crianças quase como uma autoterapia, uma vez que elas não conseguem 
compreender tudo que as cerca, através da brincadeira elas podem se expressar e aprender a lidar com as 
situações seja de frustrações, conflitos e ansiedades.
Quanto mais a criança brinca, mais ela se torna capaz de dominar e se expressar através das histórias 
imaginadas. Ao construir cenários, manipular bonecos, dedoches ou fantoches, ela começa a ter noções de 
regras, tempo e espaço. Proporcionar ambientes favoráveis ao brincar e dar brinquedos e objetos que a ajudem 
a elaborar suas histórias é fundamental para que sua imaginação vá além.
A imaginação e a criação são os fios condutores que unem a brincadeira. Brincar é para a criança uma forma de 
viver e de aprender a conviver, um modo sem paralelo de expressão plena da infância.
Como pais e professores podemos oferecer ferramentas para que as crianças consigam se expressar como 
brinquedos que estimulem a imaginação e o faz de conta. Cabe a nós  estimularmos e motivarmos a criança para 
este exercício de desenvolvimento. Incitar as crianças para as brincadeiras, organizar espaços dentro de casa e 
na escola que enriqueçam as experiências lúdicas das crianças, facilitar a disposição de brinquedos em 
mobiliário acessível, participar da brincadeira respeitando o seu ritmo e sua imaginação,  propor brincadeiras que 
envolva o  universo cultural de sua comunidade, estar atento aos personagens que as crianças gostam de imitar 
(observando se for muito violento, mostrar outras opções), dar oportunidade para se exercitar dentro das 
atividades da própria casa, imitando os pais e os irmãos.
A organização em cantos do ambiente que as crianças utilizam regularmente, com materiais que favorecem o 
desenvolvimento de sua imaginação. Organizados, de preferência com a ajuda das crianças, os cantos podem 
conter objetos que compõem temas ou sugerem ações e papeis sociais que as crianças observam e imitam em 
suas brincadeiras. Os espaços podem pertencer a duas categorias básicas: áreas amplas (quadras 
poliesportivas, corredores amplos etc.); salas de brincar.
A partir da observação atenta dos interesses das crianças, a professora planeja como organizará o espaço que 
será utilizado para a brincadeira de faz de conta. Pode, como apoio, utilizar instrumentos para planejar o contexto 
da brincadeira: Brinquedos e objetos que se assemelham ao real (para as crianças menores); Objetos diversos 
(panelas, colheres); Caixas de papelão e outros materiais recicláveis; tecidos, dentre outros. A criança brinca, 
imagina, cria, recria e constrói a partir do que ela tem em mãos, seja o objeto que for, pois utiliza da criatividade 
para brincar, construir seu mundo imaginário e realizar assim a diversão. Com isso é perceptível que:   
Brincando a criança pode tornar-se algo que é, ou melhor, que ainda não é (através da brincadeira a criança pode 

ser o que quiser), agir com objetos substitutivos, interagir segundo padrões não determinados pela realidade do 
espaço social em que vive e ultrapassar os limites que lhe são apresentados (PRADO, 1999, p. 2).  

A regularidade das experiências de brincadeira em ambientes especialmente organizados para este fim é 
fundamental para que as crianças aprendam a brincar com outras crianças e desenvolvam sua imaginação. Ao 
garantirmos essas vivências com regularidade, é possível observar como as crianças brincam, suas ações e 
interesses.
Aos poucos a criança começa a imitar os gestos dos pais ou de pessoas com as quais mantém um vínculo 
importante, quando, por exemplo, pega um telefone e emite sons ou balbucios, podendo fazer gestos com as 
mãos e expressões de impaciência, de surpresa etc. Nessa fase, são comuns também as brincadeiras de ninar 
bonecas, empurrar carrinhos etc., mas são ainda imitações dos gestos dos adultos ou de outras crianças. E é 
dessa forma, brincando de imitar, que elas, tão pequenas, vão se empenhando em conhecer esse mundo 
complexo do qual fazem parte. A brincadeira do faz-de-conta ou também conhecida como jogo simbólico é uma 
atividade lúdica importante para as crianças desenvolverem sua autonomia, é através da interação com as 
pessoas e objetos do seu meio que elas têm oportunidades de expressar suas aprendizagens, porque não 
estarão apenas brincando, mas sim desenvolvendo sua imaginação, criatividade e controlando as suas 
ansiedades e medos. Cunha (2007, p. 23) esclarece: 
 
Neste tipo de brincadeira a criança traduz o mundo dos adultos para a dimensão de suas possibilidades e 
necessidades, as crianças precisam vivenciar suas ideias em nível simbólico, para poderem compreender seu 
significado na vida real.

Usando fantasias, brinquedos e materiais recicláveis, as crianças são capazes de criar histórias e desenrolar 
horas e horas de brincadeiras. Com isso, desenvolvem aspectos intelectuais, físicos, sociais e emocionais. Para 
Chiaradia (2010, p.13): 
 
Observando as brincadeiras que as crianças realizam, vamos notar seu desenvolvimento e as mudanças em seus 
interesses e nos padrões de seu relacionamento social. Tal observação ajuda bastante no trabalho com uma 
criança pequena. Quando propomos apenas aulas dirigidas ou programas prontos, estamos desconsiderando o 
desenvolvimento que observamos a partir das atividades espontâneas da criança através das brincadeiras.  

Intelectualmente, ela desenvolve habilidades como negociação, criatividade, organização e planejamento, 
resolução de problemas, costumes familiares e conhecimentos específicos como a matemática.
Fisicamente, a criança recebe um estímulo para aprimorar sua coordenação motora e espacial.
 Socialmente, ela começa a entender os papeis de cada um na sociedade, a visão de seu    lugar na família. Além 
de aprender a compartilhar, ter empatia, cooperar, controlar suas   impulsividades, reconhecer o outro e lidar com 
frustrações. Cunha (2007, p. 23), indica que: 
 O pensamento da criança evolui a partir de suas ações, razão pela qual as atividades são tão importantes para o 
desenvolvimento do pensamento infantil. Mesmo que conheça determinados objetos ou que já tenha vivido 
determinas situações, a compreensão das experiências fica mais clara quando as representa em seu 
faz-de-conta. Neste tipo de brincadeira tem também a oportunidade de expressar e elaborar, de forma simbólica, 
desejos, conflitos e frustrações. 

Emocionalmente, o adulto consegue trabalhar com a criança sua auto-estima, orgulho, segurança e proteção, 
independência e o reconhecimento de sentimentos e propósitos.
E o mais fundamental, estar presente também durante a brincadeira sendo o personagem que a criança pediu 
para você ser. Lembre-se que se ele pedir “de novo” para você brincar com ele é porque ele simplesmente ama 
sua presença.
 Quando você incentiva a criança a criar sua própria brincadeira, ela consegue viajar em objetos até então usados 
para outros fins. Atribuir novos significados aos objetos vai ajudar a criança a pensar no novo através da 
construção da brincadeira. Caixas de papelão, lençóis, revistas velhas, garrafas, jornais, objetos que já não são 
mais utilizados em casa e que não oferecem risco. Tudo isso pode entrar na brincadeira, vamos ajudar as 
crianças a criar, imaginar e se divertir. Separe um tempo para estar com eles e proporcionar memórias 
agradáveis. Essas brincadeiras ajudam a estreitar os laços familiares e a conhecer melhor o que a criança pensa, 
sente e como ela se expressa diante do mundo. De acordo com Kishimoto (2003, p.66), 
A criança precisa deste momento para que possa entender o seu eu interior e que em muitos casos os pais ficam 
incomodados com as fantasias de seus filhos e acabam não permitindo à criança esse momento de faz de conta 
que é um dos momentos mais importantes para a vida dela.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas diferentes formas de brincar a criança vivencia aspectos do seu cotidiano, possibilitando o conhecimento, a 
investigação, soluções de problemas que ajuda no desenvolvimento da memória, atenção, concentração, 
imaginação, motricidade além da cultura infantil. O faz de conta permite à criança experimentar possibilidades, 
assumir papéis, expressar seus pensamentos, formular hipóteses. A liberdade de criar, imaginar permite a 
capacidade da criança de ir além e se auto-organizar, transformando os objetos por meio da fantasia, imaginação 
e criatividade, uma caixa se transforma em um carro, avião, cozinha entre outros. Descobre funções alternativas 
para os objetos e as brincadeiras vão tendo formas e cores variáveis a cada criança que se interagem.
As proposições da professora podem desencadear as seguintes atividades das crianças: Explorar os temas mais 
recorrentes nas brincadeiras das crianças; Potencializar os espaços de brincar, organizando-os de modo a 
favorecer o acesso às crianças; Potencializar os materiais cuidando da qualidade estética do que é oferecido, 

enriquecendo a diversidade de texturas, cores, composições; Dar continuidade ao planejamento da brincadeira a 
partir das observações da professora de como as crianças se relacionam com os materiais, como interagem entre 
si, o que mais lhes interessa, quais enredos criam. Essas observações servem como insumos para o 
enriquecimento do contexto da brincadeira.
A partir das experiências que cada criança pode vivenciar, pode-se observar uma progressão no 
desenvolvimento da brincadeira que está diretamente relacionada ao desenvolvimento da linguagem verbal, da 
imaginação e da qualidade das interações das crianças entre si e entre elas e os adultos, mediadas pelos objetos. 
Para Oliveira et al. (2002, p. 69): 
 Como vimos o básico para o desenvolvimento infantil é a organização de atividades estruturadoras de interações 
adulto-criança, criança-criança e criança-mundo físico e social. Cabe ao educador cuidar desta organização 
mediadora da relação criança-meio e interagir com ela, auxiliando-a na construção de significados. 

Observamos que as crianças estão cada vez mais participativas, felizes, confiantes e criativas. O brincar com 
materiais não estruturados é muito importante, ele dá autonomia para a criança brincar do que quiser. É só dar 
alguns objetos, apresentar os materiais, organizar o ambiente desafiando-as e propondo novas situações e 
novos materiais e pronto, tudo se transforma em brincadeira, aguçando a sua criatividade a cada dia. As crianças 
nos surpreendem e nós, educadores e pais temos que criar as condições necessárias para que eles possam cada 
vez mais explorar suas potencialidades.
Precisamos estar muito atentos para não reduzir o tempo do brincar em troca de outras atividades que podem 
sobrecarregar a criança e a deixar cansada e sem vitalidade para aprender aquilo que realmente é importante para 
sua vida.
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 RESUMO 

Brincar é bom para o sistema imunológico, para a coordenação, alivia o estresse, deixa a vida mais leve e acima 
de tudo estimula a criatividade.
Brincar é tão importante para as crianças como comer ou o direito à saúde e à educação.  E brincar com outras 
crianças aumenta a capacidade de criação e de imaginação. Essas novas conexões são muito importantes para 
o desenvolvimento infantil, as crianças pequenas brincam e aprendem ao mesmo tempo. As crianças aprendem 
muito através de sua imaginação. Quando os pequenos brincam de super-heróis, piratas, princesas, e 
transformam objetos comuns em mil e uma coisas, eles estão fazendo muito mais do que se divertir. Esse tipo de 
brincadeira não é tão simples como parece, e ajuda a criança a desenvolver suas várias habilidades. A brincadeira 
de faz de conta começa por volta dos 3 anos e vai até 7, 8 anos ou mais. O faz de conta é a maneira como ela 
começa a interagir com o mundo à sua volta e traz para a criança amadurecimento social, emocional, físico e 
intelectual. Quando ela brinca, representa papéis, cria interações e enredos. A brincadeira é um processo de 
relações interindividuais, portanto de cultura. A brincadeira simbólica leva à construção pela criança de um 
mundo ilusório, de situações imaginárias onde objetos são usados como substitutos de outros, conforme a 
criança os emprega com gestos e falas adequadas.

PALAVRAS – CHAVE: Criatividade; Brincadeira; Faz- de- conta

INTRODUÇÃO

O jogo, o brinquedo e a brincadeira sempre estiveram presentes na história da humanidade e, nas últimas 
décadas, a importância atribuída ao brincar para a criança se configura como um direito, garantido em 
documentos, tanto no âmbito internacional, tais como a Declaração Universal dos Direitos da Criança adotada e 
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro 1948, a Convenção de Direitos da 
Criança da ONU aprovada na Resolução 44/25 quanto no âmbito nacional, como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8069), em vigor desde 1990.
Os estudos desenvolvidos por diferentes áreas do conhecimento, a partir da ideia de uma criança ativa, 
competente e capaz, também trazem contribuições sobre a importância do brincar como forma da criança atuar 
no mundo e compreendê-lo, produzindo as culturas infantis. Assim a criança, sujeito histórico e social, nasce 
imersa em uma cultura, e é na brincadeira que ela vivencia experiências, desenvolve sua consciência, recria e 
propõe novos desafios sobre situações que vão surgindo no contexto infantil.
Assim, reconhecidamente, o brincar é a forma mais peculiar da criança conhecer a si própria, o outro e o mundo, 
expressar seus sentimentos, emoções e desejos.
A Educação Infantil tem um papel importante como espaço de circulação e de produção das culturas infantis que 
favorece o brincar como atividade principal da criança, e nesse sentido, o adulto tem um papel importante na 
medida em que organiza os ambientes, oferece os objetos, propõe novas experiências, ajuda na construção de 
hipóteses e estimula a imaginação das crianças. É importante também que os adultos resgatem sua capacidade 
de brincar, tornando-se, assim, mais disponíveis para as crianças enquanto incentivadores e parceiros de suas 
brincadeiras.
É preciso oportunizar diversos momentos lúdicos, aproveitar os espaços diferenciados como praças e parques 
com momentos amplos e livres, garantir espaço-tempo nos ambientes domésticos, educacionais, públicos e 
privados para que o brincar proporcione a criança diferentes níveis de vivência de forma espontânea 
desenvolvendo suas competências individuais quanto grupal.
No desenvolvimento desse percurso, é interessante observar o aprendizado progressivo das crianças e a forma 
como brincam. As crianças imitam gestos e vocalizações de modelos? Ampliam seu próprio repertório de 

brincadeiras? Como a criança utiliza os materiais, demonstra preferência? Utiliza reproduzindo a função do 
material ou projeta outras funções?
A comunicação e socialização com outras crianças. Como são as interações da criança com outras crianças na 
brincadeira? Como resolvem os conflitos que acontecem durante a brincadeira? Negociam significados, regras, 
materiais, papeis? Aprimoram o diálogo com outras crianças? Como se relacionam com os adultos, há evolução 
da autonomia?

A IMPORTÂNCIA DE BRINCAR DE FAZ DE CONTA

As experiências que vivenciamos na infância deixam marcas profundas em nossas vidas, nos nossos hábitos, 
gestos e costumes. Estas experiências passam a fazer parte da nossa história, integram a nossa personalidade. 
Brincar é um movimento essencial para a criança. A brincadeira faz parte do seu universo, é a forma com que ela 
descobre e compreende o mundo que a cerca. 
Brincar de casinha, de boneca, de carrinho, de teatrinho, de fantoche. Tudo isso fez parte da nossa infância e faz 
parte da infância de nossos filhos. O faz de conta é um momento de imaginação e descontração. Traz para a 
criança amadurecimento social, emocional, físico e intelectual.
Quando Vygotsky discute o papel do brinquedo, refere-se especificamente à brincadeira de "faz-de-conta", como 
brincar de casinha, brincar de escolinha, brincar com um cabo de vassoura como se fosse um cavalo. Faz 
referência a outros tipos de brinquedo, mas a brincadeira "faz de conta" é privilegiada em sua discussão sobre o 
papel do brinquedo no desenvolvimento. O autor focaliza o contexto social em que a criança está inserida; 
segundo ele, a brincadeira possibilita a investigação e a aprendizagem sobre as pessoas e as coisas do mundo. 
 
“O lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança. É através do jogo que a criança aprende a agir, 
sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, 
do pensamento e da concentração.” (VYGOTSKY, 1998) 

A brincadeira de faz de conta é considerada um poderoso instrumento de desenvolvimento da capacidade 
imaginativa e criativa da criança. Além disso, é o instrumento privilegiado de inserção e criação de cultura, 
fundamental ao desenvolvimento infantil. Através do faz de conta a criança entra em contato com regras e 
desenvolve a linguagem verbal, pois imaginando a criança se comunica, constroi narrativas e expressa desejos. 
Com isso, tem-se que brincando, a criança cria muitas possibilidades de entrar no mundo adulto, fazendo justiça 
a algo que ela julga estar sendo injustiçada, tendo força para atuar com mais facilidade perante um desafio, tendo 
o poder de controle sobre a situação, pois ela sabe que na vida real perante os adultos esse poder não existe, e 
ela tem que aceitar imposição exterior. Para Kishimoto (2003, p.68) ao brincar a “criança sai do papel passivo para 
o ativo trazendo a ela oportunidade de enfrentar seus medos”.
O faz de conta faz com que a criança desenvolva uma série de habilidades motoras e psicológicas, além de 
trabalhar os valores presentes em sua família. Nesse jogo, cada personagem e objeto são essenciais para 
delimitar situações, regras e atitudes.
A tendência natural das crianças é copiar as pessoas que estão ao seu redor seja os pais, os irmãos, os 
professores, etc.  É na brincadeira de faz de conta que ela encontra a maneira de expressar seus sentimentos e 
pensamentos sobre o que está vivendo. Não existe certo ou errado durante essa brincadeira, apenas o modo da 
criança de ler seu dia a dia e expressá-lo em forma de brincadeira. Segundo Kishimoto (2003, p.43) “ao prover de 
uma situação imaginativa por meio de uma atividade livre a criança desenvolve a iniciativa, expressa seus 
desejos e internaliza as regras sociais”. 
As escolas são espaços privilegiados para que as crianças realizem brincadeiras de faz de conta, já que a 
possibilidade de interações entre elas favorece o desenvolvimento da própria brincadeira e da aprendizagem de 
viver em grupo.
Oportunizar o brinquedo é respeitar a cultura infantil e, sob a ótica da aprendizagem, permite a apropriação de 
bens culturais, desenvolve a iniciativa e permite que a criança expresse seus desejos e internalize as regras 
sociais. As brincadeiras alimentam o espírito imaginativo e exploratório. A brincadeira do faz de conta tem um 
grande significado na vida da criança. No faz de conta brincar é uma verdade, é uma atitude frente à realidade, é 
uma ação em que a criança toma conta, se envolve no tempo e no espaço, transformando cada brinquedo ou 
brincadeira em um recurso de aprendizagem. 
Muitos especialistas em desenvolvimento infantil afirmam que, brincar é o fundamento da exploração intelectual. 
É como as crianças aprendem a aprender.  
 Habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e para a produtividade na força de trabalho, tais como solução 
de problemas, raciocínio e alfabetização se desenvolvem por meio de variados tipos de brincadeiras, da mesma 
forma que habilidades sociais como cooperação e compartilhamento (LINN, 2010, p. 26).  
Brincar é uma atividade aprendida na cultura que possibilita que as crianças se constituam como sujeitos em um 
ambiente em contínua mudança, onde ocorre constante recriação de significados. Essa é uma condição para que 
construam uma cultura de pares, um conjunto relativamente estável de rotinas, artefatos, valores e interesses 
que elas produzem e partilham na interação com companheiros de idade.
Quando brinca de faz de conta, a criança assume papeis, desenrola um enredo e constrói interações. Através 
dessa representação ela demonstra sentimentos, angústias, alegrias, incômodos e suas impressões do dia a dia. 
Elas conseguem expressar suas dificuldades, contradições e se sentem motivadas a lidar com o acaso, uma vez 
que a história é construída no desenrolar da brincadeira.
Brincar de faz de conta é algo importante e fundamental, porque quando a criança brinca de faz de conta, ela 
utiliza-se da sua percepção de mundo, da sua imaginação, da memória e da sua criatividade, para representar a 
realidade a seu modo. Ela está representando algo que está acontecendo consigo mesma de forma real e palpável 
para ela e tem a possibilidade de expressar os seus sentimentos e pensamentos.

Brincar de casinha é muito saudável para o desenvolvimento deles. Panelas, fogão, carrinhos, bonecas tem um 
papel fundamental para que a criança estimule sua imaginação ao criar personagens e assumir determinados 
papéis.
A partir dos dois anos ela entra nesse mundo de representar o meio em que está inserida e começa a se colocar 
através da brincadeira.
Uma criança de dois anos ainda não compreende completamente o que é fantasia e o que é realidade. Mas ao 
mesmo tempo ela pode demonstrar que já sabe brincar com sua vida cotidiana.  Aos poucos a criança começa a 
imitar os gestos dos pais ou de pessoas com as quais mantém um vínculo importante, quando, por exemplo, pega 
um telefone e emite sons ou balbucios, podendo fazer gestos com as mãos e expressões de impaciência, de 
surpresa etc. Nessa fase, são comuns também as brincadeiras de ninar bonecas, empurrar carrinhos etc., mas 
são ainda imitações dos gestos dos adultos ou de outras crianças. E é dessa forma, brincando de imitar, que elas, 
tão pequenas, vão se empenhando em conhecer esse mundo complexo do qual fazem parte.
Nesse processo, a imitação vai ampliando a essência da brincadeira: a imaginação. Imaginando, a criança 
começa a fazer de conta que é mãe, pai, professora, motorista, bombeiro, cabeleireiro, astronauta, fada, princesa. 
Assim, vivencia de forma imaginativa diferentes papeis sociais e psicológicos que observa e conhece em seu 
entorno. Coelho e Pedrosa (2000) afirmam ainda que, por meio destes recursos, as crianças estabelecem, criam 
e recriam, significados de situações já vivenciados no seu dia a dia, a criança brinca assumindo os papéis de 
personagens que são familiares, que já fazem parte da realidade que a criança conhece, expressando assim, seus 
medos, anseios e suas satisfações.
Na faixa etária dos 3 aos 7 anos, o faz de conta é a brincadeira que mais desperta o interesse da criança. Os heróis 
e os seres fantásticos saem dos livros e da TV e entram na vida da criança, que passa a ser o próprio personagem. 
Esta fantasia leva a criança para um mundo que lhe dá possibilidade de vivenciar aventuras estimulando desta 
forma a sua criatividade e imaginação.
BRINCAR DE FAZ DE CONTA PERMITE QUE A CRIANÇA SE EXPRESSE

Faz de conta é uma brincadeira que as crianças podem brincar sozinhas, com os irmãos, colegas e até mesmo 
com os pais e professores. Se você for convidado para a brincadeira, pergunte qual o seu papel e o que você deve 
fazer. Deixe a criança te dirigir nesse momento, afinal de contas, é ela quem está imaginando. Aproveite esses 
momentos para se conectar e compreender melhor como funciona os pensamentos delas.
No faz de conta a criança vive e revive situações que lhe causaram alegria, medo, tristeza e ansiedades, dando-lhe 
a oportunidade de expressar e trabalhar de forma mágica estes sentimentos e emoções tão difíceis de suportar, 
podendo compreendê-los e reorganizá-los. Segundo Linn (2010, p. 39), “fazer de conta é um meio natural de lidar 
com medos profundos e fantasias, mesmo para os pequenos, é um meio para que eles obtenham noção de 
domínio sobre as coisas que as assustam ou oprimem”.
Outra questão fundamental de se discutir quando falamos de faz de conta é a socialização através da expressão 
de ideias. Quando estão nesse jogo da vida real, as crianças criam expressões e regras que são compartilhadas 
com todos que estão envolvidos, é o momento em que ela pode aprender a explicar o que pensa e compreender 
as opiniões de outras pessoas. Segundo Coelho e Pedrosa (2000, p. 52), a brincadeira de faz de conta se constitui 
num exemplo de uma atividade na qual a criança poderia ser vista como se estivesse num mundo só seu, num 
mundo de fantasia. Mas, estudos têm revelado que as crianças quando brincam, estão engajadas umas nas 
outras, construindo e compartilhando significados.
Brincar é algo realmente sério para as crianças quase como uma autoterapia, uma vez que elas não conseguem 
compreender tudo que as cerca, através da brincadeira elas podem se expressar e aprender a lidar com as 
situações seja de frustrações, conflitos e ansiedades.
Quanto mais a criança brinca, mais ela se torna capaz de dominar e se expressar através das histórias 
imaginadas. Ao construir cenários, manipular bonecos, dedoches ou fantoches, ela começa a ter noções de 
regras, tempo e espaço. Proporcionar ambientes favoráveis ao brincar e dar brinquedos e objetos que a ajudem 
a elaborar suas histórias é fundamental para que sua imaginação vá além.
A imaginação e a criação são os fios condutores que unem a brincadeira. Brincar é para a criança uma forma de 
viver e de aprender a conviver, um modo sem paralelo de expressão plena da infância.
Como pais e professores podemos oferecer ferramentas para que as crianças consigam se expressar como 
brinquedos que estimulem a imaginação e o faz de conta. Cabe a nós  estimularmos e motivarmos a criança para 
este exercício de desenvolvimento. Incitar as crianças para as brincadeiras, organizar espaços dentro de casa e 
na escola que enriqueçam as experiências lúdicas das crianças, facilitar a disposição de brinquedos em 
mobiliário acessível, participar da brincadeira respeitando o seu ritmo e sua imaginação,  propor brincadeiras que 
envolva o  universo cultural de sua comunidade, estar atento aos personagens que as crianças gostam de imitar 
(observando se for muito violento, mostrar outras opções), dar oportunidade para se exercitar dentro das 
atividades da própria casa, imitando os pais e os irmãos.
A organização em cantos do ambiente que as crianças utilizam regularmente, com materiais que favorecem o 
desenvolvimento de sua imaginação. Organizados, de preferência com a ajuda das crianças, os cantos podem 
conter objetos que compõem temas ou sugerem ações e papeis sociais que as crianças observam e imitam em 
suas brincadeiras. Os espaços podem pertencer a duas categorias básicas: áreas amplas (quadras 
poliesportivas, corredores amplos etc.); salas de brincar.
A partir da observação atenta dos interesses das crianças, a professora planeja como organizará o espaço que 
será utilizado para a brincadeira de faz de conta. Pode, como apoio, utilizar instrumentos para planejar o contexto 
da brincadeira: Brinquedos e objetos que se assemelham ao real (para as crianças menores); Objetos diversos 
(panelas, colheres); Caixas de papelão e outros materiais recicláveis; tecidos, dentre outros. A criança brinca, 
imagina, cria, recria e constrói a partir do que ela tem em mãos, seja o objeto que for, pois utiliza da criatividade 
para brincar, construir seu mundo imaginário e realizar assim a diversão. Com isso é perceptível que:   
Brincando a criança pode tornar-se algo que é, ou melhor, que ainda não é (através da brincadeira a criança pode 

ser o que quiser), agir com objetos substitutivos, interagir segundo padrões não determinados pela realidade do 
espaço social em que vive e ultrapassar os limites que lhe são apresentados (PRADO, 1999, p. 2).  

A regularidade das experiências de brincadeira em ambientes especialmente organizados para este fim é 
fundamental para que as crianças aprendam a brincar com outras crianças e desenvolvam sua imaginação. Ao 
garantirmos essas vivências com regularidade, é possível observar como as crianças brincam, suas ações e 
interesses.
Aos poucos a criança começa a imitar os gestos dos pais ou de pessoas com as quais mantém um vínculo 
importante, quando, por exemplo, pega um telefone e emite sons ou balbucios, podendo fazer gestos com as 
mãos e expressões de impaciência, de surpresa etc. Nessa fase, são comuns também as brincadeiras de ninar 
bonecas, empurrar carrinhos etc., mas são ainda imitações dos gestos dos adultos ou de outras crianças. E é 
dessa forma, brincando de imitar, que elas, tão pequenas, vão se empenhando em conhecer esse mundo 
complexo do qual fazem parte. A brincadeira do faz-de-conta ou também conhecida como jogo simbólico é uma 
atividade lúdica importante para as crianças desenvolverem sua autonomia, é através da interação com as 
pessoas e objetos do seu meio que elas têm oportunidades de expressar suas aprendizagens, porque não 
estarão apenas brincando, mas sim desenvolvendo sua imaginação, criatividade e controlando as suas 
ansiedades e medos. Cunha (2007, p. 23) esclarece: 
 
Neste tipo de brincadeira a criança traduz o mundo dos adultos para a dimensão de suas possibilidades e 
necessidades, as crianças precisam vivenciar suas ideias em nível simbólico, para poderem compreender seu 
significado na vida real.

Usando fantasias, brinquedos e materiais recicláveis, as crianças são capazes de criar histórias e desenrolar 
horas e horas de brincadeiras. Com isso, desenvolvem aspectos intelectuais, físicos, sociais e emocionais. Para 
Chiaradia (2010, p.13): 
 
Observando as brincadeiras que as crianças realizam, vamos notar seu desenvolvimento e as mudanças em seus 
interesses e nos padrões de seu relacionamento social. Tal observação ajuda bastante no trabalho com uma 
criança pequena. Quando propomos apenas aulas dirigidas ou programas prontos, estamos desconsiderando o 
desenvolvimento que observamos a partir das atividades espontâneas da criança através das brincadeiras.  

Intelectualmente, ela desenvolve habilidades como negociação, criatividade, organização e planejamento, 
resolução de problemas, costumes familiares e conhecimentos específicos como a matemática.
Fisicamente, a criança recebe um estímulo para aprimorar sua coordenação motora e espacial.
 Socialmente, ela começa a entender os papeis de cada um na sociedade, a visão de seu    lugar na família. Além 
de aprender a compartilhar, ter empatia, cooperar, controlar suas   impulsividades, reconhecer o outro e lidar com 
frustrações. Cunha (2007, p. 23), indica que: 
 O pensamento da criança evolui a partir de suas ações, razão pela qual as atividades são tão importantes para o 
desenvolvimento do pensamento infantil. Mesmo que conheça determinados objetos ou que já tenha vivido 
determinas situações, a compreensão das experiências fica mais clara quando as representa em seu 
faz-de-conta. Neste tipo de brincadeira tem também a oportunidade de expressar e elaborar, de forma simbólica, 
desejos, conflitos e frustrações. 

Emocionalmente, o adulto consegue trabalhar com a criança sua auto-estima, orgulho, segurança e proteção, 
independência e o reconhecimento de sentimentos e propósitos.
E o mais fundamental, estar presente também durante a brincadeira sendo o personagem que a criança pediu 
para você ser. Lembre-se que se ele pedir “de novo” para você brincar com ele é porque ele simplesmente ama 
sua presença.
 Quando você incentiva a criança a criar sua própria brincadeira, ela consegue viajar em objetos até então usados 
para outros fins. Atribuir novos significados aos objetos vai ajudar a criança a pensar no novo através da 
construção da brincadeira. Caixas de papelão, lençóis, revistas velhas, garrafas, jornais, objetos que já não são 
mais utilizados em casa e que não oferecem risco. Tudo isso pode entrar na brincadeira, vamos ajudar as 
crianças a criar, imaginar e se divertir. Separe um tempo para estar com eles e proporcionar memórias 
agradáveis. Essas brincadeiras ajudam a estreitar os laços familiares e a conhecer melhor o que a criança pensa, 
sente e como ela se expressa diante do mundo. De acordo com Kishimoto (2003, p.66), 
A criança precisa deste momento para que possa entender o seu eu interior e que em muitos casos os pais ficam 
incomodados com as fantasias de seus filhos e acabam não permitindo à criança esse momento de faz de conta 
que é um dos momentos mais importantes para a vida dela.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas diferentes formas de brincar a criança vivencia aspectos do seu cotidiano, possibilitando o conhecimento, a 
investigação, soluções de problemas que ajuda no desenvolvimento da memória, atenção, concentração, 
imaginação, motricidade além da cultura infantil. O faz de conta permite à criança experimentar possibilidades, 
assumir papéis, expressar seus pensamentos, formular hipóteses. A liberdade de criar, imaginar permite a 
capacidade da criança de ir além e se auto-organizar, transformando os objetos por meio da fantasia, imaginação 
e criatividade, uma caixa se transforma em um carro, avião, cozinha entre outros. Descobre funções alternativas 
para os objetos e as brincadeiras vão tendo formas e cores variáveis a cada criança que se interagem.
As proposições da professora podem desencadear as seguintes atividades das crianças: Explorar os temas mais 
recorrentes nas brincadeiras das crianças; Potencializar os espaços de brincar, organizando-os de modo a 
favorecer o acesso às crianças; Potencializar os materiais cuidando da qualidade estética do que é oferecido, 

enriquecendo a diversidade de texturas, cores, composições; Dar continuidade ao planejamento da brincadeira a 
partir das observações da professora de como as crianças se relacionam com os materiais, como interagem entre 
si, o que mais lhes interessa, quais enredos criam. Essas observações servem como insumos para o 
enriquecimento do contexto da brincadeira.
A partir das experiências que cada criança pode vivenciar, pode-se observar uma progressão no 
desenvolvimento da brincadeira que está diretamente relacionada ao desenvolvimento da linguagem verbal, da 
imaginação e da qualidade das interações das crianças entre si e entre elas e os adultos, mediadas pelos objetos. 
Para Oliveira et al. (2002, p. 69): 
 Como vimos o básico para o desenvolvimento infantil é a organização de atividades estruturadoras de interações 
adulto-criança, criança-criança e criança-mundo físico e social. Cabe ao educador cuidar desta organização 
mediadora da relação criança-meio e interagir com ela, auxiliando-a na construção de significados. 

Observamos que as crianças estão cada vez mais participativas, felizes, confiantes e criativas. O brincar com 
materiais não estruturados é muito importante, ele dá autonomia para a criança brincar do que quiser. É só dar 
alguns objetos, apresentar os materiais, organizar o ambiente desafiando-as e propondo novas situações e 
novos materiais e pronto, tudo se transforma em brincadeira, aguçando a sua criatividade a cada dia. As crianças 
nos surpreendem e nós, educadores e pais temos que criar as condições necessárias para que eles possam cada 
vez mais explorar suas potencialidades.
Precisamos estar muito atentos para não reduzir o tempo do brincar em troca de outras atividades que podem 
sobrecarregar a criança e a deixar cansada e sem vitalidade para aprender aquilo que realmente é importante para 
sua vida.
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 RESUMO 

Brincar é bom para o sistema imunológico, para a coordenação, alivia o estresse, deixa a vida mais leve e acima 
de tudo estimula a criatividade.
Brincar é tão importante para as crianças como comer ou o direito à saúde e à educação.  E brincar com outras 
crianças aumenta a capacidade de criação e de imaginação. Essas novas conexões são muito importantes para 
o desenvolvimento infantil, as crianças pequenas brincam e aprendem ao mesmo tempo. As crianças aprendem 
muito através de sua imaginação. Quando os pequenos brincam de super-heróis, piratas, princesas, e 
transformam objetos comuns em mil e uma coisas, eles estão fazendo muito mais do que se divertir. Esse tipo de 
brincadeira não é tão simples como parece, e ajuda a criança a desenvolver suas várias habilidades. A brincadeira 
de faz de conta começa por volta dos 3 anos e vai até 7, 8 anos ou mais. O faz de conta é a maneira como ela 
começa a interagir com o mundo à sua volta e traz para a criança amadurecimento social, emocional, físico e 
intelectual. Quando ela brinca, representa papéis, cria interações e enredos. A brincadeira é um processo de 
relações interindividuais, portanto de cultura. A brincadeira simbólica leva à construção pela criança de um 
mundo ilusório, de situações imaginárias onde objetos são usados como substitutos de outros, conforme a 
criança os emprega com gestos e falas adequadas.

PALAVRAS – CHAVE: Criatividade; Brincadeira; Faz- de- conta

INTRODUÇÃO

O jogo, o brinquedo e a brincadeira sempre estiveram presentes na história da humanidade e, nas últimas 
décadas, a importância atribuída ao brincar para a criança se configura como um direito, garantido em 
documentos, tanto no âmbito internacional, tais como a Declaração Universal dos Direitos da Criança adotada e 
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro 1948, a Convenção de Direitos da 
Criança da ONU aprovada na Resolução 44/25 quanto no âmbito nacional, como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8069), em vigor desde 1990.
Os estudos desenvolvidos por diferentes áreas do conhecimento, a partir da ideia de uma criança ativa, 
competente e capaz, também trazem contribuições sobre a importância do brincar como forma da criança atuar 
no mundo e compreendê-lo, produzindo as culturas infantis. Assim a criança, sujeito histórico e social, nasce 
imersa em uma cultura, e é na brincadeira que ela vivencia experiências, desenvolve sua consciência, recria e 
propõe novos desafios sobre situações que vão surgindo no contexto infantil.
Assim, reconhecidamente, o brincar é a forma mais peculiar da criança conhecer a si própria, o outro e o mundo, 
expressar seus sentimentos, emoções e desejos.
A Educação Infantil tem um papel importante como espaço de circulação e de produção das culturas infantis que 
favorece o brincar como atividade principal da criança, e nesse sentido, o adulto tem um papel importante na 
medida em que organiza os ambientes, oferece os objetos, propõe novas experiências, ajuda na construção de 
hipóteses e estimula a imaginação das crianças. É importante também que os adultos resgatem sua capacidade 
de brincar, tornando-se, assim, mais disponíveis para as crianças enquanto incentivadores e parceiros de suas 
brincadeiras.
É preciso oportunizar diversos momentos lúdicos, aproveitar os espaços diferenciados como praças e parques 
com momentos amplos e livres, garantir espaço-tempo nos ambientes domésticos, educacionais, públicos e 
privados para que o brincar proporcione a criança diferentes níveis de vivência de forma espontânea 
desenvolvendo suas competências individuais quanto grupal.
No desenvolvimento desse percurso, é interessante observar o aprendizado progressivo das crianças e a forma 
como brincam. As crianças imitam gestos e vocalizações de modelos? Ampliam seu próprio repertório de 

brincadeiras? Como a criança utiliza os materiais, demonstra preferência? Utiliza reproduzindo a função do 
material ou projeta outras funções?
A comunicação e socialização com outras crianças. Como são as interações da criança com outras crianças na 
brincadeira? Como resolvem os conflitos que acontecem durante a brincadeira? Negociam significados, regras, 
materiais, papeis? Aprimoram o diálogo com outras crianças? Como se relacionam com os adultos, há evolução 
da autonomia?

A IMPORTÂNCIA DE BRINCAR DE FAZ DE CONTA

As experiências que vivenciamos na infância deixam marcas profundas em nossas vidas, nos nossos hábitos, 
gestos e costumes. Estas experiências passam a fazer parte da nossa história, integram a nossa personalidade. 
Brincar é um movimento essencial para a criança. A brincadeira faz parte do seu universo, é a forma com que ela 
descobre e compreende o mundo que a cerca. 
Brincar de casinha, de boneca, de carrinho, de teatrinho, de fantoche. Tudo isso fez parte da nossa infância e faz 
parte da infância de nossos filhos. O faz de conta é um momento de imaginação e descontração. Traz para a 
criança amadurecimento social, emocional, físico e intelectual.
Quando Vygotsky discute o papel do brinquedo, refere-se especificamente à brincadeira de "faz-de-conta", como 
brincar de casinha, brincar de escolinha, brincar com um cabo de vassoura como se fosse um cavalo. Faz 
referência a outros tipos de brinquedo, mas a brincadeira "faz de conta" é privilegiada em sua discussão sobre o 
papel do brinquedo no desenvolvimento. O autor focaliza o contexto social em que a criança está inserida; 
segundo ele, a brincadeira possibilita a investigação e a aprendizagem sobre as pessoas e as coisas do mundo. 
 
“O lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança. É através do jogo que a criança aprende a agir, 
sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, 
do pensamento e da concentração.” (VYGOTSKY, 1998) 

A brincadeira de faz de conta é considerada um poderoso instrumento de desenvolvimento da capacidade 
imaginativa e criativa da criança. Além disso, é o instrumento privilegiado de inserção e criação de cultura, 
fundamental ao desenvolvimento infantil. Através do faz de conta a criança entra em contato com regras e 
desenvolve a linguagem verbal, pois imaginando a criança se comunica, constroi narrativas e expressa desejos. 
Com isso, tem-se que brincando, a criança cria muitas possibilidades de entrar no mundo adulto, fazendo justiça 
a algo que ela julga estar sendo injustiçada, tendo força para atuar com mais facilidade perante um desafio, tendo 
o poder de controle sobre a situação, pois ela sabe que na vida real perante os adultos esse poder não existe, e 
ela tem que aceitar imposição exterior. Para Kishimoto (2003, p.68) ao brincar a “criança sai do papel passivo para 
o ativo trazendo a ela oportunidade de enfrentar seus medos”.
O faz de conta faz com que a criança desenvolva uma série de habilidades motoras e psicológicas, além de 
trabalhar os valores presentes em sua família. Nesse jogo, cada personagem e objeto são essenciais para 
delimitar situações, regras e atitudes.
A tendência natural das crianças é copiar as pessoas que estão ao seu redor seja os pais, os irmãos, os 
professores, etc.  É na brincadeira de faz de conta que ela encontra a maneira de expressar seus sentimentos e 
pensamentos sobre o que está vivendo. Não existe certo ou errado durante essa brincadeira, apenas o modo da 
criança de ler seu dia a dia e expressá-lo em forma de brincadeira. Segundo Kishimoto (2003, p.43) “ao prover de 
uma situação imaginativa por meio de uma atividade livre a criança desenvolve a iniciativa, expressa seus 
desejos e internaliza as regras sociais”. 
As escolas são espaços privilegiados para que as crianças realizem brincadeiras de faz de conta, já que a 
possibilidade de interações entre elas favorece o desenvolvimento da própria brincadeira e da aprendizagem de 
viver em grupo.
Oportunizar o brinquedo é respeitar a cultura infantil e, sob a ótica da aprendizagem, permite a apropriação de 
bens culturais, desenvolve a iniciativa e permite que a criança expresse seus desejos e internalize as regras 
sociais. As brincadeiras alimentam o espírito imaginativo e exploratório. A brincadeira do faz de conta tem um 
grande significado na vida da criança. No faz de conta brincar é uma verdade, é uma atitude frente à realidade, é 
uma ação em que a criança toma conta, se envolve no tempo e no espaço, transformando cada brinquedo ou 
brincadeira em um recurso de aprendizagem. 
Muitos especialistas em desenvolvimento infantil afirmam que, brincar é o fundamento da exploração intelectual. 
É como as crianças aprendem a aprender.  
 Habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e para a produtividade na força de trabalho, tais como solução 
de problemas, raciocínio e alfabetização se desenvolvem por meio de variados tipos de brincadeiras, da mesma 
forma que habilidades sociais como cooperação e compartilhamento (LINN, 2010, p. 26).  
Brincar é uma atividade aprendida na cultura que possibilita que as crianças se constituam como sujeitos em um 
ambiente em contínua mudança, onde ocorre constante recriação de significados. Essa é uma condição para que 
construam uma cultura de pares, um conjunto relativamente estável de rotinas, artefatos, valores e interesses 
que elas produzem e partilham na interação com companheiros de idade.
Quando brinca de faz de conta, a criança assume papeis, desenrola um enredo e constrói interações. Através 
dessa representação ela demonstra sentimentos, angústias, alegrias, incômodos e suas impressões do dia a dia. 
Elas conseguem expressar suas dificuldades, contradições e se sentem motivadas a lidar com o acaso, uma vez 
que a história é construída no desenrolar da brincadeira.
Brincar de faz de conta é algo importante e fundamental, porque quando a criança brinca de faz de conta, ela 
utiliza-se da sua percepção de mundo, da sua imaginação, da memória e da sua criatividade, para representar a 
realidade a seu modo. Ela está representando algo que está acontecendo consigo mesma de forma real e palpável 
para ela e tem a possibilidade de expressar os seus sentimentos e pensamentos.

Brincar de casinha é muito saudável para o desenvolvimento deles. Panelas, fogão, carrinhos, bonecas tem um 
papel fundamental para que a criança estimule sua imaginação ao criar personagens e assumir determinados 
papéis.
A partir dos dois anos ela entra nesse mundo de representar o meio em que está inserida e começa a se colocar 
através da brincadeira.
Uma criança de dois anos ainda não compreende completamente o que é fantasia e o que é realidade. Mas ao 
mesmo tempo ela pode demonstrar que já sabe brincar com sua vida cotidiana.  Aos poucos a criança começa a 
imitar os gestos dos pais ou de pessoas com as quais mantém um vínculo importante, quando, por exemplo, pega 
um telefone e emite sons ou balbucios, podendo fazer gestos com as mãos e expressões de impaciência, de 
surpresa etc. Nessa fase, são comuns também as brincadeiras de ninar bonecas, empurrar carrinhos etc., mas 
são ainda imitações dos gestos dos adultos ou de outras crianças. E é dessa forma, brincando de imitar, que elas, 
tão pequenas, vão se empenhando em conhecer esse mundo complexo do qual fazem parte.
Nesse processo, a imitação vai ampliando a essência da brincadeira: a imaginação. Imaginando, a criança 
começa a fazer de conta que é mãe, pai, professora, motorista, bombeiro, cabeleireiro, astronauta, fada, princesa. 
Assim, vivencia de forma imaginativa diferentes papeis sociais e psicológicos que observa e conhece em seu 
entorno. Coelho e Pedrosa (2000) afirmam ainda que, por meio destes recursos, as crianças estabelecem, criam 
e recriam, significados de situações já vivenciados no seu dia a dia, a criança brinca assumindo os papéis de 
personagens que são familiares, que já fazem parte da realidade que a criança conhece, expressando assim, seus 
medos, anseios e suas satisfações.
Na faixa etária dos 3 aos 7 anos, o faz de conta é a brincadeira que mais desperta o interesse da criança. Os heróis 
e os seres fantásticos saem dos livros e da TV e entram na vida da criança, que passa a ser o próprio personagem. 
Esta fantasia leva a criança para um mundo que lhe dá possibilidade de vivenciar aventuras estimulando desta 
forma a sua criatividade e imaginação.
BRINCAR DE FAZ DE CONTA PERMITE QUE A CRIANÇA SE EXPRESSE

Faz de conta é uma brincadeira que as crianças podem brincar sozinhas, com os irmãos, colegas e até mesmo 
com os pais e professores. Se você for convidado para a brincadeira, pergunte qual o seu papel e o que você deve 
fazer. Deixe a criança te dirigir nesse momento, afinal de contas, é ela quem está imaginando. Aproveite esses 
momentos para se conectar e compreender melhor como funciona os pensamentos delas.
No faz de conta a criança vive e revive situações que lhe causaram alegria, medo, tristeza e ansiedades, dando-lhe 
a oportunidade de expressar e trabalhar de forma mágica estes sentimentos e emoções tão difíceis de suportar, 
podendo compreendê-los e reorganizá-los. Segundo Linn (2010, p. 39), “fazer de conta é um meio natural de lidar 
com medos profundos e fantasias, mesmo para os pequenos, é um meio para que eles obtenham noção de 
domínio sobre as coisas que as assustam ou oprimem”.
Outra questão fundamental de se discutir quando falamos de faz de conta é a socialização através da expressão 
de ideias. Quando estão nesse jogo da vida real, as crianças criam expressões e regras que são compartilhadas 
com todos que estão envolvidos, é o momento em que ela pode aprender a explicar o que pensa e compreender 
as opiniões de outras pessoas. Segundo Coelho e Pedrosa (2000, p. 52), a brincadeira de faz de conta se constitui 
num exemplo de uma atividade na qual a criança poderia ser vista como se estivesse num mundo só seu, num 
mundo de fantasia. Mas, estudos têm revelado que as crianças quando brincam, estão engajadas umas nas 
outras, construindo e compartilhando significados.
Brincar é algo realmente sério para as crianças quase como uma autoterapia, uma vez que elas não conseguem 
compreender tudo que as cerca, através da brincadeira elas podem se expressar e aprender a lidar com as 
situações seja de frustrações, conflitos e ansiedades.
Quanto mais a criança brinca, mais ela se torna capaz de dominar e se expressar através das histórias 
imaginadas. Ao construir cenários, manipular bonecos, dedoches ou fantoches, ela começa a ter noções de 
regras, tempo e espaço. Proporcionar ambientes favoráveis ao brincar e dar brinquedos e objetos que a ajudem 
a elaborar suas histórias é fundamental para que sua imaginação vá além.
A imaginação e a criação são os fios condutores que unem a brincadeira. Brincar é para a criança uma forma de 
viver e de aprender a conviver, um modo sem paralelo de expressão plena da infância.
Como pais e professores podemos oferecer ferramentas para que as crianças consigam se expressar como 
brinquedos que estimulem a imaginação e o faz de conta. Cabe a nós  estimularmos e motivarmos a criança para 
este exercício de desenvolvimento. Incitar as crianças para as brincadeiras, organizar espaços dentro de casa e 
na escola que enriqueçam as experiências lúdicas das crianças, facilitar a disposição de brinquedos em 
mobiliário acessível, participar da brincadeira respeitando o seu ritmo e sua imaginação,  propor brincadeiras que 
envolva o  universo cultural de sua comunidade, estar atento aos personagens que as crianças gostam de imitar 
(observando se for muito violento, mostrar outras opções), dar oportunidade para se exercitar dentro das 
atividades da própria casa, imitando os pais e os irmãos.
A organização em cantos do ambiente que as crianças utilizam regularmente, com materiais que favorecem o 
desenvolvimento de sua imaginação. Organizados, de preferência com a ajuda das crianças, os cantos podem 
conter objetos que compõem temas ou sugerem ações e papeis sociais que as crianças observam e imitam em 
suas brincadeiras. Os espaços podem pertencer a duas categorias básicas: áreas amplas (quadras 
poliesportivas, corredores amplos etc.); salas de brincar.
A partir da observação atenta dos interesses das crianças, a professora planeja como organizará o espaço que 
será utilizado para a brincadeira de faz de conta. Pode, como apoio, utilizar instrumentos para planejar o contexto 
da brincadeira: Brinquedos e objetos que se assemelham ao real (para as crianças menores); Objetos diversos 
(panelas, colheres); Caixas de papelão e outros materiais recicláveis; tecidos, dentre outros. A criança brinca, 
imagina, cria, recria e constrói a partir do que ela tem em mãos, seja o objeto que for, pois utiliza da criatividade 
para brincar, construir seu mundo imaginário e realizar assim a diversão. Com isso é perceptível que:   
Brincando a criança pode tornar-se algo que é, ou melhor, que ainda não é (através da brincadeira a criança pode 

ser o que quiser), agir com objetos substitutivos, interagir segundo padrões não determinados pela realidade do 
espaço social em que vive e ultrapassar os limites que lhe são apresentados (PRADO, 1999, p. 2).  

A regularidade das experiências de brincadeira em ambientes especialmente organizados para este fim é 
fundamental para que as crianças aprendam a brincar com outras crianças e desenvolvam sua imaginação. Ao 
garantirmos essas vivências com regularidade, é possível observar como as crianças brincam, suas ações e 
interesses.
Aos poucos a criança começa a imitar os gestos dos pais ou de pessoas com as quais mantém um vínculo 
importante, quando, por exemplo, pega um telefone e emite sons ou balbucios, podendo fazer gestos com as 
mãos e expressões de impaciência, de surpresa etc. Nessa fase, são comuns também as brincadeiras de ninar 
bonecas, empurrar carrinhos etc., mas são ainda imitações dos gestos dos adultos ou de outras crianças. E é 
dessa forma, brincando de imitar, que elas, tão pequenas, vão se empenhando em conhecer esse mundo 
complexo do qual fazem parte. A brincadeira do faz-de-conta ou também conhecida como jogo simbólico é uma 
atividade lúdica importante para as crianças desenvolverem sua autonomia, é através da interação com as 
pessoas e objetos do seu meio que elas têm oportunidades de expressar suas aprendizagens, porque não 
estarão apenas brincando, mas sim desenvolvendo sua imaginação, criatividade e controlando as suas 
ansiedades e medos. Cunha (2007, p. 23) esclarece: 
 
Neste tipo de brincadeira a criança traduz o mundo dos adultos para a dimensão de suas possibilidades e 
necessidades, as crianças precisam vivenciar suas ideias em nível simbólico, para poderem compreender seu 
significado na vida real.

Usando fantasias, brinquedos e materiais recicláveis, as crianças são capazes de criar histórias e desenrolar 
horas e horas de brincadeiras. Com isso, desenvolvem aspectos intelectuais, físicos, sociais e emocionais. Para 
Chiaradia (2010, p.13): 
 
Observando as brincadeiras que as crianças realizam, vamos notar seu desenvolvimento e as mudanças em seus 
interesses e nos padrões de seu relacionamento social. Tal observação ajuda bastante no trabalho com uma 
criança pequena. Quando propomos apenas aulas dirigidas ou programas prontos, estamos desconsiderando o 
desenvolvimento que observamos a partir das atividades espontâneas da criança através das brincadeiras.  

Intelectualmente, ela desenvolve habilidades como negociação, criatividade, organização e planejamento, 
resolução de problemas, costumes familiares e conhecimentos específicos como a matemática.
Fisicamente, a criança recebe um estímulo para aprimorar sua coordenação motora e espacial.
 Socialmente, ela começa a entender os papeis de cada um na sociedade, a visão de seu    lugar na família. Além 
de aprender a compartilhar, ter empatia, cooperar, controlar suas   impulsividades, reconhecer o outro e lidar com 
frustrações. Cunha (2007, p. 23), indica que: 
 O pensamento da criança evolui a partir de suas ações, razão pela qual as atividades são tão importantes para o 
desenvolvimento do pensamento infantil. Mesmo que conheça determinados objetos ou que já tenha vivido 
determinas situações, a compreensão das experiências fica mais clara quando as representa em seu 
faz-de-conta. Neste tipo de brincadeira tem também a oportunidade de expressar e elaborar, de forma simbólica, 
desejos, conflitos e frustrações. 

Emocionalmente, o adulto consegue trabalhar com a criança sua auto-estima, orgulho, segurança e proteção, 
independência e o reconhecimento de sentimentos e propósitos.
E o mais fundamental, estar presente também durante a brincadeira sendo o personagem que a criança pediu 
para você ser. Lembre-se que se ele pedir “de novo” para você brincar com ele é porque ele simplesmente ama 
sua presença.
 Quando você incentiva a criança a criar sua própria brincadeira, ela consegue viajar em objetos até então usados 
para outros fins. Atribuir novos significados aos objetos vai ajudar a criança a pensar no novo através da 
construção da brincadeira. Caixas de papelão, lençóis, revistas velhas, garrafas, jornais, objetos que já não são 
mais utilizados em casa e que não oferecem risco. Tudo isso pode entrar na brincadeira, vamos ajudar as 
crianças a criar, imaginar e se divertir. Separe um tempo para estar com eles e proporcionar memórias 
agradáveis. Essas brincadeiras ajudam a estreitar os laços familiares e a conhecer melhor o que a criança pensa, 
sente e como ela se expressa diante do mundo. De acordo com Kishimoto (2003, p.66), 
A criança precisa deste momento para que possa entender o seu eu interior e que em muitos casos os pais ficam 
incomodados com as fantasias de seus filhos e acabam não permitindo à criança esse momento de faz de conta 
que é um dos momentos mais importantes para a vida dela.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas diferentes formas de brincar a criança vivencia aspectos do seu cotidiano, possibilitando o conhecimento, a 
investigação, soluções de problemas que ajuda no desenvolvimento da memória, atenção, concentração, 
imaginação, motricidade além da cultura infantil. O faz de conta permite à criança experimentar possibilidades, 
assumir papéis, expressar seus pensamentos, formular hipóteses. A liberdade de criar, imaginar permite a 
capacidade da criança de ir além e se auto-organizar, transformando os objetos por meio da fantasia, imaginação 
e criatividade, uma caixa se transforma em um carro, avião, cozinha entre outros. Descobre funções alternativas 
para os objetos e as brincadeiras vão tendo formas e cores variáveis a cada criança que se interagem.
As proposições da professora podem desencadear as seguintes atividades das crianças: Explorar os temas mais 
recorrentes nas brincadeiras das crianças; Potencializar os espaços de brincar, organizando-os de modo a 
favorecer o acesso às crianças; Potencializar os materiais cuidando da qualidade estética do que é oferecido, 

enriquecendo a diversidade de texturas, cores, composições; Dar continuidade ao planejamento da brincadeira a 
partir das observações da professora de como as crianças se relacionam com os materiais, como interagem entre 
si, o que mais lhes interessa, quais enredos criam. Essas observações servem como insumos para o 
enriquecimento do contexto da brincadeira.
A partir das experiências que cada criança pode vivenciar, pode-se observar uma progressão no 
desenvolvimento da brincadeira que está diretamente relacionada ao desenvolvimento da linguagem verbal, da 
imaginação e da qualidade das interações das crianças entre si e entre elas e os adultos, mediadas pelos objetos. 
Para Oliveira et al. (2002, p. 69): 
 Como vimos o básico para o desenvolvimento infantil é a organização de atividades estruturadoras de interações 
adulto-criança, criança-criança e criança-mundo físico e social. Cabe ao educador cuidar desta organização 
mediadora da relação criança-meio e interagir com ela, auxiliando-a na construção de significados. 

Observamos que as crianças estão cada vez mais participativas, felizes, confiantes e criativas. O brincar com 
materiais não estruturados é muito importante, ele dá autonomia para a criança brincar do que quiser. É só dar 
alguns objetos, apresentar os materiais, organizar o ambiente desafiando-as e propondo novas situações e 
novos materiais e pronto, tudo se transforma em brincadeira, aguçando a sua criatividade a cada dia. As crianças 
nos surpreendem e nós, educadores e pais temos que criar as condições necessárias para que eles possam cada 
vez mais explorar suas potencialidades.
Precisamos estar muito atentos para não reduzir o tempo do brincar em troca de outras atividades que podem 
sobrecarregar a criança e a deixar cansada e sem vitalidade para aprender aquilo que realmente é importante para 
sua vida.
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 RESUMO 

Brincar é bom para o sistema imunológico, para a coordenação, alivia o estresse, deixa a vida mais leve e acima 
de tudo estimula a criatividade.
Brincar é tão importante para as crianças como comer ou o direito à saúde e à educação.  E brincar com outras 
crianças aumenta a capacidade de criação e de imaginação. Essas novas conexões são muito importantes para 
o desenvolvimento infantil, as crianças pequenas brincam e aprendem ao mesmo tempo. As crianças aprendem 
muito através de sua imaginação. Quando os pequenos brincam de super-heróis, piratas, princesas, e 
transformam objetos comuns em mil e uma coisas, eles estão fazendo muito mais do que se divertir. Esse tipo de 
brincadeira não é tão simples como parece, e ajuda a criança a desenvolver suas várias habilidades. A brincadeira 
de faz de conta começa por volta dos 3 anos e vai até 7, 8 anos ou mais. O faz de conta é a maneira como ela 
começa a interagir com o mundo à sua volta e traz para a criança amadurecimento social, emocional, físico e 
intelectual. Quando ela brinca, representa papéis, cria interações e enredos. A brincadeira é um processo de 
relações interindividuais, portanto de cultura. A brincadeira simbólica leva à construção pela criança de um 
mundo ilusório, de situações imaginárias onde objetos são usados como substitutos de outros, conforme a 
criança os emprega com gestos e falas adequadas.

PALAVRAS – CHAVE: Criatividade; Brincadeira; Faz- de- conta

INTRODUÇÃO

O jogo, o brinquedo e a brincadeira sempre estiveram presentes na história da humanidade e, nas últimas 
décadas, a importância atribuída ao brincar para a criança se configura como um direito, garantido em 
documentos, tanto no âmbito internacional, tais como a Declaração Universal dos Direitos da Criança adotada e 
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro 1948, a Convenção de Direitos da 
Criança da ONU aprovada na Resolução 44/25 quanto no âmbito nacional, como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8069), em vigor desde 1990.
Os estudos desenvolvidos por diferentes áreas do conhecimento, a partir da ideia de uma criança ativa, 
competente e capaz, também trazem contribuições sobre a importância do brincar como forma da criança atuar 
no mundo e compreendê-lo, produzindo as culturas infantis. Assim a criança, sujeito histórico e social, nasce 
imersa em uma cultura, e é na brincadeira que ela vivencia experiências, desenvolve sua consciência, recria e 
propõe novos desafios sobre situações que vão surgindo no contexto infantil.
Assim, reconhecidamente, o brincar é a forma mais peculiar da criança conhecer a si própria, o outro e o mundo, 
expressar seus sentimentos, emoções e desejos.
A Educação Infantil tem um papel importante como espaço de circulação e de produção das culturas infantis que 
favorece o brincar como atividade principal da criança, e nesse sentido, o adulto tem um papel importante na 
medida em que organiza os ambientes, oferece os objetos, propõe novas experiências, ajuda na construção de 
hipóteses e estimula a imaginação das crianças. É importante também que os adultos resgatem sua capacidade 
de brincar, tornando-se, assim, mais disponíveis para as crianças enquanto incentivadores e parceiros de suas 
brincadeiras.
É preciso oportunizar diversos momentos lúdicos, aproveitar os espaços diferenciados como praças e parques 
com momentos amplos e livres, garantir espaço-tempo nos ambientes domésticos, educacionais, públicos e 
privados para que o brincar proporcione a criança diferentes níveis de vivência de forma espontânea 
desenvolvendo suas competências individuais quanto grupal.
No desenvolvimento desse percurso, é interessante observar o aprendizado progressivo das crianças e a forma 
como brincam. As crianças imitam gestos e vocalizações de modelos? Ampliam seu próprio repertório de 

brincadeiras? Como a criança utiliza os materiais, demonstra preferência? Utiliza reproduzindo a função do 
material ou projeta outras funções?
A comunicação e socialização com outras crianças. Como são as interações da criança com outras crianças na 
brincadeira? Como resolvem os conflitos que acontecem durante a brincadeira? Negociam significados, regras, 
materiais, papeis? Aprimoram o diálogo com outras crianças? Como se relacionam com os adultos, há evolução 
da autonomia?

A IMPORTÂNCIA DE BRINCAR DE FAZ DE CONTA

As experiências que vivenciamos na infância deixam marcas profundas em nossas vidas, nos nossos hábitos, 
gestos e costumes. Estas experiências passam a fazer parte da nossa história, integram a nossa personalidade. 
Brincar é um movimento essencial para a criança. A brincadeira faz parte do seu universo, é a forma com que ela 
descobre e compreende o mundo que a cerca. 
Brincar de casinha, de boneca, de carrinho, de teatrinho, de fantoche. Tudo isso fez parte da nossa infância e faz 
parte da infância de nossos filhos. O faz de conta é um momento de imaginação e descontração. Traz para a 
criança amadurecimento social, emocional, físico e intelectual.
Quando Vygotsky discute o papel do brinquedo, refere-se especificamente à brincadeira de "faz-de-conta", como 
brincar de casinha, brincar de escolinha, brincar com um cabo de vassoura como se fosse um cavalo. Faz 
referência a outros tipos de brinquedo, mas a brincadeira "faz de conta" é privilegiada em sua discussão sobre o 
papel do brinquedo no desenvolvimento. O autor focaliza o contexto social em que a criança está inserida; 
segundo ele, a brincadeira possibilita a investigação e a aprendizagem sobre as pessoas e as coisas do mundo. 
 
“O lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança. É através do jogo que a criança aprende a agir, 
sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, 
do pensamento e da concentração.” (VYGOTSKY, 1998) 

A brincadeira de faz de conta é considerada um poderoso instrumento de desenvolvimento da capacidade 
imaginativa e criativa da criança. Além disso, é o instrumento privilegiado de inserção e criação de cultura, 
fundamental ao desenvolvimento infantil. Através do faz de conta a criança entra em contato com regras e 
desenvolve a linguagem verbal, pois imaginando a criança se comunica, constroi narrativas e expressa desejos. 
Com isso, tem-se que brincando, a criança cria muitas possibilidades de entrar no mundo adulto, fazendo justiça 
a algo que ela julga estar sendo injustiçada, tendo força para atuar com mais facilidade perante um desafio, tendo 
o poder de controle sobre a situação, pois ela sabe que na vida real perante os adultos esse poder não existe, e 
ela tem que aceitar imposição exterior. Para Kishimoto (2003, p.68) ao brincar a “criança sai do papel passivo para 
o ativo trazendo a ela oportunidade de enfrentar seus medos”.
O faz de conta faz com que a criança desenvolva uma série de habilidades motoras e psicológicas, além de 
trabalhar os valores presentes em sua família. Nesse jogo, cada personagem e objeto são essenciais para 
delimitar situações, regras e atitudes.
A tendência natural das crianças é copiar as pessoas que estão ao seu redor seja os pais, os irmãos, os 
professores, etc.  É na brincadeira de faz de conta que ela encontra a maneira de expressar seus sentimentos e 
pensamentos sobre o que está vivendo. Não existe certo ou errado durante essa brincadeira, apenas o modo da 
criança de ler seu dia a dia e expressá-lo em forma de brincadeira. Segundo Kishimoto (2003, p.43) “ao prover de 
uma situação imaginativa por meio de uma atividade livre a criança desenvolve a iniciativa, expressa seus 
desejos e internaliza as regras sociais”. 
As escolas são espaços privilegiados para que as crianças realizem brincadeiras de faz de conta, já que a 
possibilidade de interações entre elas favorece o desenvolvimento da própria brincadeira e da aprendizagem de 
viver em grupo.
Oportunizar o brinquedo é respeitar a cultura infantil e, sob a ótica da aprendizagem, permite a apropriação de 
bens culturais, desenvolve a iniciativa e permite que a criança expresse seus desejos e internalize as regras 
sociais. As brincadeiras alimentam o espírito imaginativo e exploratório. A brincadeira do faz de conta tem um 
grande significado na vida da criança. No faz de conta brincar é uma verdade, é uma atitude frente à realidade, é 
uma ação em que a criança toma conta, se envolve no tempo e no espaço, transformando cada brinquedo ou 
brincadeira em um recurso de aprendizagem. 
Muitos especialistas em desenvolvimento infantil afirmam que, brincar é o fundamento da exploração intelectual. 
É como as crianças aprendem a aprender.  
 Habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e para a produtividade na força de trabalho, tais como solução 
de problemas, raciocínio e alfabetização se desenvolvem por meio de variados tipos de brincadeiras, da mesma 
forma que habilidades sociais como cooperação e compartilhamento (LINN, 2010, p. 26).  
Brincar é uma atividade aprendida na cultura que possibilita que as crianças se constituam como sujeitos em um 
ambiente em contínua mudança, onde ocorre constante recriação de significados. Essa é uma condição para que 
construam uma cultura de pares, um conjunto relativamente estável de rotinas, artefatos, valores e interesses 
que elas produzem e partilham na interação com companheiros de idade.
Quando brinca de faz de conta, a criança assume papeis, desenrola um enredo e constrói interações. Através 
dessa representação ela demonstra sentimentos, angústias, alegrias, incômodos e suas impressões do dia a dia. 
Elas conseguem expressar suas dificuldades, contradições e se sentem motivadas a lidar com o acaso, uma vez 
que a história é construída no desenrolar da brincadeira.
Brincar de faz de conta é algo importante e fundamental, porque quando a criança brinca de faz de conta, ela 
utiliza-se da sua percepção de mundo, da sua imaginação, da memória e da sua criatividade, para representar a 
realidade a seu modo. Ela está representando algo que está acontecendo consigo mesma de forma real e palpável 
para ela e tem a possibilidade de expressar os seus sentimentos e pensamentos.

RESUMO 
Este artigo analisou o surgimento da escola no Brasil como uma questão social, que fez parte da formação do 
cenário da construção da infância dos jovens brasileiros. a educação veremos também a política educacional 
brasileira e por fim, a educação como estratégia de inclusão e mudança. Os professores, o Estado e a sociedade 
deixam suas contribuições à sociedade, uma vez que é fundamental que as famílias estejam sempre em parceria 
com a escola para desenvolver a vida escolar e social dos alunos a fim de torná-los cidadãos e conhecedores dos 
seus direitos. 
Palavras-chave: Educação; Jovens; Sociedade.

INTRODUÇÃO

 Neste artigo falarei sobre a trajetória da escola, as questões sociais nas escolas e as políticas sociais, 
logo após apresentarei a educação e sua relevância na construção da sociedade como um todo, principalmente 
para a infância de muitos jovens, como também falarei brevemente sobre a família e a sua participação no 
contexto social..
 Considerando a realidade, e a Política de Educação. Este artigo busca responder a problemática: A 
educação como um direito está ligada diretamente na construção social? 
Sob a justificativa de que me remete citar o pensamento de Paulo Freire, grande expoente da educação brasileira, 
a escola é o espaço onde se dá o diálogo entre os homens, mediatizados pelo mundo ao redor, surgindo daí a 
necessidade de transformação do mundo.. 
O que se fez o objetivo deste artigo em abordar brevemente Política Educacional Brasileira, com ênfase na 
acessibilidade de todos, independente de etnia, gênero etc.
  
   
EDUCAÇÃO COMO DIREITO

A educação é reconhecida no âmbito internacional como um direito humano, positivado constitucionalmente no 
âmbito nacional, vinculado aos ideais de fortalecimento da democracia, da Justiça Social, da igualdade e o do 
trabalho. 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948,  partiu do pressuposto de que somente através do 
“ensino e da educação” será possível a promoção do respeito aos direitos e liberdade por ela proclamados.
A Constituição brasileira de 1988 definiu a doutrina de proteção integral como paradigma de atendimento à 
criança e ao adolescente. Este modelo ganhou visibilidade em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
que trouxe mudanças na gestão, conteúdo e método das políticas públicas e de atendimento voltadas a esse 
público. 
O discurso do racismo na escola afeta os valores e princípios ligados a moral da criança. Além disso, atinge o 
educador que deve saber trabalhar de forma didática esta questão a fim de ensinar o respeito ao outro e preservar 
as diferenças e cultura de todas as crianças. 
O educador tem o papel de mostrar o limite e as consequências da discriminação e com sua metodologia ele ousa 
a tocar no assunto quebrando essa barreira. Com base na lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 dispõe o Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA (1990)
(...) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em 
processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e 
nas leis; (...) direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho (...). Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
direito de ser respeitado por seus educadores; e de ter respeitado seus valores culturais, artísticos e históricos 
próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso 

às fontes de cultura. (ECA,1990, art 15,53)
A partir de então, crianças e adolescentes passaram a ser concebidos como sujeitos de direitos e prioridade 
absoluta. Duas décadas após, os censos demonstraram uma melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.
A recente implementação de políticas de promoção da igualdade racial no Brasil tem provocado debates 
calorosos na sociedade brasileira que tanto revelam as múltiplas formas discursivas de manifestação do 
preconceito racial, como também, ampliam a discussão acerca dos limites da abrangência das políticas 
(pretensamente) universalistas conforme salieta Passos (2011). 
A construção das desigualdades educacionais, quer seja no âmbito do legislativo, quer seja na ausência de 
condições materiais plenas para o exercício do direito, reflete-se até hoje nos indicadores de analfabetismo, de 
reprovação e evasão escolar, e no perfil do público da EJA. (Passos 2011 p. 15)
Passos (2011) transcreve nessa realidade o que foi sendo construída durante o período de transição do trabalho 
escravo para o trabalho livre no século XIX, e ganhando proporções gigantescas de desigualdades educacionais 
e sociais no século XX, e que continuam atualmente no aprimoramento educacional do século XXI. 
A recente implementação de políticas de promoção da igualdade racial no Brasil tem provocado debates 
calorosos na sociedade brasileira que tanto revelam as múltiplas formas discursivas de manifestação do 
preconceito racial, como também, ampliam a discussão acerca dos limites da abrangência das políticas 
(pretensamente) universalistas. (Passos 2011 p. 31)
Contudo a imagem de exílio na própria terra para representar a histórica jornada da população na educação 
institucionalizada. Contudo, não podem ser esquecidas as resistências como as estratégias pela conquista da 
educação como um bem social.
Nas recomendações ao Ministério da Educação, quanto às políticas públicas chama atenção a proposição: 
Fomentar ações afirmativas de gênero e geração de trabalho e renda que contribuam para a superação da 
desigualdade socioeconômica entre os educandos da EJA, considerando a diversidade cultural e social como 
bandeira de luta na promoção da igualdade e como subsídio na proposição de políticas públicas, face à história 
da sociedade de classes brasileira, hierárquica e autoritária. (IBIDEM, p. 46).
Tal recomendação retira o foco das desigualdades étnico-raciais e das políticas de promoção da igualdade racial 
transformando as ações afirmativas num instrumento exclusivamente para superação das desigualdades de 
gênero e classes, desconsiderando as análises apresentadas no próprio documento sobre a inter-elação entre 
raça e pobreza no Brasil. 
Mostra ainda que as políticas afirmativas:
(...) são vistas com muitas reservas pelo ideário republicano brasileiro, que resiste em equacionar a diversidade. 
Esse ideário é defensor de políticas públicas universalistas e, por conseguinte, de uma postura de neutralidade 
da parte do Estado. Essa situação por si só, já revela o campo conflitivo no qual se encontram as ações 
programas e projetos voltados para a garantia do direito á diversidade étnico-racial desencadeados pela lei 
10639/03 . (GOMES, 2009, p. 41) 
O Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial apresenta objetivos que sinalizam para uma ação contínua:
- Promover o acesso, a permanência e o sucesso de crianças, adolescentes, jovens e adultos das populações 
negras, quilombolas, indígenas, ciganas e demais grupos discriminados em todos os níveis – da educação 
infantil ao ensino superior 
– considerando as modalidades de educação de jovens e adultos e a tecnológica. 
- Promover políticas públicas para reduzir a evasão escolar e a defasagem idade
 –série dos alunos pertencentes aos grupos étnico-raciais discriminados. 
- Promover formas de combate ao analfabetismo entre as populações negra, indígena, cigana e demais grupos 
étnico-raciais discriminados. - Promover/estimular a inclusão do quesito raça/cor em todas as fichas de coleta de 
dados dos alunos em todos os níveis dos sistemas de ensino, principalmente nos processos seletivos e 
matrículas, da rede pública e privada, segundo a categorização do IBGE: brancos, pretos, pardos, amarelos e 
indígenas. (BRASIL, 2009b, p. 83)
O termo “de todo cidadão” nos remetia a todo indivíduo, a cada cidadão ou a uma visão da educação como direito 
individual. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/962 é um exemplo, que reafirma esse 
caráter de direito subjetivo. 
Supõe que cada indivíduo é igual perante o Estado, a cidadania, a justiça e os direitos. A igualdade jurídica de 
cada indivíduo perante os direitos e particularmente perante a educação vem inspirando o Plano Nacional de 
Educação - PNE, as diretrizes do Conselho Nacional de Educação - CNE, as políticas, as avaliações, a 
proclamação do Movimento Todos pela Educação, as concepções de currículo único, de qualidade única.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO INDIVIDUO

Os alunos hoje buscam uma educação prazerosa, defendem uma aprendizagem dinâmica, a melhor maneira é 
através das atividades lúdicas. 
Winnicott (2008) enfatiza a importância de brincar e de criar para a criança, principalmente nos primeiros anos de 
vida na construção da identidade pessoal. Para ele a escola tem por obrigação ajudar a criança completar a 
transição do modo mais agradável possível, respeitando o direito de devanear, imaginar, brincar.
Segundo a lei Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Art. 1º A educação abrange os processos formativos que 
se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Conforme os incisos:
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.
[...]
No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no seu artigo segundo é considerado criança, para os efeitos 

desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de 
idade. Sendo assim, no artigo dezesseis a criança tem direito à liberdade, onde compreende alguns aspectos, 
entre eles o inciso quarto, que é o de brincar, praticar esportes e divertir-se. 
E no artigo cinquenta e nove cabe aos municípios, juntamente com apoio dos estados e da União, estimular e 
facilitar a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a 
infância e a juventude.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação afirma que:
Brincar é um das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança, 
desde muito cedo, pode se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde ter determinado papel na brincadeira 
faz com que ela desenvolva sua imaginação... A fantasia e a imaginação são elementos fundamentais para que a 
criança aprenda mais sobre a relação entre pessoas (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A 
EDUCAÇAO INFANTIL, vol. 2, p. 22).
Na escola, o aluno tem a orientação de fazer tudo organizado, no entanto o professor, que faz parte da infância do 
aluno, na interação lúdica é  quem orienta a criança, atualmente surgem novos desafios e o professor deve ser 
competente e proporcionar atributos ao aluno.
Segundo Freire (2002) "ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção." Assim o professor pode ter um meio através do lúdico de proporcionar essa 
construção e a produção do conhecimento pelas crianças.
No entanto, é indiscutível que a sociedade de um modo geral tenha consciência da da área educacional, social e 
formação do cidadão, a fim de construir uma sociedade mais justa e igualitária para todos indistintamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Para concluir a análise do papel funmdamental da escola no desenvolver da sociedade, voltarei a citar 
Freire:
Numa perspectiva realmente progressista, democrática e não arbitrária, não se muda a “cara” da escola por 
portaria. Não se decreta que, de hoje em diante, a escola será competente, séria e alegre. Não se democratiza a 
escola autoritariamente. A administração precisa testemunhar ao corpo docente que o respeita que não teme 
revelar seus limites a ele, corpo docente. A administração precisa deixar claro que pode errar. Só não pode é 
mentir. (Freire, 1980).
 A instituição escolar é importante no crescimento do ser humano, pois, em busca da civilização, existe a 
necessidade de passar o conhecimento aos semelhantes. Assim, entende-se que a escola surge, para garantir 
aos outros aquilo que certo se aprendeu em seu ambiente. A educação reproduz a sociedade.
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Brincar de casinha é muito saudável para o desenvolvimento deles. Panelas, fogão, carrinhos, bonecas tem um 
papel fundamental para que a criança estimule sua imaginação ao criar personagens e assumir determinados 
papéis.
A partir dos dois anos ela entra nesse mundo de representar o meio em que está inserida e começa a se colocar 
através da brincadeira.
Uma criança de dois anos ainda não compreende completamente o que é fantasia e o que é realidade. Mas ao 
mesmo tempo ela pode demonstrar que já sabe brincar com sua vida cotidiana.  Aos poucos a criança começa a 
imitar os gestos dos pais ou de pessoas com as quais mantém um vínculo importante, quando, por exemplo, pega 
um telefone e emite sons ou balbucios, podendo fazer gestos com as mãos e expressões de impaciência, de 
surpresa etc. Nessa fase, são comuns também as brincadeiras de ninar bonecas, empurrar carrinhos etc., mas 
são ainda imitações dos gestos dos adultos ou de outras crianças. E é dessa forma, brincando de imitar, que elas, 
tão pequenas, vão se empenhando em conhecer esse mundo complexo do qual fazem parte.
Nesse processo, a imitação vai ampliando a essência da brincadeira: a imaginação. Imaginando, a criança 
começa a fazer de conta que é mãe, pai, professora, motorista, bombeiro, cabeleireiro, astronauta, fada, princesa. 
Assim, vivencia de forma imaginativa diferentes papeis sociais e psicológicos que observa e conhece em seu 
entorno. Coelho e Pedrosa (2000) afirmam ainda que, por meio destes recursos, as crianças estabelecem, criam 
e recriam, significados de situações já vivenciados no seu dia a dia, a criança brinca assumindo os papéis de 
personagens que são familiares, que já fazem parte da realidade que a criança conhece, expressando assim, seus 
medos, anseios e suas satisfações.
Na faixa etária dos 3 aos 7 anos, o faz de conta é a brincadeira que mais desperta o interesse da criança. Os heróis 
e os seres fantásticos saem dos livros e da TV e entram na vida da criança, que passa a ser o próprio personagem. 
Esta fantasia leva a criança para um mundo que lhe dá possibilidade de vivenciar aventuras estimulando desta 
forma a sua criatividade e imaginação.
BRINCAR DE FAZ DE CONTA PERMITE QUE A CRIANÇA SE EXPRESSE

Faz de conta é uma brincadeira que as crianças podem brincar sozinhas, com os irmãos, colegas e até mesmo 
com os pais e professores. Se você for convidado para a brincadeira, pergunte qual o seu papel e o que você deve 
fazer. Deixe a criança te dirigir nesse momento, afinal de contas, é ela quem está imaginando. Aproveite esses 
momentos para se conectar e compreender melhor como funciona os pensamentos delas.
No faz de conta a criança vive e revive situações que lhe causaram alegria, medo, tristeza e ansiedades, dando-lhe 
a oportunidade de expressar e trabalhar de forma mágica estes sentimentos e emoções tão difíceis de suportar, 
podendo compreendê-los e reorganizá-los. Segundo Linn (2010, p. 39), “fazer de conta é um meio natural de lidar 
com medos profundos e fantasias, mesmo para os pequenos, é um meio para que eles obtenham noção de 
domínio sobre as coisas que as assustam ou oprimem”.
Outra questão fundamental de se discutir quando falamos de faz de conta é a socialização através da expressão 
de ideias. Quando estão nesse jogo da vida real, as crianças criam expressões e regras que são compartilhadas 
com todos que estão envolvidos, é o momento em que ela pode aprender a explicar o que pensa e compreender 
as opiniões de outras pessoas. Segundo Coelho e Pedrosa (2000, p. 52), a brincadeira de faz de conta se constitui 
num exemplo de uma atividade na qual a criança poderia ser vista como se estivesse num mundo só seu, num 
mundo de fantasia. Mas, estudos têm revelado que as crianças quando brincam, estão engajadas umas nas 
outras, construindo e compartilhando significados.
Brincar é algo realmente sério para as crianças quase como uma autoterapia, uma vez que elas não conseguem 
compreender tudo que as cerca, através da brincadeira elas podem se expressar e aprender a lidar com as 
situações seja de frustrações, conflitos e ansiedades.
Quanto mais a criança brinca, mais ela se torna capaz de dominar e se expressar através das histórias 
imaginadas. Ao construir cenários, manipular bonecos, dedoches ou fantoches, ela começa a ter noções de 
regras, tempo e espaço. Proporcionar ambientes favoráveis ao brincar e dar brinquedos e objetos que a ajudem 
a elaborar suas histórias é fundamental para que sua imaginação vá além.
A imaginação e a criação são os fios condutores que unem a brincadeira. Brincar é para a criança uma forma de 
viver e de aprender a conviver, um modo sem paralelo de expressão plena da infância.
Como pais e professores podemos oferecer ferramentas para que as crianças consigam se expressar como 
brinquedos que estimulem a imaginação e o faz de conta. Cabe a nós  estimularmos e motivarmos a criança para 
este exercício de desenvolvimento. Incitar as crianças para as brincadeiras, organizar espaços dentro de casa e 
na escola que enriqueçam as experiências lúdicas das crianças, facilitar a disposição de brinquedos em 
mobiliário acessível, participar da brincadeira respeitando o seu ritmo e sua imaginação,  propor brincadeiras que 
envolva o  universo cultural de sua comunidade, estar atento aos personagens que as crianças gostam de imitar 
(observando se for muito violento, mostrar outras opções), dar oportunidade para se exercitar dentro das 
atividades da própria casa, imitando os pais e os irmãos.
A organização em cantos do ambiente que as crianças utilizam regularmente, com materiais que favorecem o 
desenvolvimento de sua imaginação. Organizados, de preferência com a ajuda das crianças, os cantos podem 
conter objetos que compõem temas ou sugerem ações e papeis sociais que as crianças observam e imitam em 
suas brincadeiras. Os espaços podem pertencer a duas categorias básicas: áreas amplas (quadras 
poliesportivas, corredores amplos etc.); salas de brincar.
A partir da observação atenta dos interesses das crianças, a professora planeja como organizará o espaço que 
será utilizado para a brincadeira de faz de conta. Pode, como apoio, utilizar instrumentos para planejar o contexto 
da brincadeira: Brinquedos e objetos que se assemelham ao real (para as crianças menores); Objetos diversos 
(panelas, colheres); Caixas de papelão e outros materiais recicláveis; tecidos, dentre outros. A criança brinca, 
imagina, cria, recria e constrói a partir do que ela tem em mãos, seja o objeto que for, pois utiliza da criatividade 
para brincar, construir seu mundo imaginário e realizar assim a diversão. Com isso é perceptível que:   
Brincando a criança pode tornar-se algo que é, ou melhor, que ainda não é (através da brincadeira a criança pode 

ser o que quiser), agir com objetos substitutivos, interagir segundo padrões não determinados pela realidade do 
espaço social em que vive e ultrapassar os limites que lhe são apresentados (PRADO, 1999, p. 2).  

A regularidade das experiências de brincadeira em ambientes especialmente organizados para este fim é 
fundamental para que as crianças aprendam a brincar com outras crianças e desenvolvam sua imaginação. Ao 
garantirmos essas vivências com regularidade, é possível observar como as crianças brincam, suas ações e 
interesses.
Aos poucos a criança começa a imitar os gestos dos pais ou de pessoas com as quais mantém um vínculo 
importante, quando, por exemplo, pega um telefone e emite sons ou balbucios, podendo fazer gestos com as 
mãos e expressões de impaciência, de surpresa etc. Nessa fase, são comuns também as brincadeiras de ninar 
bonecas, empurrar carrinhos etc., mas são ainda imitações dos gestos dos adultos ou de outras crianças. E é 
dessa forma, brincando de imitar, que elas, tão pequenas, vão se empenhando em conhecer esse mundo 
complexo do qual fazem parte. A brincadeira do faz-de-conta ou também conhecida como jogo simbólico é uma 
atividade lúdica importante para as crianças desenvolverem sua autonomia, é através da interação com as 
pessoas e objetos do seu meio que elas têm oportunidades de expressar suas aprendizagens, porque não 
estarão apenas brincando, mas sim desenvolvendo sua imaginação, criatividade e controlando as suas 
ansiedades e medos. Cunha (2007, p. 23) esclarece: 
 
Neste tipo de brincadeira a criança traduz o mundo dos adultos para a dimensão de suas possibilidades e 
necessidades, as crianças precisam vivenciar suas ideias em nível simbólico, para poderem compreender seu 
significado na vida real.

Usando fantasias, brinquedos e materiais recicláveis, as crianças são capazes de criar histórias e desenrolar 
horas e horas de brincadeiras. Com isso, desenvolvem aspectos intelectuais, físicos, sociais e emocionais. Para 
Chiaradia (2010, p.13): 
 
Observando as brincadeiras que as crianças realizam, vamos notar seu desenvolvimento e as mudanças em seus 
interesses e nos padrões de seu relacionamento social. Tal observação ajuda bastante no trabalho com uma 
criança pequena. Quando propomos apenas aulas dirigidas ou programas prontos, estamos desconsiderando o 
desenvolvimento que observamos a partir das atividades espontâneas da criança através das brincadeiras.  

Intelectualmente, ela desenvolve habilidades como negociação, criatividade, organização e planejamento, 
resolução de problemas, costumes familiares e conhecimentos específicos como a matemática.
Fisicamente, a criança recebe um estímulo para aprimorar sua coordenação motora e espacial.
 Socialmente, ela começa a entender os papeis de cada um na sociedade, a visão de seu    lugar na família. Além 
de aprender a compartilhar, ter empatia, cooperar, controlar suas   impulsividades, reconhecer o outro e lidar com 
frustrações. Cunha (2007, p. 23), indica que: 
 O pensamento da criança evolui a partir de suas ações, razão pela qual as atividades são tão importantes para o 
desenvolvimento do pensamento infantil. Mesmo que conheça determinados objetos ou que já tenha vivido 
determinas situações, a compreensão das experiências fica mais clara quando as representa em seu 
faz-de-conta. Neste tipo de brincadeira tem também a oportunidade de expressar e elaborar, de forma simbólica, 
desejos, conflitos e frustrações. 

Emocionalmente, o adulto consegue trabalhar com a criança sua auto-estima, orgulho, segurança e proteção, 
independência e o reconhecimento de sentimentos e propósitos.
E o mais fundamental, estar presente também durante a brincadeira sendo o personagem que a criança pediu 
para você ser. Lembre-se que se ele pedir “de novo” para você brincar com ele é porque ele simplesmente ama 
sua presença.
 Quando você incentiva a criança a criar sua própria brincadeira, ela consegue viajar em objetos até então usados 
para outros fins. Atribuir novos significados aos objetos vai ajudar a criança a pensar no novo através da 
construção da brincadeira. Caixas de papelão, lençóis, revistas velhas, garrafas, jornais, objetos que já não são 
mais utilizados em casa e que não oferecem risco. Tudo isso pode entrar na brincadeira, vamos ajudar as 
crianças a criar, imaginar e se divertir. Separe um tempo para estar com eles e proporcionar memórias 
agradáveis. Essas brincadeiras ajudam a estreitar os laços familiares e a conhecer melhor o que a criança pensa, 
sente e como ela se expressa diante do mundo. De acordo com Kishimoto (2003, p.66), 
A criança precisa deste momento para que possa entender o seu eu interior e que em muitos casos os pais ficam 
incomodados com as fantasias de seus filhos e acabam não permitindo à criança esse momento de faz de conta 
que é um dos momentos mais importantes para a vida dela.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas diferentes formas de brincar a criança vivencia aspectos do seu cotidiano, possibilitando o conhecimento, a 
investigação, soluções de problemas que ajuda no desenvolvimento da memória, atenção, concentração, 
imaginação, motricidade além da cultura infantil. O faz de conta permite à criança experimentar possibilidades, 
assumir papéis, expressar seus pensamentos, formular hipóteses. A liberdade de criar, imaginar permite a 
capacidade da criança de ir além e se auto-organizar, transformando os objetos por meio da fantasia, imaginação 
e criatividade, uma caixa se transforma em um carro, avião, cozinha entre outros. Descobre funções alternativas 
para os objetos e as brincadeiras vão tendo formas e cores variáveis a cada criança que se interagem.
As proposições da professora podem desencadear as seguintes atividades das crianças: Explorar os temas mais 
recorrentes nas brincadeiras das crianças; Potencializar os espaços de brincar, organizando-os de modo a 
favorecer o acesso às crianças; Potencializar os materiais cuidando da qualidade estética do que é oferecido, 

enriquecendo a diversidade de texturas, cores, composições; Dar continuidade ao planejamento da brincadeira a 
partir das observações da professora de como as crianças se relacionam com os materiais, como interagem entre 
si, o que mais lhes interessa, quais enredos criam. Essas observações servem como insumos para o 
enriquecimento do contexto da brincadeira.
A partir das experiências que cada criança pode vivenciar, pode-se observar uma progressão no 
desenvolvimento da brincadeira que está diretamente relacionada ao desenvolvimento da linguagem verbal, da 
imaginação e da qualidade das interações das crianças entre si e entre elas e os adultos, mediadas pelos objetos. 
Para Oliveira et al. (2002, p. 69): 
 Como vimos o básico para o desenvolvimento infantil é a organização de atividades estruturadoras de interações 
adulto-criança, criança-criança e criança-mundo físico e social. Cabe ao educador cuidar desta organização 
mediadora da relação criança-meio e interagir com ela, auxiliando-a na construção de significados. 

Observamos que as crianças estão cada vez mais participativas, felizes, confiantes e criativas. O brincar com 
materiais não estruturados é muito importante, ele dá autonomia para a criança brincar do que quiser. É só dar 
alguns objetos, apresentar os materiais, organizar o ambiente desafiando-as e propondo novas situações e 
novos materiais e pronto, tudo se transforma em brincadeira, aguçando a sua criatividade a cada dia. As crianças 
nos surpreendem e nós, educadores e pais temos que criar as condições necessárias para que eles possam cada 
vez mais explorar suas potencialidades.
Precisamos estar muito atentos para não reduzir o tempo do brincar em troca de outras atividades que podem 
sobrecarregar a criança e a deixar cansada e sem vitalidade para aprender aquilo que realmente é importante para 
sua vida.
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 RESUMO 

Brincar é bom para o sistema imunológico, para a coordenação, alivia o estresse, deixa a vida mais leve e acima 
de tudo estimula a criatividade.
Brincar é tão importante para as crianças como comer ou o direito à saúde e à educação.  E brincar com outras 
crianças aumenta a capacidade de criação e de imaginação. Essas novas conexões são muito importantes para 
o desenvolvimento infantil, as crianças pequenas brincam e aprendem ao mesmo tempo. As crianças aprendem 
muito através de sua imaginação. Quando os pequenos brincam de super-heróis, piratas, princesas, e 
transformam objetos comuns em mil e uma coisas, eles estão fazendo muito mais do que se divertir. Esse tipo de 
brincadeira não é tão simples como parece, e ajuda a criança a desenvolver suas várias habilidades. A brincadeira 
de faz de conta começa por volta dos 3 anos e vai até 7, 8 anos ou mais. O faz de conta é a maneira como ela 
começa a interagir com o mundo à sua volta e traz para a criança amadurecimento social, emocional, físico e 
intelectual. Quando ela brinca, representa papéis, cria interações e enredos. A brincadeira é um processo de 
relações interindividuais, portanto de cultura. A brincadeira simbólica leva à construção pela criança de um 
mundo ilusório, de situações imaginárias onde objetos são usados como substitutos de outros, conforme a 
criança os emprega com gestos e falas adequadas.

PALAVRAS – CHAVE: Criatividade; Brincadeira; Faz- de- conta

INTRODUÇÃO

O jogo, o brinquedo e a brincadeira sempre estiveram presentes na história da humanidade e, nas últimas 
décadas, a importância atribuída ao brincar para a criança se configura como um direito, garantido em 
documentos, tanto no âmbito internacional, tais como a Declaração Universal dos Direitos da Criança adotada e 
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro 1948, a Convenção de Direitos da 
Criança da ONU aprovada na Resolução 44/25 quanto no âmbito nacional, como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8069), em vigor desde 1990.
Os estudos desenvolvidos por diferentes áreas do conhecimento, a partir da ideia de uma criança ativa, 
competente e capaz, também trazem contribuições sobre a importância do brincar como forma da criança atuar 
no mundo e compreendê-lo, produzindo as culturas infantis. Assim a criança, sujeito histórico e social, nasce 
imersa em uma cultura, e é na brincadeira que ela vivencia experiências, desenvolve sua consciência, recria e 
propõe novos desafios sobre situações que vão surgindo no contexto infantil.
Assim, reconhecidamente, o brincar é a forma mais peculiar da criança conhecer a si própria, o outro e o mundo, 
expressar seus sentimentos, emoções e desejos.
A Educação Infantil tem um papel importante como espaço de circulação e de produção das culturas infantis que 
favorece o brincar como atividade principal da criança, e nesse sentido, o adulto tem um papel importante na 
medida em que organiza os ambientes, oferece os objetos, propõe novas experiências, ajuda na construção de 
hipóteses e estimula a imaginação das crianças. É importante também que os adultos resgatem sua capacidade 
de brincar, tornando-se, assim, mais disponíveis para as crianças enquanto incentivadores e parceiros de suas 
brincadeiras.
É preciso oportunizar diversos momentos lúdicos, aproveitar os espaços diferenciados como praças e parques 
com momentos amplos e livres, garantir espaço-tempo nos ambientes domésticos, educacionais, públicos e 
privados para que o brincar proporcione a criança diferentes níveis de vivência de forma espontânea 
desenvolvendo suas competências individuais quanto grupal.
No desenvolvimento desse percurso, é interessante observar o aprendizado progressivo das crianças e a forma 
como brincam. As crianças imitam gestos e vocalizações de modelos? Ampliam seu próprio repertório de 

brincadeiras? Como a criança utiliza os materiais, demonstra preferência? Utiliza reproduzindo a função do 
material ou projeta outras funções?
A comunicação e socialização com outras crianças. Como são as interações da criança com outras crianças na 
brincadeira? Como resolvem os conflitos que acontecem durante a brincadeira? Negociam significados, regras, 
materiais, papeis? Aprimoram o diálogo com outras crianças? Como se relacionam com os adultos, há evolução 
da autonomia?

A IMPORTÂNCIA DE BRINCAR DE FAZ DE CONTA

As experiências que vivenciamos na infância deixam marcas profundas em nossas vidas, nos nossos hábitos, 
gestos e costumes. Estas experiências passam a fazer parte da nossa história, integram a nossa personalidade. 
Brincar é um movimento essencial para a criança. A brincadeira faz parte do seu universo, é a forma com que ela 
descobre e compreende o mundo que a cerca. 
Brincar de casinha, de boneca, de carrinho, de teatrinho, de fantoche. Tudo isso fez parte da nossa infância e faz 
parte da infância de nossos filhos. O faz de conta é um momento de imaginação e descontração. Traz para a 
criança amadurecimento social, emocional, físico e intelectual.
Quando Vygotsky discute o papel do brinquedo, refere-se especificamente à brincadeira de "faz-de-conta", como 
brincar de casinha, brincar de escolinha, brincar com um cabo de vassoura como se fosse um cavalo. Faz 
referência a outros tipos de brinquedo, mas a brincadeira "faz de conta" é privilegiada em sua discussão sobre o 
papel do brinquedo no desenvolvimento. O autor focaliza o contexto social em que a criança está inserida; 
segundo ele, a brincadeira possibilita a investigação e a aprendizagem sobre as pessoas e as coisas do mundo. 
 
“O lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança. É através do jogo que a criança aprende a agir, 
sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, 
do pensamento e da concentração.” (VYGOTSKY, 1998) 

A brincadeira de faz de conta é considerada um poderoso instrumento de desenvolvimento da capacidade 
imaginativa e criativa da criança. Além disso, é o instrumento privilegiado de inserção e criação de cultura, 
fundamental ao desenvolvimento infantil. Através do faz de conta a criança entra em contato com regras e 
desenvolve a linguagem verbal, pois imaginando a criança se comunica, constroi narrativas e expressa desejos. 
Com isso, tem-se que brincando, a criança cria muitas possibilidades de entrar no mundo adulto, fazendo justiça 
a algo que ela julga estar sendo injustiçada, tendo força para atuar com mais facilidade perante um desafio, tendo 
o poder de controle sobre a situação, pois ela sabe que na vida real perante os adultos esse poder não existe, e 
ela tem que aceitar imposição exterior. Para Kishimoto (2003, p.68) ao brincar a “criança sai do papel passivo para 
o ativo trazendo a ela oportunidade de enfrentar seus medos”.
O faz de conta faz com que a criança desenvolva uma série de habilidades motoras e psicológicas, além de 
trabalhar os valores presentes em sua família. Nesse jogo, cada personagem e objeto são essenciais para 
delimitar situações, regras e atitudes.
A tendência natural das crianças é copiar as pessoas que estão ao seu redor seja os pais, os irmãos, os 
professores, etc.  É na brincadeira de faz de conta que ela encontra a maneira de expressar seus sentimentos e 
pensamentos sobre o que está vivendo. Não existe certo ou errado durante essa brincadeira, apenas o modo da 
criança de ler seu dia a dia e expressá-lo em forma de brincadeira. Segundo Kishimoto (2003, p.43) “ao prover de 
uma situação imaginativa por meio de uma atividade livre a criança desenvolve a iniciativa, expressa seus 
desejos e internaliza as regras sociais”. 
As escolas são espaços privilegiados para que as crianças realizem brincadeiras de faz de conta, já que a 
possibilidade de interações entre elas favorece o desenvolvimento da própria brincadeira e da aprendizagem de 
viver em grupo.
Oportunizar o brinquedo é respeitar a cultura infantil e, sob a ótica da aprendizagem, permite a apropriação de 
bens culturais, desenvolve a iniciativa e permite que a criança expresse seus desejos e internalize as regras 
sociais. As brincadeiras alimentam o espírito imaginativo e exploratório. A brincadeira do faz de conta tem um 
grande significado na vida da criança. No faz de conta brincar é uma verdade, é uma atitude frente à realidade, é 
uma ação em que a criança toma conta, se envolve no tempo e no espaço, transformando cada brinquedo ou 
brincadeira em um recurso de aprendizagem. 
Muitos especialistas em desenvolvimento infantil afirmam que, brincar é o fundamento da exploração intelectual. 
É como as crianças aprendem a aprender.  
 Habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e para a produtividade na força de trabalho, tais como solução 
de problemas, raciocínio e alfabetização se desenvolvem por meio de variados tipos de brincadeiras, da mesma 
forma que habilidades sociais como cooperação e compartilhamento (LINN, 2010, p. 26).  
Brincar é uma atividade aprendida na cultura que possibilita que as crianças se constituam como sujeitos em um 
ambiente em contínua mudança, onde ocorre constante recriação de significados. Essa é uma condição para que 
construam uma cultura de pares, um conjunto relativamente estável de rotinas, artefatos, valores e interesses 
que elas produzem e partilham na interação com companheiros de idade.
Quando brinca de faz de conta, a criança assume papeis, desenrola um enredo e constrói interações. Através 
dessa representação ela demonstra sentimentos, angústias, alegrias, incômodos e suas impressões do dia a dia. 
Elas conseguem expressar suas dificuldades, contradições e se sentem motivadas a lidar com o acaso, uma vez 
que a história é construída no desenrolar da brincadeira.
Brincar de faz de conta é algo importante e fundamental, porque quando a criança brinca de faz de conta, ela 
utiliza-se da sua percepção de mundo, da sua imaginação, da memória e da sua criatividade, para representar a 
realidade a seu modo. Ela está representando algo que está acontecendo consigo mesma de forma real e palpável 
para ela e tem a possibilidade de expressar os seus sentimentos e pensamentos.

RESUMO 
Este artigo analisou o surgimento da escola no Brasil como uma questão social, que fez parte da formação do 
cenário da construção da infância dos jovens brasileiros. a educação veremos também a política educacional 
brasileira e por fim, a educação como estratégia de inclusão e mudança. Os professores, o Estado e a sociedade 
deixam suas contribuições à sociedade, uma vez que é fundamental que as famílias estejam sempre em parceria 
com a escola para desenvolver a vida escolar e social dos alunos a fim de torná-los cidadãos e conhecedores dos 
seus direitos. 
Palavras-chave: Educação; Jovens; Sociedade.

INTRODUÇÃO

 Neste artigo falarei sobre a trajetória da escola, as questões sociais nas escolas e as políticas sociais, 
logo após apresentarei a educação e sua relevância na construção da sociedade como um todo, principalmente 
para a infância de muitos jovens, como também falarei brevemente sobre a família e a sua participação no 
contexto social..
 Considerando a realidade, e a Política de Educação. Este artigo busca responder a problemática: A 
educação como um direito está ligada diretamente na construção social? 
Sob a justificativa de que me remete citar o pensamento de Paulo Freire, grande expoente da educação brasileira, 
a escola é o espaço onde se dá o diálogo entre os homens, mediatizados pelo mundo ao redor, surgindo daí a 
necessidade de transformação do mundo.. 
O que se fez o objetivo deste artigo em abordar brevemente Política Educacional Brasileira, com ênfase na 
acessibilidade de todos, independente de etnia, gênero etc.
  
   
EDUCAÇÃO COMO DIREITO

A educação é reconhecida no âmbito internacional como um direito humano, positivado constitucionalmente no 
âmbito nacional, vinculado aos ideais de fortalecimento da democracia, da Justiça Social, da igualdade e o do 
trabalho. 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948,  partiu do pressuposto de que somente através do 
“ensino e da educação” será possível a promoção do respeito aos direitos e liberdade por ela proclamados.
A Constituição brasileira de 1988 definiu a doutrina de proteção integral como paradigma de atendimento à 
criança e ao adolescente. Este modelo ganhou visibilidade em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
que trouxe mudanças na gestão, conteúdo e método das políticas públicas e de atendimento voltadas a esse 
público. 
O discurso do racismo na escola afeta os valores e princípios ligados a moral da criança. Além disso, atinge o 
educador que deve saber trabalhar de forma didática esta questão a fim de ensinar o respeito ao outro e preservar 
as diferenças e cultura de todas as crianças. 
O educador tem o papel de mostrar o limite e as consequências da discriminação e com sua metodologia ele ousa 
a tocar no assunto quebrando essa barreira. Com base na lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 dispõe o Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA (1990)
(...) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em 
processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e 
nas leis; (...) direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho (...). Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
direito de ser respeitado por seus educadores; e de ter respeitado seus valores culturais, artísticos e históricos 
próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso 

às fontes de cultura. (ECA,1990, art 15,53)
A partir de então, crianças e adolescentes passaram a ser concebidos como sujeitos de direitos e prioridade 
absoluta. Duas décadas após, os censos demonstraram uma melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.
A recente implementação de políticas de promoção da igualdade racial no Brasil tem provocado debates 
calorosos na sociedade brasileira que tanto revelam as múltiplas formas discursivas de manifestação do 
preconceito racial, como também, ampliam a discussão acerca dos limites da abrangência das políticas 
(pretensamente) universalistas conforme salieta Passos (2011). 
A construção das desigualdades educacionais, quer seja no âmbito do legislativo, quer seja na ausência de 
condições materiais plenas para o exercício do direito, reflete-se até hoje nos indicadores de analfabetismo, de 
reprovação e evasão escolar, e no perfil do público da EJA. (Passos 2011 p. 15)
Passos (2011) transcreve nessa realidade o que foi sendo construída durante o período de transição do trabalho 
escravo para o trabalho livre no século XIX, e ganhando proporções gigantescas de desigualdades educacionais 
e sociais no século XX, e que continuam atualmente no aprimoramento educacional do século XXI. 
A recente implementação de políticas de promoção da igualdade racial no Brasil tem provocado debates 
calorosos na sociedade brasileira que tanto revelam as múltiplas formas discursivas de manifestação do 
preconceito racial, como também, ampliam a discussão acerca dos limites da abrangência das políticas 
(pretensamente) universalistas. (Passos 2011 p. 31)
Contudo a imagem de exílio na própria terra para representar a histórica jornada da população na educação 
institucionalizada. Contudo, não podem ser esquecidas as resistências como as estratégias pela conquista da 
educação como um bem social.
Nas recomendações ao Ministério da Educação, quanto às políticas públicas chama atenção a proposição: 
Fomentar ações afirmativas de gênero e geração de trabalho e renda que contribuam para a superação da 
desigualdade socioeconômica entre os educandos da EJA, considerando a diversidade cultural e social como 
bandeira de luta na promoção da igualdade e como subsídio na proposição de políticas públicas, face à história 
da sociedade de classes brasileira, hierárquica e autoritária. (IBIDEM, p. 46).
Tal recomendação retira o foco das desigualdades étnico-raciais e das políticas de promoção da igualdade racial 
transformando as ações afirmativas num instrumento exclusivamente para superação das desigualdades de 
gênero e classes, desconsiderando as análises apresentadas no próprio documento sobre a inter-elação entre 
raça e pobreza no Brasil. 
Mostra ainda que as políticas afirmativas:
(...) são vistas com muitas reservas pelo ideário republicano brasileiro, que resiste em equacionar a diversidade. 
Esse ideário é defensor de políticas públicas universalistas e, por conseguinte, de uma postura de neutralidade 
da parte do Estado. Essa situação por si só, já revela o campo conflitivo no qual se encontram as ações 
programas e projetos voltados para a garantia do direito á diversidade étnico-racial desencadeados pela lei 
10639/03 . (GOMES, 2009, p. 41) 
O Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial apresenta objetivos que sinalizam para uma ação contínua:
- Promover o acesso, a permanência e o sucesso de crianças, adolescentes, jovens e adultos das populações 
negras, quilombolas, indígenas, ciganas e demais grupos discriminados em todos os níveis – da educação 
infantil ao ensino superior 
– considerando as modalidades de educação de jovens e adultos e a tecnológica. 
- Promover políticas públicas para reduzir a evasão escolar e a defasagem idade
 –série dos alunos pertencentes aos grupos étnico-raciais discriminados. 
- Promover formas de combate ao analfabetismo entre as populações negra, indígena, cigana e demais grupos 
étnico-raciais discriminados. - Promover/estimular a inclusão do quesito raça/cor em todas as fichas de coleta de 
dados dos alunos em todos os níveis dos sistemas de ensino, principalmente nos processos seletivos e 
matrículas, da rede pública e privada, segundo a categorização do IBGE: brancos, pretos, pardos, amarelos e 
indígenas. (BRASIL, 2009b, p. 83)
O termo “de todo cidadão” nos remetia a todo indivíduo, a cada cidadão ou a uma visão da educação como direito 
individual. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/962 é um exemplo, que reafirma esse 
caráter de direito subjetivo. 
Supõe que cada indivíduo é igual perante o Estado, a cidadania, a justiça e os direitos. A igualdade jurídica de 
cada indivíduo perante os direitos e particularmente perante a educação vem inspirando o Plano Nacional de 
Educação - PNE, as diretrizes do Conselho Nacional de Educação - CNE, as políticas, as avaliações, a 
proclamação do Movimento Todos pela Educação, as concepções de currículo único, de qualidade única.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO INDIVIDUO

Os alunos hoje buscam uma educação prazerosa, defendem uma aprendizagem dinâmica, a melhor maneira é 
através das atividades lúdicas. 
Winnicott (2008) enfatiza a importância de brincar e de criar para a criança, principalmente nos primeiros anos de 
vida na construção da identidade pessoal. Para ele a escola tem por obrigação ajudar a criança completar a 
transição do modo mais agradável possível, respeitando o direito de devanear, imaginar, brincar.
Segundo a lei Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Art. 1º A educação abrange os processos formativos que 
se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Conforme os incisos:
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.
[...]
No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no seu artigo segundo é considerado criança, para os efeitos 

desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de 
idade. Sendo assim, no artigo dezesseis a criança tem direito à liberdade, onde compreende alguns aspectos, 
entre eles o inciso quarto, que é o de brincar, praticar esportes e divertir-se. 
E no artigo cinquenta e nove cabe aos municípios, juntamente com apoio dos estados e da União, estimular e 
facilitar a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a 
infância e a juventude.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação afirma que:
Brincar é um das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança, 
desde muito cedo, pode se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde ter determinado papel na brincadeira 
faz com que ela desenvolva sua imaginação... A fantasia e a imaginação são elementos fundamentais para que a 
criança aprenda mais sobre a relação entre pessoas (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A 
EDUCAÇAO INFANTIL, vol. 2, p. 22).
Na escola, o aluno tem a orientação de fazer tudo organizado, no entanto o professor, que faz parte da infância do 
aluno, na interação lúdica é  quem orienta a criança, atualmente surgem novos desafios e o professor deve ser 
competente e proporcionar atributos ao aluno.
Segundo Freire (2002) "ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção." Assim o professor pode ter um meio através do lúdico de proporcionar essa 
construção e a produção do conhecimento pelas crianças.
No entanto, é indiscutível que a sociedade de um modo geral tenha consciência da da área educacional, social e 
formação do cidadão, a fim de construir uma sociedade mais justa e igualitária para todos indistintamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Para concluir a análise do papel funmdamental da escola no desenvolver da sociedade, voltarei a citar 
Freire:
Numa perspectiva realmente progressista, democrática e não arbitrária, não se muda a “cara” da escola por 
portaria. Não se decreta que, de hoje em diante, a escola será competente, séria e alegre. Não se democratiza a 
escola autoritariamente. A administração precisa testemunhar ao corpo docente que o respeita que não teme 
revelar seus limites a ele, corpo docente. A administração precisa deixar claro que pode errar. Só não pode é 
mentir. (Freire, 1980).
 A instituição escolar é importante no crescimento do ser humano, pois, em busca da civilização, existe a 
necessidade de passar o conhecimento aos semelhantes. Assim, entende-se que a escola surge, para garantir 
aos outros aquilo que certo se aprendeu em seu ambiente. A educação reproduz a sociedade.
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Brincar de casinha é muito saudável para o desenvolvimento deles. Panelas, fogão, carrinhos, bonecas tem um 
papel fundamental para que a criança estimule sua imaginação ao criar personagens e assumir determinados 
papéis.
A partir dos dois anos ela entra nesse mundo de representar o meio em que está inserida e começa a se colocar 
através da brincadeira.
Uma criança de dois anos ainda não compreende completamente o que é fantasia e o que é realidade. Mas ao 
mesmo tempo ela pode demonstrar que já sabe brincar com sua vida cotidiana.  Aos poucos a criança começa a 
imitar os gestos dos pais ou de pessoas com as quais mantém um vínculo importante, quando, por exemplo, pega 
um telefone e emite sons ou balbucios, podendo fazer gestos com as mãos e expressões de impaciência, de 
surpresa etc. Nessa fase, são comuns também as brincadeiras de ninar bonecas, empurrar carrinhos etc., mas 
são ainda imitações dos gestos dos adultos ou de outras crianças. E é dessa forma, brincando de imitar, que elas, 
tão pequenas, vão se empenhando em conhecer esse mundo complexo do qual fazem parte.
Nesse processo, a imitação vai ampliando a essência da brincadeira: a imaginação. Imaginando, a criança 
começa a fazer de conta que é mãe, pai, professora, motorista, bombeiro, cabeleireiro, astronauta, fada, princesa. 
Assim, vivencia de forma imaginativa diferentes papeis sociais e psicológicos que observa e conhece em seu 
entorno. Coelho e Pedrosa (2000) afirmam ainda que, por meio destes recursos, as crianças estabelecem, criam 
e recriam, significados de situações já vivenciados no seu dia a dia, a criança brinca assumindo os papéis de 
personagens que são familiares, que já fazem parte da realidade que a criança conhece, expressando assim, seus 
medos, anseios e suas satisfações.
Na faixa etária dos 3 aos 7 anos, o faz de conta é a brincadeira que mais desperta o interesse da criança. Os heróis 
e os seres fantásticos saem dos livros e da TV e entram na vida da criança, que passa a ser o próprio personagem. 
Esta fantasia leva a criança para um mundo que lhe dá possibilidade de vivenciar aventuras estimulando desta 
forma a sua criatividade e imaginação.
BRINCAR DE FAZ DE CONTA PERMITE QUE A CRIANÇA SE EXPRESSE

Faz de conta é uma brincadeira que as crianças podem brincar sozinhas, com os irmãos, colegas e até mesmo 
com os pais e professores. Se você for convidado para a brincadeira, pergunte qual o seu papel e o que você deve 
fazer. Deixe a criança te dirigir nesse momento, afinal de contas, é ela quem está imaginando. Aproveite esses 
momentos para se conectar e compreender melhor como funciona os pensamentos delas.
No faz de conta a criança vive e revive situações que lhe causaram alegria, medo, tristeza e ansiedades, dando-lhe 
a oportunidade de expressar e trabalhar de forma mágica estes sentimentos e emoções tão difíceis de suportar, 
podendo compreendê-los e reorganizá-los. Segundo Linn (2010, p. 39), “fazer de conta é um meio natural de lidar 
com medos profundos e fantasias, mesmo para os pequenos, é um meio para que eles obtenham noção de 
domínio sobre as coisas que as assustam ou oprimem”.
Outra questão fundamental de se discutir quando falamos de faz de conta é a socialização através da expressão 
de ideias. Quando estão nesse jogo da vida real, as crianças criam expressões e regras que são compartilhadas 
com todos que estão envolvidos, é o momento em que ela pode aprender a explicar o que pensa e compreender 
as opiniões de outras pessoas. Segundo Coelho e Pedrosa (2000, p. 52), a brincadeira de faz de conta se constitui 
num exemplo de uma atividade na qual a criança poderia ser vista como se estivesse num mundo só seu, num 
mundo de fantasia. Mas, estudos têm revelado que as crianças quando brincam, estão engajadas umas nas 
outras, construindo e compartilhando significados.
Brincar é algo realmente sério para as crianças quase como uma autoterapia, uma vez que elas não conseguem 
compreender tudo que as cerca, através da brincadeira elas podem se expressar e aprender a lidar com as 
situações seja de frustrações, conflitos e ansiedades.
Quanto mais a criança brinca, mais ela se torna capaz de dominar e se expressar através das histórias 
imaginadas. Ao construir cenários, manipular bonecos, dedoches ou fantoches, ela começa a ter noções de 
regras, tempo e espaço. Proporcionar ambientes favoráveis ao brincar e dar brinquedos e objetos que a ajudem 
a elaborar suas histórias é fundamental para que sua imaginação vá além.
A imaginação e a criação são os fios condutores que unem a brincadeira. Brincar é para a criança uma forma de 
viver e de aprender a conviver, um modo sem paralelo de expressão plena da infância.
Como pais e professores podemos oferecer ferramentas para que as crianças consigam se expressar como 
brinquedos que estimulem a imaginação e o faz de conta. Cabe a nós  estimularmos e motivarmos a criança para 
este exercício de desenvolvimento. Incitar as crianças para as brincadeiras, organizar espaços dentro de casa e 
na escola que enriqueçam as experiências lúdicas das crianças, facilitar a disposição de brinquedos em 
mobiliário acessível, participar da brincadeira respeitando o seu ritmo e sua imaginação,  propor brincadeiras que 
envolva o  universo cultural de sua comunidade, estar atento aos personagens que as crianças gostam de imitar 
(observando se for muito violento, mostrar outras opções), dar oportunidade para se exercitar dentro das 
atividades da própria casa, imitando os pais e os irmãos.
A organização em cantos do ambiente que as crianças utilizam regularmente, com materiais que favorecem o 
desenvolvimento de sua imaginação. Organizados, de preferência com a ajuda das crianças, os cantos podem 
conter objetos que compõem temas ou sugerem ações e papeis sociais que as crianças observam e imitam em 
suas brincadeiras. Os espaços podem pertencer a duas categorias básicas: áreas amplas (quadras 
poliesportivas, corredores amplos etc.); salas de brincar.
A partir da observação atenta dos interesses das crianças, a professora planeja como organizará o espaço que 
será utilizado para a brincadeira de faz de conta. Pode, como apoio, utilizar instrumentos para planejar o contexto 
da brincadeira: Brinquedos e objetos que se assemelham ao real (para as crianças menores); Objetos diversos 
(panelas, colheres); Caixas de papelão e outros materiais recicláveis; tecidos, dentre outros. A criança brinca, 
imagina, cria, recria e constrói a partir do que ela tem em mãos, seja o objeto que for, pois utiliza da criatividade 
para brincar, construir seu mundo imaginário e realizar assim a diversão. Com isso é perceptível que:   
Brincando a criança pode tornar-se algo que é, ou melhor, que ainda não é (através da brincadeira a criança pode 

ser o que quiser), agir com objetos substitutivos, interagir segundo padrões não determinados pela realidade do 
espaço social em que vive e ultrapassar os limites que lhe são apresentados (PRADO, 1999, p. 2).  

A regularidade das experiências de brincadeira em ambientes especialmente organizados para este fim é 
fundamental para que as crianças aprendam a brincar com outras crianças e desenvolvam sua imaginação. Ao 
garantirmos essas vivências com regularidade, é possível observar como as crianças brincam, suas ações e 
interesses.
Aos poucos a criança começa a imitar os gestos dos pais ou de pessoas com as quais mantém um vínculo 
importante, quando, por exemplo, pega um telefone e emite sons ou balbucios, podendo fazer gestos com as 
mãos e expressões de impaciência, de surpresa etc. Nessa fase, são comuns também as brincadeiras de ninar 
bonecas, empurrar carrinhos etc., mas são ainda imitações dos gestos dos adultos ou de outras crianças. E é 
dessa forma, brincando de imitar, que elas, tão pequenas, vão se empenhando em conhecer esse mundo 
complexo do qual fazem parte. A brincadeira do faz-de-conta ou também conhecida como jogo simbólico é uma 
atividade lúdica importante para as crianças desenvolverem sua autonomia, é através da interação com as 
pessoas e objetos do seu meio que elas têm oportunidades de expressar suas aprendizagens, porque não 
estarão apenas brincando, mas sim desenvolvendo sua imaginação, criatividade e controlando as suas 
ansiedades e medos. Cunha (2007, p. 23) esclarece: 
 
Neste tipo de brincadeira a criança traduz o mundo dos adultos para a dimensão de suas possibilidades e 
necessidades, as crianças precisam vivenciar suas ideias em nível simbólico, para poderem compreender seu 
significado na vida real.

Usando fantasias, brinquedos e materiais recicláveis, as crianças são capazes de criar histórias e desenrolar 
horas e horas de brincadeiras. Com isso, desenvolvem aspectos intelectuais, físicos, sociais e emocionais. Para 
Chiaradia (2010, p.13): 
 
Observando as brincadeiras que as crianças realizam, vamos notar seu desenvolvimento e as mudanças em seus 
interesses e nos padrões de seu relacionamento social. Tal observação ajuda bastante no trabalho com uma 
criança pequena. Quando propomos apenas aulas dirigidas ou programas prontos, estamos desconsiderando o 
desenvolvimento que observamos a partir das atividades espontâneas da criança através das brincadeiras.  

Intelectualmente, ela desenvolve habilidades como negociação, criatividade, organização e planejamento, 
resolução de problemas, costumes familiares e conhecimentos específicos como a matemática.
Fisicamente, a criança recebe um estímulo para aprimorar sua coordenação motora e espacial.
 Socialmente, ela começa a entender os papeis de cada um na sociedade, a visão de seu    lugar na família. Além 
de aprender a compartilhar, ter empatia, cooperar, controlar suas   impulsividades, reconhecer o outro e lidar com 
frustrações. Cunha (2007, p. 23), indica que: 
 O pensamento da criança evolui a partir de suas ações, razão pela qual as atividades são tão importantes para o 
desenvolvimento do pensamento infantil. Mesmo que conheça determinados objetos ou que já tenha vivido 
determinas situações, a compreensão das experiências fica mais clara quando as representa em seu 
faz-de-conta. Neste tipo de brincadeira tem também a oportunidade de expressar e elaborar, de forma simbólica, 
desejos, conflitos e frustrações. 

Emocionalmente, o adulto consegue trabalhar com a criança sua auto-estima, orgulho, segurança e proteção, 
independência e o reconhecimento de sentimentos e propósitos.
E o mais fundamental, estar presente também durante a brincadeira sendo o personagem que a criança pediu 
para você ser. Lembre-se que se ele pedir “de novo” para você brincar com ele é porque ele simplesmente ama 
sua presença.
 Quando você incentiva a criança a criar sua própria brincadeira, ela consegue viajar em objetos até então usados 
para outros fins. Atribuir novos significados aos objetos vai ajudar a criança a pensar no novo através da 
construção da brincadeira. Caixas de papelão, lençóis, revistas velhas, garrafas, jornais, objetos que já não são 
mais utilizados em casa e que não oferecem risco. Tudo isso pode entrar na brincadeira, vamos ajudar as 
crianças a criar, imaginar e se divertir. Separe um tempo para estar com eles e proporcionar memórias 
agradáveis. Essas brincadeiras ajudam a estreitar os laços familiares e a conhecer melhor o que a criança pensa, 
sente e como ela se expressa diante do mundo. De acordo com Kishimoto (2003, p.66), 
A criança precisa deste momento para que possa entender o seu eu interior e que em muitos casos os pais ficam 
incomodados com as fantasias de seus filhos e acabam não permitindo à criança esse momento de faz de conta 
que é um dos momentos mais importantes para a vida dela.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas diferentes formas de brincar a criança vivencia aspectos do seu cotidiano, possibilitando o conhecimento, a 
investigação, soluções de problemas que ajuda no desenvolvimento da memória, atenção, concentração, 
imaginação, motricidade além da cultura infantil. O faz de conta permite à criança experimentar possibilidades, 
assumir papéis, expressar seus pensamentos, formular hipóteses. A liberdade de criar, imaginar permite a 
capacidade da criança de ir além e se auto-organizar, transformando os objetos por meio da fantasia, imaginação 
e criatividade, uma caixa se transforma em um carro, avião, cozinha entre outros. Descobre funções alternativas 
para os objetos e as brincadeiras vão tendo formas e cores variáveis a cada criança que se interagem.
As proposições da professora podem desencadear as seguintes atividades das crianças: Explorar os temas mais 
recorrentes nas brincadeiras das crianças; Potencializar os espaços de brincar, organizando-os de modo a 
favorecer o acesso às crianças; Potencializar os materiais cuidando da qualidade estética do que é oferecido, 

enriquecendo a diversidade de texturas, cores, composições; Dar continuidade ao planejamento da brincadeira a 
partir das observações da professora de como as crianças se relacionam com os materiais, como interagem entre 
si, o que mais lhes interessa, quais enredos criam. Essas observações servem como insumos para o 
enriquecimento do contexto da brincadeira.
A partir das experiências que cada criança pode vivenciar, pode-se observar uma progressão no 
desenvolvimento da brincadeira que está diretamente relacionada ao desenvolvimento da linguagem verbal, da 
imaginação e da qualidade das interações das crianças entre si e entre elas e os adultos, mediadas pelos objetos. 
Para Oliveira et al. (2002, p. 69): 
 Como vimos o básico para o desenvolvimento infantil é a organização de atividades estruturadoras de interações 
adulto-criança, criança-criança e criança-mundo físico e social. Cabe ao educador cuidar desta organização 
mediadora da relação criança-meio e interagir com ela, auxiliando-a na construção de significados. 

Observamos que as crianças estão cada vez mais participativas, felizes, confiantes e criativas. O brincar com 
materiais não estruturados é muito importante, ele dá autonomia para a criança brincar do que quiser. É só dar 
alguns objetos, apresentar os materiais, organizar o ambiente desafiando-as e propondo novas situações e 
novos materiais e pronto, tudo se transforma em brincadeira, aguçando a sua criatividade a cada dia. As crianças 
nos surpreendem e nós, educadores e pais temos que criar as condições necessárias para que eles possam cada 
vez mais explorar suas potencialidades.
Precisamos estar muito atentos para não reduzir o tempo do brincar em troca de outras atividades que podem 
sobrecarregar a criança e a deixar cansada e sem vitalidade para aprender aquilo que realmente é importante para 
sua vida.
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 RESUMO 

Brincar é bom para o sistema imunológico, para a coordenação, alivia o estresse, deixa a vida mais leve e acima 
de tudo estimula a criatividade.
Brincar é tão importante para as crianças como comer ou o direito à saúde e à educação.  E brincar com outras 
crianças aumenta a capacidade de criação e de imaginação. Essas novas conexões são muito importantes para 
o desenvolvimento infantil, as crianças pequenas brincam e aprendem ao mesmo tempo. As crianças aprendem 
muito através de sua imaginação. Quando os pequenos brincam de super-heróis, piratas, princesas, e 
transformam objetos comuns em mil e uma coisas, eles estão fazendo muito mais do que se divertir. Esse tipo de 
brincadeira não é tão simples como parece, e ajuda a criança a desenvolver suas várias habilidades. A brincadeira 
de faz de conta começa por volta dos 3 anos e vai até 7, 8 anos ou mais. O faz de conta é a maneira como ela 
começa a interagir com o mundo à sua volta e traz para a criança amadurecimento social, emocional, físico e 
intelectual. Quando ela brinca, representa papéis, cria interações e enredos. A brincadeira é um processo de 
relações interindividuais, portanto de cultura. A brincadeira simbólica leva à construção pela criança de um 
mundo ilusório, de situações imaginárias onde objetos são usados como substitutos de outros, conforme a 
criança os emprega com gestos e falas adequadas.

PALAVRAS – CHAVE: Criatividade; Brincadeira; Faz- de- conta

INTRODUÇÃO

O jogo, o brinquedo e a brincadeira sempre estiveram presentes na história da humanidade e, nas últimas 
décadas, a importância atribuída ao brincar para a criança se configura como um direito, garantido em 
documentos, tanto no âmbito internacional, tais como a Declaração Universal dos Direitos da Criança adotada e 
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro 1948, a Convenção de Direitos da 
Criança da ONU aprovada na Resolução 44/25 quanto no âmbito nacional, como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8069), em vigor desde 1990.
Os estudos desenvolvidos por diferentes áreas do conhecimento, a partir da ideia de uma criança ativa, 
competente e capaz, também trazem contribuições sobre a importância do brincar como forma da criança atuar 
no mundo e compreendê-lo, produzindo as culturas infantis. Assim a criança, sujeito histórico e social, nasce 
imersa em uma cultura, e é na brincadeira que ela vivencia experiências, desenvolve sua consciência, recria e 
propõe novos desafios sobre situações que vão surgindo no contexto infantil.
Assim, reconhecidamente, o brincar é a forma mais peculiar da criança conhecer a si própria, o outro e o mundo, 
expressar seus sentimentos, emoções e desejos.
A Educação Infantil tem um papel importante como espaço de circulação e de produção das culturas infantis que 
favorece o brincar como atividade principal da criança, e nesse sentido, o adulto tem um papel importante na 
medida em que organiza os ambientes, oferece os objetos, propõe novas experiências, ajuda na construção de 
hipóteses e estimula a imaginação das crianças. É importante também que os adultos resgatem sua capacidade 
de brincar, tornando-se, assim, mais disponíveis para as crianças enquanto incentivadores e parceiros de suas 
brincadeiras.
É preciso oportunizar diversos momentos lúdicos, aproveitar os espaços diferenciados como praças e parques 
com momentos amplos e livres, garantir espaço-tempo nos ambientes domésticos, educacionais, públicos e 
privados para que o brincar proporcione a criança diferentes níveis de vivência de forma espontânea 
desenvolvendo suas competências individuais quanto grupal.
No desenvolvimento desse percurso, é interessante observar o aprendizado progressivo das crianças e a forma 
como brincam. As crianças imitam gestos e vocalizações de modelos? Ampliam seu próprio repertório de 

brincadeiras? Como a criança utiliza os materiais, demonstra preferência? Utiliza reproduzindo a função do 
material ou projeta outras funções?
A comunicação e socialização com outras crianças. Como são as interações da criança com outras crianças na 
brincadeira? Como resolvem os conflitos que acontecem durante a brincadeira? Negociam significados, regras, 
materiais, papeis? Aprimoram o diálogo com outras crianças? Como se relacionam com os adultos, há evolução 
da autonomia?

A IMPORTÂNCIA DE BRINCAR DE FAZ DE CONTA

As experiências que vivenciamos na infância deixam marcas profundas em nossas vidas, nos nossos hábitos, 
gestos e costumes. Estas experiências passam a fazer parte da nossa história, integram a nossa personalidade. 
Brincar é um movimento essencial para a criança. A brincadeira faz parte do seu universo, é a forma com que ela 
descobre e compreende o mundo que a cerca. 
Brincar de casinha, de boneca, de carrinho, de teatrinho, de fantoche. Tudo isso fez parte da nossa infância e faz 
parte da infância de nossos filhos. O faz de conta é um momento de imaginação e descontração. Traz para a 
criança amadurecimento social, emocional, físico e intelectual.
Quando Vygotsky discute o papel do brinquedo, refere-se especificamente à brincadeira de "faz-de-conta", como 
brincar de casinha, brincar de escolinha, brincar com um cabo de vassoura como se fosse um cavalo. Faz 
referência a outros tipos de brinquedo, mas a brincadeira "faz de conta" é privilegiada em sua discussão sobre o 
papel do brinquedo no desenvolvimento. O autor focaliza o contexto social em que a criança está inserida; 
segundo ele, a brincadeira possibilita a investigação e a aprendizagem sobre as pessoas e as coisas do mundo. 
 
“O lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança. É através do jogo que a criança aprende a agir, 
sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, 
do pensamento e da concentração.” (VYGOTSKY, 1998) 

A brincadeira de faz de conta é considerada um poderoso instrumento de desenvolvimento da capacidade 
imaginativa e criativa da criança. Além disso, é o instrumento privilegiado de inserção e criação de cultura, 
fundamental ao desenvolvimento infantil. Através do faz de conta a criança entra em contato com regras e 
desenvolve a linguagem verbal, pois imaginando a criança se comunica, constroi narrativas e expressa desejos. 
Com isso, tem-se que brincando, a criança cria muitas possibilidades de entrar no mundo adulto, fazendo justiça 
a algo que ela julga estar sendo injustiçada, tendo força para atuar com mais facilidade perante um desafio, tendo 
o poder de controle sobre a situação, pois ela sabe que na vida real perante os adultos esse poder não existe, e 
ela tem que aceitar imposição exterior. Para Kishimoto (2003, p.68) ao brincar a “criança sai do papel passivo para 
o ativo trazendo a ela oportunidade de enfrentar seus medos”.
O faz de conta faz com que a criança desenvolva uma série de habilidades motoras e psicológicas, além de 
trabalhar os valores presentes em sua família. Nesse jogo, cada personagem e objeto são essenciais para 
delimitar situações, regras e atitudes.
A tendência natural das crianças é copiar as pessoas que estão ao seu redor seja os pais, os irmãos, os 
professores, etc.  É na brincadeira de faz de conta que ela encontra a maneira de expressar seus sentimentos e 
pensamentos sobre o que está vivendo. Não existe certo ou errado durante essa brincadeira, apenas o modo da 
criança de ler seu dia a dia e expressá-lo em forma de brincadeira. Segundo Kishimoto (2003, p.43) “ao prover de 
uma situação imaginativa por meio de uma atividade livre a criança desenvolve a iniciativa, expressa seus 
desejos e internaliza as regras sociais”. 
As escolas são espaços privilegiados para que as crianças realizem brincadeiras de faz de conta, já que a 
possibilidade de interações entre elas favorece o desenvolvimento da própria brincadeira e da aprendizagem de 
viver em grupo.
Oportunizar o brinquedo é respeitar a cultura infantil e, sob a ótica da aprendizagem, permite a apropriação de 
bens culturais, desenvolve a iniciativa e permite que a criança expresse seus desejos e internalize as regras 
sociais. As brincadeiras alimentam o espírito imaginativo e exploratório. A brincadeira do faz de conta tem um 
grande significado na vida da criança. No faz de conta brincar é uma verdade, é uma atitude frente à realidade, é 
uma ação em que a criança toma conta, se envolve no tempo e no espaço, transformando cada brinquedo ou 
brincadeira em um recurso de aprendizagem. 
Muitos especialistas em desenvolvimento infantil afirmam que, brincar é o fundamento da exploração intelectual. 
É como as crianças aprendem a aprender.  
 Habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e para a produtividade na força de trabalho, tais como solução 
de problemas, raciocínio e alfabetização se desenvolvem por meio de variados tipos de brincadeiras, da mesma 
forma que habilidades sociais como cooperação e compartilhamento (LINN, 2010, p. 26).  
Brincar é uma atividade aprendida na cultura que possibilita que as crianças se constituam como sujeitos em um 
ambiente em contínua mudança, onde ocorre constante recriação de significados. Essa é uma condição para que 
construam uma cultura de pares, um conjunto relativamente estável de rotinas, artefatos, valores e interesses 
que elas produzem e partilham na interação com companheiros de idade.
Quando brinca de faz de conta, a criança assume papeis, desenrola um enredo e constrói interações. Através 
dessa representação ela demonstra sentimentos, angústias, alegrias, incômodos e suas impressões do dia a dia. 
Elas conseguem expressar suas dificuldades, contradições e se sentem motivadas a lidar com o acaso, uma vez 
que a história é construída no desenrolar da brincadeira.
Brincar de faz de conta é algo importante e fundamental, porque quando a criança brinca de faz de conta, ela 
utiliza-se da sua percepção de mundo, da sua imaginação, da memória e da sua criatividade, para representar a 
realidade a seu modo. Ela está representando algo que está acontecendo consigo mesma de forma real e palpável 
para ela e tem a possibilidade de expressar os seus sentimentos e pensamentos.

RESUMO 
Este artigo analisou o surgimento da escola no Brasil como uma questão social, que fez parte da formação do 
cenário da construção da infância dos jovens brasileiros. a educação veremos também a política educacional 
brasileira e por fim, a educação como estratégia de inclusão e mudança. Os professores, o Estado e a sociedade 
deixam suas contribuições à sociedade, uma vez que é fundamental que as famílias estejam sempre em parceria 
com a escola para desenvolver a vida escolar e social dos alunos a fim de torná-los cidadãos e conhecedores dos 
seus direitos. 
Palavras-chave: Educação; Jovens; Sociedade.

INTRODUÇÃO

 Neste artigo falarei sobre a trajetória da escola, as questões sociais nas escolas e as políticas sociais, 
logo após apresentarei a educação e sua relevância na construção da sociedade como um todo, principalmente 
para a infância de muitos jovens, como também falarei brevemente sobre a família e a sua participação no 
contexto social..
 Considerando a realidade, e a Política de Educação. Este artigo busca responder a problemática: A 
educação como um direito está ligada diretamente na construção social? 
Sob a justificativa de que me remete citar o pensamento de Paulo Freire, grande expoente da educação brasileira, 
a escola é o espaço onde se dá o diálogo entre os homens, mediatizados pelo mundo ao redor, surgindo daí a 
necessidade de transformação do mundo.. 
O que se fez o objetivo deste artigo em abordar brevemente Política Educacional Brasileira, com ênfase na 
acessibilidade de todos, independente de etnia, gênero etc.
  
   
EDUCAÇÃO COMO DIREITO

A educação é reconhecida no âmbito internacional como um direito humano, positivado constitucionalmente no 
âmbito nacional, vinculado aos ideais de fortalecimento da democracia, da Justiça Social, da igualdade e o do 
trabalho. 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948,  partiu do pressuposto de que somente através do 
“ensino e da educação” será possível a promoção do respeito aos direitos e liberdade por ela proclamados.
A Constituição brasileira de 1988 definiu a doutrina de proteção integral como paradigma de atendimento à 
criança e ao adolescente. Este modelo ganhou visibilidade em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
que trouxe mudanças na gestão, conteúdo e método das políticas públicas e de atendimento voltadas a esse 
público. 
O discurso do racismo na escola afeta os valores e princípios ligados a moral da criança. Além disso, atinge o 
educador que deve saber trabalhar de forma didática esta questão a fim de ensinar o respeito ao outro e preservar 
as diferenças e cultura de todas as crianças. 
O educador tem o papel de mostrar o limite e as consequências da discriminação e com sua metodologia ele ousa 
a tocar no assunto quebrando essa barreira. Com base na lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 dispõe o Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA (1990)
(...) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em 
processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e 
nas leis; (...) direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho (...). Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
direito de ser respeitado por seus educadores; e de ter respeitado seus valores culturais, artísticos e históricos 
próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso 

às fontes de cultura. (ECA,1990, art 15,53)
A partir de então, crianças e adolescentes passaram a ser concebidos como sujeitos de direitos e prioridade 
absoluta. Duas décadas após, os censos demonstraram uma melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.
A recente implementação de políticas de promoção da igualdade racial no Brasil tem provocado debates 
calorosos na sociedade brasileira que tanto revelam as múltiplas formas discursivas de manifestação do 
preconceito racial, como também, ampliam a discussão acerca dos limites da abrangência das políticas 
(pretensamente) universalistas conforme salieta Passos (2011). 
A construção das desigualdades educacionais, quer seja no âmbito do legislativo, quer seja na ausência de 
condições materiais plenas para o exercício do direito, reflete-se até hoje nos indicadores de analfabetismo, de 
reprovação e evasão escolar, e no perfil do público da EJA. (Passos 2011 p. 15)
Passos (2011) transcreve nessa realidade o que foi sendo construída durante o período de transição do trabalho 
escravo para o trabalho livre no século XIX, e ganhando proporções gigantescas de desigualdades educacionais 
e sociais no século XX, e que continuam atualmente no aprimoramento educacional do século XXI. 
A recente implementação de políticas de promoção da igualdade racial no Brasil tem provocado debates 
calorosos na sociedade brasileira que tanto revelam as múltiplas formas discursivas de manifestação do 
preconceito racial, como também, ampliam a discussão acerca dos limites da abrangência das políticas 
(pretensamente) universalistas. (Passos 2011 p. 31)
Contudo a imagem de exílio na própria terra para representar a histórica jornada da população na educação 
institucionalizada. Contudo, não podem ser esquecidas as resistências como as estratégias pela conquista da 
educação como um bem social.
Nas recomendações ao Ministério da Educação, quanto às políticas públicas chama atenção a proposição: 
Fomentar ações afirmativas de gênero e geração de trabalho e renda que contribuam para a superação da 
desigualdade socioeconômica entre os educandos da EJA, considerando a diversidade cultural e social como 
bandeira de luta na promoção da igualdade e como subsídio na proposição de políticas públicas, face à história 
da sociedade de classes brasileira, hierárquica e autoritária. (IBIDEM, p. 46).
Tal recomendação retira o foco das desigualdades étnico-raciais e das políticas de promoção da igualdade racial 
transformando as ações afirmativas num instrumento exclusivamente para superação das desigualdades de 
gênero e classes, desconsiderando as análises apresentadas no próprio documento sobre a inter-elação entre 
raça e pobreza no Brasil. 
Mostra ainda que as políticas afirmativas:
(...) são vistas com muitas reservas pelo ideário republicano brasileiro, que resiste em equacionar a diversidade. 
Esse ideário é defensor de políticas públicas universalistas e, por conseguinte, de uma postura de neutralidade 
da parte do Estado. Essa situação por si só, já revela o campo conflitivo no qual se encontram as ações 
programas e projetos voltados para a garantia do direito á diversidade étnico-racial desencadeados pela lei 
10639/03 . (GOMES, 2009, p. 41) 
O Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial apresenta objetivos que sinalizam para uma ação contínua:
- Promover o acesso, a permanência e o sucesso de crianças, adolescentes, jovens e adultos das populações 
negras, quilombolas, indígenas, ciganas e demais grupos discriminados em todos os níveis – da educação 
infantil ao ensino superior 
– considerando as modalidades de educação de jovens e adultos e a tecnológica. 
- Promover políticas públicas para reduzir a evasão escolar e a defasagem idade
 –série dos alunos pertencentes aos grupos étnico-raciais discriminados. 
- Promover formas de combate ao analfabetismo entre as populações negra, indígena, cigana e demais grupos 
étnico-raciais discriminados. - Promover/estimular a inclusão do quesito raça/cor em todas as fichas de coleta de 
dados dos alunos em todos os níveis dos sistemas de ensino, principalmente nos processos seletivos e 
matrículas, da rede pública e privada, segundo a categorização do IBGE: brancos, pretos, pardos, amarelos e 
indígenas. (BRASIL, 2009b, p. 83)
O termo “de todo cidadão” nos remetia a todo indivíduo, a cada cidadão ou a uma visão da educação como direito 
individual. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/962 é um exemplo, que reafirma esse 
caráter de direito subjetivo. 
Supõe que cada indivíduo é igual perante o Estado, a cidadania, a justiça e os direitos. A igualdade jurídica de 
cada indivíduo perante os direitos e particularmente perante a educação vem inspirando o Plano Nacional de 
Educação - PNE, as diretrizes do Conselho Nacional de Educação - CNE, as políticas, as avaliações, a 
proclamação do Movimento Todos pela Educação, as concepções de currículo único, de qualidade única.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO INDIVIDUO

Os alunos hoje buscam uma educação prazerosa, defendem uma aprendizagem dinâmica, a melhor maneira é 
através das atividades lúdicas. 
Winnicott (2008) enfatiza a importância de brincar e de criar para a criança, principalmente nos primeiros anos de 
vida na construção da identidade pessoal. Para ele a escola tem por obrigação ajudar a criança completar a 
transição do modo mais agradável possível, respeitando o direito de devanear, imaginar, brincar.
Segundo a lei Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Art. 1º A educação abrange os processos formativos que 
se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Conforme os incisos:
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.
[...]
No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no seu artigo segundo é considerado criança, para os efeitos 

desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de 
idade. Sendo assim, no artigo dezesseis a criança tem direito à liberdade, onde compreende alguns aspectos, 
entre eles o inciso quarto, que é o de brincar, praticar esportes e divertir-se. 
E no artigo cinquenta e nove cabe aos municípios, juntamente com apoio dos estados e da União, estimular e 
facilitar a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a 
infância e a juventude.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação afirma que:
Brincar é um das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança, 
desde muito cedo, pode se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde ter determinado papel na brincadeira 
faz com que ela desenvolva sua imaginação... A fantasia e a imaginação são elementos fundamentais para que a 
criança aprenda mais sobre a relação entre pessoas (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A 
EDUCAÇAO INFANTIL, vol. 2, p. 22).
Na escola, o aluno tem a orientação de fazer tudo organizado, no entanto o professor, que faz parte da infância do 
aluno, na interação lúdica é  quem orienta a criança, atualmente surgem novos desafios e o professor deve ser 
competente e proporcionar atributos ao aluno.
Segundo Freire (2002) "ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção." Assim o professor pode ter um meio através do lúdico de proporcionar essa 
construção e a produção do conhecimento pelas crianças.
No entanto, é indiscutível que a sociedade de um modo geral tenha consciência da da área educacional, social e 
formação do cidadão, a fim de construir uma sociedade mais justa e igualitária para todos indistintamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Para concluir a análise do papel funmdamental da escola no desenvolver da sociedade, voltarei a citar 
Freire:
Numa perspectiva realmente progressista, democrática e não arbitrária, não se muda a “cara” da escola por 
portaria. Não se decreta que, de hoje em diante, a escola será competente, séria e alegre. Não se democratiza a 
escola autoritariamente. A administração precisa testemunhar ao corpo docente que o respeita que não teme 
revelar seus limites a ele, corpo docente. A administração precisa deixar claro que pode errar. Só não pode é 
mentir. (Freire, 1980).
 A instituição escolar é importante no crescimento do ser humano, pois, em busca da civilização, existe a 
necessidade de passar o conhecimento aos semelhantes. Assim, entende-se que a escola surge, para garantir 
aos outros aquilo que certo se aprendeu em seu ambiente. A educação reproduz a sociedade.
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Brincar de casinha é muito saudável para o desenvolvimento deles. Panelas, fogão, carrinhos, bonecas tem um 
papel fundamental para que a criança estimule sua imaginação ao criar personagens e assumir determinados 
papéis.
A partir dos dois anos ela entra nesse mundo de representar o meio em que está inserida e começa a se colocar 
através da brincadeira.
Uma criança de dois anos ainda não compreende completamente o que é fantasia e o que é realidade. Mas ao 
mesmo tempo ela pode demonstrar que já sabe brincar com sua vida cotidiana.  Aos poucos a criança começa a 
imitar os gestos dos pais ou de pessoas com as quais mantém um vínculo importante, quando, por exemplo, pega 
um telefone e emite sons ou balbucios, podendo fazer gestos com as mãos e expressões de impaciência, de 
surpresa etc. Nessa fase, são comuns também as brincadeiras de ninar bonecas, empurrar carrinhos etc., mas 
são ainda imitações dos gestos dos adultos ou de outras crianças. E é dessa forma, brincando de imitar, que elas, 
tão pequenas, vão se empenhando em conhecer esse mundo complexo do qual fazem parte.
Nesse processo, a imitação vai ampliando a essência da brincadeira: a imaginação. Imaginando, a criança 
começa a fazer de conta que é mãe, pai, professora, motorista, bombeiro, cabeleireiro, astronauta, fada, princesa. 
Assim, vivencia de forma imaginativa diferentes papeis sociais e psicológicos que observa e conhece em seu 
entorno. Coelho e Pedrosa (2000) afirmam ainda que, por meio destes recursos, as crianças estabelecem, criam 
e recriam, significados de situações já vivenciados no seu dia a dia, a criança brinca assumindo os papéis de 
personagens que são familiares, que já fazem parte da realidade que a criança conhece, expressando assim, seus 
medos, anseios e suas satisfações.
Na faixa etária dos 3 aos 7 anos, o faz de conta é a brincadeira que mais desperta o interesse da criança. Os heróis 
e os seres fantásticos saem dos livros e da TV e entram na vida da criança, que passa a ser o próprio personagem. 
Esta fantasia leva a criança para um mundo que lhe dá possibilidade de vivenciar aventuras estimulando desta 
forma a sua criatividade e imaginação.
BRINCAR DE FAZ DE CONTA PERMITE QUE A CRIANÇA SE EXPRESSE

Faz de conta é uma brincadeira que as crianças podem brincar sozinhas, com os irmãos, colegas e até mesmo 
com os pais e professores. Se você for convidado para a brincadeira, pergunte qual o seu papel e o que você deve 
fazer. Deixe a criança te dirigir nesse momento, afinal de contas, é ela quem está imaginando. Aproveite esses 
momentos para se conectar e compreender melhor como funciona os pensamentos delas.
No faz de conta a criança vive e revive situações que lhe causaram alegria, medo, tristeza e ansiedades, dando-lhe 
a oportunidade de expressar e trabalhar de forma mágica estes sentimentos e emoções tão difíceis de suportar, 
podendo compreendê-los e reorganizá-los. Segundo Linn (2010, p. 39), “fazer de conta é um meio natural de lidar 
com medos profundos e fantasias, mesmo para os pequenos, é um meio para que eles obtenham noção de 
domínio sobre as coisas que as assustam ou oprimem”.
Outra questão fundamental de se discutir quando falamos de faz de conta é a socialização através da expressão 
de ideias. Quando estão nesse jogo da vida real, as crianças criam expressões e regras que são compartilhadas 
com todos que estão envolvidos, é o momento em que ela pode aprender a explicar o que pensa e compreender 
as opiniões de outras pessoas. Segundo Coelho e Pedrosa (2000, p. 52), a brincadeira de faz de conta se constitui 
num exemplo de uma atividade na qual a criança poderia ser vista como se estivesse num mundo só seu, num 
mundo de fantasia. Mas, estudos têm revelado que as crianças quando brincam, estão engajadas umas nas 
outras, construindo e compartilhando significados.
Brincar é algo realmente sério para as crianças quase como uma autoterapia, uma vez que elas não conseguem 
compreender tudo que as cerca, através da brincadeira elas podem se expressar e aprender a lidar com as 
situações seja de frustrações, conflitos e ansiedades.
Quanto mais a criança brinca, mais ela se torna capaz de dominar e se expressar através das histórias 
imaginadas. Ao construir cenários, manipular bonecos, dedoches ou fantoches, ela começa a ter noções de 
regras, tempo e espaço. Proporcionar ambientes favoráveis ao brincar e dar brinquedos e objetos que a ajudem 
a elaborar suas histórias é fundamental para que sua imaginação vá além.
A imaginação e a criação são os fios condutores que unem a brincadeira. Brincar é para a criança uma forma de 
viver e de aprender a conviver, um modo sem paralelo de expressão plena da infância.
Como pais e professores podemos oferecer ferramentas para que as crianças consigam se expressar como 
brinquedos que estimulem a imaginação e o faz de conta. Cabe a nós  estimularmos e motivarmos a criança para 
este exercício de desenvolvimento. Incitar as crianças para as brincadeiras, organizar espaços dentro de casa e 
na escola que enriqueçam as experiências lúdicas das crianças, facilitar a disposição de brinquedos em 
mobiliário acessível, participar da brincadeira respeitando o seu ritmo e sua imaginação,  propor brincadeiras que 
envolva o  universo cultural de sua comunidade, estar atento aos personagens que as crianças gostam de imitar 
(observando se for muito violento, mostrar outras opções), dar oportunidade para se exercitar dentro das 
atividades da própria casa, imitando os pais e os irmãos.
A organização em cantos do ambiente que as crianças utilizam regularmente, com materiais que favorecem o 
desenvolvimento de sua imaginação. Organizados, de preferência com a ajuda das crianças, os cantos podem 
conter objetos que compõem temas ou sugerem ações e papeis sociais que as crianças observam e imitam em 
suas brincadeiras. Os espaços podem pertencer a duas categorias básicas: áreas amplas (quadras 
poliesportivas, corredores amplos etc.); salas de brincar.
A partir da observação atenta dos interesses das crianças, a professora planeja como organizará o espaço que 
será utilizado para a brincadeira de faz de conta. Pode, como apoio, utilizar instrumentos para planejar o contexto 
da brincadeira: Brinquedos e objetos que se assemelham ao real (para as crianças menores); Objetos diversos 
(panelas, colheres); Caixas de papelão e outros materiais recicláveis; tecidos, dentre outros. A criança brinca, 
imagina, cria, recria e constrói a partir do que ela tem em mãos, seja o objeto que for, pois utiliza da criatividade 
para brincar, construir seu mundo imaginário e realizar assim a diversão. Com isso é perceptível que:   
Brincando a criança pode tornar-se algo que é, ou melhor, que ainda não é (através da brincadeira a criança pode 

ser o que quiser), agir com objetos substitutivos, interagir segundo padrões não determinados pela realidade do 
espaço social em que vive e ultrapassar os limites que lhe são apresentados (PRADO, 1999, p. 2).  

A regularidade das experiências de brincadeira em ambientes especialmente organizados para este fim é 
fundamental para que as crianças aprendam a brincar com outras crianças e desenvolvam sua imaginação. Ao 
garantirmos essas vivências com regularidade, é possível observar como as crianças brincam, suas ações e 
interesses.
Aos poucos a criança começa a imitar os gestos dos pais ou de pessoas com as quais mantém um vínculo 
importante, quando, por exemplo, pega um telefone e emite sons ou balbucios, podendo fazer gestos com as 
mãos e expressões de impaciência, de surpresa etc. Nessa fase, são comuns também as brincadeiras de ninar 
bonecas, empurrar carrinhos etc., mas são ainda imitações dos gestos dos adultos ou de outras crianças. E é 
dessa forma, brincando de imitar, que elas, tão pequenas, vão se empenhando em conhecer esse mundo 
complexo do qual fazem parte. A brincadeira do faz-de-conta ou também conhecida como jogo simbólico é uma 
atividade lúdica importante para as crianças desenvolverem sua autonomia, é através da interação com as 
pessoas e objetos do seu meio que elas têm oportunidades de expressar suas aprendizagens, porque não 
estarão apenas brincando, mas sim desenvolvendo sua imaginação, criatividade e controlando as suas 
ansiedades e medos. Cunha (2007, p. 23) esclarece: 
 
Neste tipo de brincadeira a criança traduz o mundo dos adultos para a dimensão de suas possibilidades e 
necessidades, as crianças precisam vivenciar suas ideias em nível simbólico, para poderem compreender seu 
significado na vida real.

Usando fantasias, brinquedos e materiais recicláveis, as crianças são capazes de criar histórias e desenrolar 
horas e horas de brincadeiras. Com isso, desenvolvem aspectos intelectuais, físicos, sociais e emocionais. Para 
Chiaradia (2010, p.13): 
 
Observando as brincadeiras que as crianças realizam, vamos notar seu desenvolvimento e as mudanças em seus 
interesses e nos padrões de seu relacionamento social. Tal observação ajuda bastante no trabalho com uma 
criança pequena. Quando propomos apenas aulas dirigidas ou programas prontos, estamos desconsiderando o 
desenvolvimento que observamos a partir das atividades espontâneas da criança através das brincadeiras.  

Intelectualmente, ela desenvolve habilidades como negociação, criatividade, organização e planejamento, 
resolução de problemas, costumes familiares e conhecimentos específicos como a matemática.
Fisicamente, a criança recebe um estímulo para aprimorar sua coordenação motora e espacial.
 Socialmente, ela começa a entender os papeis de cada um na sociedade, a visão de seu    lugar na família. Além 
de aprender a compartilhar, ter empatia, cooperar, controlar suas   impulsividades, reconhecer o outro e lidar com 
frustrações. Cunha (2007, p. 23), indica que: 
 O pensamento da criança evolui a partir de suas ações, razão pela qual as atividades são tão importantes para o 
desenvolvimento do pensamento infantil. Mesmo que conheça determinados objetos ou que já tenha vivido 
determinas situações, a compreensão das experiências fica mais clara quando as representa em seu 
faz-de-conta. Neste tipo de brincadeira tem também a oportunidade de expressar e elaborar, de forma simbólica, 
desejos, conflitos e frustrações. 

Emocionalmente, o adulto consegue trabalhar com a criança sua auto-estima, orgulho, segurança e proteção, 
independência e o reconhecimento de sentimentos e propósitos.
E o mais fundamental, estar presente também durante a brincadeira sendo o personagem que a criança pediu 
para você ser. Lembre-se que se ele pedir “de novo” para você brincar com ele é porque ele simplesmente ama 
sua presença.
 Quando você incentiva a criança a criar sua própria brincadeira, ela consegue viajar em objetos até então usados 
para outros fins. Atribuir novos significados aos objetos vai ajudar a criança a pensar no novo através da 
construção da brincadeira. Caixas de papelão, lençóis, revistas velhas, garrafas, jornais, objetos que já não são 
mais utilizados em casa e que não oferecem risco. Tudo isso pode entrar na brincadeira, vamos ajudar as 
crianças a criar, imaginar e se divertir. Separe um tempo para estar com eles e proporcionar memórias 
agradáveis. Essas brincadeiras ajudam a estreitar os laços familiares e a conhecer melhor o que a criança pensa, 
sente e como ela se expressa diante do mundo. De acordo com Kishimoto (2003, p.66), 
A criança precisa deste momento para que possa entender o seu eu interior e que em muitos casos os pais ficam 
incomodados com as fantasias de seus filhos e acabam não permitindo à criança esse momento de faz de conta 
que é um dos momentos mais importantes para a vida dela.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas diferentes formas de brincar a criança vivencia aspectos do seu cotidiano, possibilitando o conhecimento, a 
investigação, soluções de problemas que ajuda no desenvolvimento da memória, atenção, concentração, 
imaginação, motricidade além da cultura infantil. O faz de conta permite à criança experimentar possibilidades, 
assumir papéis, expressar seus pensamentos, formular hipóteses. A liberdade de criar, imaginar permite a 
capacidade da criança de ir além e se auto-organizar, transformando os objetos por meio da fantasia, imaginação 
e criatividade, uma caixa se transforma em um carro, avião, cozinha entre outros. Descobre funções alternativas 
para os objetos e as brincadeiras vão tendo formas e cores variáveis a cada criança que se interagem.
As proposições da professora podem desencadear as seguintes atividades das crianças: Explorar os temas mais 
recorrentes nas brincadeiras das crianças; Potencializar os espaços de brincar, organizando-os de modo a 
favorecer o acesso às crianças; Potencializar os materiais cuidando da qualidade estética do que é oferecido, 

enriquecendo a diversidade de texturas, cores, composições; Dar continuidade ao planejamento da brincadeira a 
partir das observações da professora de como as crianças se relacionam com os materiais, como interagem entre 
si, o que mais lhes interessa, quais enredos criam. Essas observações servem como insumos para o 
enriquecimento do contexto da brincadeira.
A partir das experiências que cada criança pode vivenciar, pode-se observar uma progressão no 
desenvolvimento da brincadeira que está diretamente relacionada ao desenvolvimento da linguagem verbal, da 
imaginação e da qualidade das interações das crianças entre si e entre elas e os adultos, mediadas pelos objetos. 
Para Oliveira et al. (2002, p. 69): 
 Como vimos o básico para o desenvolvimento infantil é a organização de atividades estruturadoras de interações 
adulto-criança, criança-criança e criança-mundo físico e social. Cabe ao educador cuidar desta organização 
mediadora da relação criança-meio e interagir com ela, auxiliando-a na construção de significados. 

Observamos que as crianças estão cada vez mais participativas, felizes, confiantes e criativas. O brincar com 
materiais não estruturados é muito importante, ele dá autonomia para a criança brincar do que quiser. É só dar 
alguns objetos, apresentar os materiais, organizar o ambiente desafiando-as e propondo novas situações e 
novos materiais e pronto, tudo se transforma em brincadeira, aguçando a sua criatividade a cada dia. As crianças 
nos surpreendem e nós, educadores e pais temos que criar as condições necessárias para que eles possam cada 
vez mais explorar suas potencialidades.
Precisamos estar muito atentos para não reduzir o tempo do brincar em troca de outras atividades que podem 
sobrecarregar a criança e a deixar cansada e sem vitalidade para aprender aquilo que realmente é importante para 
sua vida.
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RESUMO 
 O artigo pretende evidenciar algumas disparidades entre a teoria ensinada nas universidades e a prática 
postuladas nas escolas públicas por diferentes tendências pedagógicas, bem como os pequenos avanços na 
educação pública e a influência do relacionamento afetivo entre o corpo docente e discente no Ensino 
Fundamental. Focando a questão do fracasso escolar, este estudo aborda algumas dificuldades enfrentadas por 
professores em sala de aula e possíveis implicações sobre a importância da relação afetiva professor e aluno em 
distintas faixas etárias. De modo geral, acredita-se que o professor deva demonstrar interesse pelo aluno, 
visando o respeito por suas individualidades e a criação de um ambiente mais aprazível e propício para a 
aprendizagem, questão central frequentemente deixada de lado pela escola. As relações acomodadas 
estabelecidas no dia-a-dia do processo educacional acabam interferindo negativamente na atividade intelectual, 
constituindo-se como um dos fatores causadores do baixo rendimento escolar. O relacionamento afetivo, por sua 
vez, pressupõe o conhecimento como algo indissociável da própria prática, que envolve dedicação e instigação 
por parte do educador, que deve privilegiar a interação e o respeito pelas ideias e opiniões do outro; além disso, 
precisa traçar estratégias e manejar conteúdos que despertem o interesse dos alunos, visando a elevação de sua 
metacognição e a promoção da autoestima, as quais ajudarão a tornar o processo de ensino-aprendizagem mais 
atrativo e produtivo.
Palavras-chave: Escola; Professor; Aluno; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
No processo ensino-aprendizagem, grandes são as dificuldades reais enfrentadas por professores em sala de 
aula, o artigo explana de forma clara como encontra-se a situação do sistema educacional público em algumas 
escolas. A escola é uma instituição com metas a serem alcançadas e seus educadores estão diretamente 
atrelados aos novos paradigmas propostos pela comunidade escolar. Analisando o cerne destas dificuldades, 
tentamos vislumbrar alguns avanços que podem ocorrer no processo de ensino-aprendizagem, no qual a 
afetividade entre professor e aluno exerceria um papel central. 
A interação entre corpo docente e discente, aprofundada na ação pedagógica, almeja intervir na educação social 
na qual se insere o educando. Por meio de estudo bibliográfico, verificamos como esta afeta o desenvolvimento 
das competências e habilidades do aluno, posto que o ofício de ensinar compreende não somente o ensino das 
várias áreas do conhecimento, mas também o favorecimento daqueles que tem menos oportunidades por meio 
de ações compensatórias, que visam a inclusão do aluno, o aguçamento de sua autoestima e, sem dúvida, a 
própria aquisição de conhecimento e progressão da aprendizagem.
DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA NA ATUALIDADE
 O processo de escolarização foi concebido ao longo do tempo como principal instrumento de mudança do 
mundo, ou seja, ferramenta fundamental para o desenvolvimento sociocultural, político e econômico de um país. 
A despeito das grandes polêmicas do passado sobre escola pública ou privada, ensino leigo ou religioso, 
educação técnica ou humanística, acreditava-se que a educação poderia contribuir efetivamente para o 
progresso da humanidade. 
Devido ao ritmo de vida cada vez mais intenso ditado pela modernidade, muitos pais acabam delegando a 
educação de seus filhos aos professores. Analisando minha trajetória como aluno no Ensino Infantil, lembro-me 
que meus pais trabalhavam o dia todo, deixando meus irmãos e eu na creche para que “tomassem conta” de nós. 
As professoras colocavam-nos para dormir em determinados horários, havia hora certa para tomar café da 
manhã, brincar, escovar os dentes; somente reencontrava meus pais quando já havia anoitecido. Minha mãe 
precisava preparar o jantar, então não tinha tempo para nos ajudar ou perguntar como havia sido o nosso dia. 
Ao invés de vivenciar a experiência de brincar com seus filhos, muitos pais exaustos após um estafante dia de 
trabalho, optam por expor as crianças a meios externos como a televisão, o vídeo game ou a Internet. Desta 
forma, a relação familiar passa a centrar-se prioritariamente na satisfação das necessidades físicas da criança, 
ou seja, alimentação, higiene, descanso ou puro consumo de imagens e outras mercadorias fúteis. Logo, ficou 

cada vez mais nas mãos do educador a responsabilidade pelos jovens de hoje, e é por esse motivo que as 
crianças ficam ansiosas por ir à escola: é lá que estarão os colegas de brincadeiras, os educadores/professores 
e onde também encontrarão afeto (ou pelo menos deveriam encontrar).
Quando estávamos no antigo primário (Ensino fundamental I), meus pais já não nos levavam para a escola. 
Precisávamos fazer tudo sozinhos, e quem me ajudava nas tarefas escolares era minha irmã. Lembro-me até hoje 
do rosto e nome da professora da primeira série, chamava-se Rosangela. Tínhamos bastante dificuldade porque 
não havia um adulto por perto para cuidar de nós, então quem nos auxiliava de fato eram os nossos professores.
No Fundamental de quinta a oitava série, o ensino já não fazia muito sentido para mim. Ia para a escola e não via 
fundamento no conteúdo que a professora explicava ou passava na lousa, e isto aos poucos foi se tornando um 
“peso”, pois as disciplinas enfatizavam a memorização mecânica, não demonstrando nenhuma preocupação 
com a compreensão.
Essa situação perpetuou-se durante o Ensino Médio. Quando a professora de Matemática explicava expressões 
numéricas, por exemplo, cheguei a questioná-la sobre a utilidade de aprender todas aquelas contas, porque não 
era possível aplicá-las em nenhum momento da nossa vida. O ensino de Artes resumia-se a pintar, desenhar e 
copiar, ou ainda em fazer desenhos abstratos sem sentido. Percebi que o ensino era muito mais amplo do que 
havia estudado até então, somente quando entrei na faculdade. Perceber as cores na natureza, valorizar cada 
ponto e perceber como os artistas viam o mundo era extremamente significante.
Faz 10 anos que leciono em escolas públicas e pude realizar uma avaliação mais aprofundada acerca das 
dificuldades enfrentadas por professores e alunos no Ensino Fundamental e Médio. A princípio, salta-me aos 
olhos a precariedade das condições de trabalho. Por exemplo, os poucos computadores que a escola pública 
possui para atendimento ao aluno em aulas de informáticas ou acesso uso do professor em pesquisas. O 
governo, por sua vez, faz propagandas enganosas dizendo que a escola disponibiliza computadores para uso da 
comunidade. No entanto, a realidade que presenciei é outra: os jovens do Ensino Médio contratados para atuar 
como monitores no programa “Acessa Escola” não dispõem de material ou salas especificas para trabalharem. 
Além disso, não existe uma biblioteca voltada para o assunto e os poucos livros que lá estão já são totalmente 
ultrapassados. O resultado dessa sequência de erros é a permanência do local quase sempre com as portas 
fechadas. Essa situação de total descaso e abandono reflete-se no cotidiano de professores desestimulados e 
alunos insatisfeitos, que acabam depredando as escolas com pichações, explosões e uma série de outras 
manifestações violentas. 
A ausência de material pedagógico e de espaços próprios para a prática docente, o uso contínuo de celulares e a 
falta de solidariedade e disciplina tem gerado graves problemas no processo de ensino-aprendizagem. A 
desvalorização do lado afetivo, da noção de hierarquia e da formalidade no ensino e constante troca de 
professores fazem com que o aluno não estabeleça uma relação muito positiva com a escola. Em relação à 
família, muitos pais se eximem de responsabilidade sobre os filhos, esperando que os professores os eduquem 
ou disciplinem, frequentemente em vão.
Em relação aos conteúdos, a maioria das informações é fragmentária e sem relevância para o educando. É dessa 
maneira que o processo educacional, ao invés de ser formativo, vai se tornando um problema para grande parte 
dos jovens menos favorecidos. Pouco do que é ensinado nas escolas atende às reais expectativas da 
comunidade escolar, o que contribui para a manutenção do elitismo e a não-democratização do acesso ao 
conhecimento. Alunos procedentes de famílias com razoável cultura e escolaridade podem apresentar algum 
rendimento, mas aqueles cujas famílias são desagregadas tendem à dispersão muito mais rapidamente, o que 
culmina em reprovação, atitudes indisciplinares e mesmo violência dentro do ambiente escolar. Por essa razão, 
professores, pais, alunos e funcionários devem refletir sobre a heterogeneidade dentro da sala de aula. O que 
significa educar pessoas com diferentes competências e níveis de aprendizagem oriundas de classes sociais 
distintas? 
Considero a figura do educador fundamental para o desenvolvimento do educando. Se um corpo docente é 
incapaz de estabelecer qualquer relação afetiva com seus alunos – dados os constantes atrasos, faltas e um 
sem-número de licenças médicas –, a escola acaba se tornando uma “terra de ninguém” e, consequentemente, 
um lugar aterrorizante para se trabalhar, dada a opção dos envolvidos em negligenciar a responsabilidade pelo 
futuro da humanidade. Assim, faz-se necessária a criação de novas estratégias educacionais que permeiem o 
ensino-aprendizagem. Para isso, o educador precisa levar em conta a flexibilidade dos grupos étnicos, a 
comunidade pela qual trafegam mestre e aluno. Tal movimento não ocorre com facilidade, isto é, o educador deve 
reconhecer que é um ser inacabado e que seus alunos estão passando por um tempo de grandes transformações 
(físicas, psicológicas, socioculturais). 
É POSSÍVEL UMA ESCOLA PÚBLICA COM QUALIDADE? 
 Segundo Rios (1999), quando paramos para analisar a fundo a educação é necessário pensar em todo 
seu contexto social, estabelecendo relações entre educação, cultura e sociedade conferindo especial atenção à 
perspectiva política da prática educativa. Entretanto, o que constatamos atualmente na escola pública brasileira 
é a reprodução da exclusão executada em todas as áreas da vida pelo sistema capitalista: primeiramente, há uma 
grande parcela da população excluída do processo educacional formal; em seguida, uma escola que se mostra 
incapaz de oferecer condições para a permanência dessa maioria.
 Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
 O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre 
instituições de ensino e comunidade (associações de moradores, igrejas, empresas, sindicatos), a fim de que 
estabeleça contato maior com o mundo real e passe a trabalhar de acordo com a realidade do educando. Deve 

ainda estimular a participação das famílias, pois estas muitas vezes destituem-se de sua função educativa, 
atribuindo-a somente à escola.
 Segundo o relatório da UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI (1996:95), 
a família constitui o primeiro lugar de toda e qualquer educação e assegura, por isso, a ligação entre o afetivo e 
o cognitivo, assim como a transmissão dos valores e normas.
 Logo, é fundamental que a família não se exima de seu papel formador. Entretanto, embora os pais sejam 
responsáveis pela transmissão de valores aos filhos, também o são os meios de comunicação de massa. O jovem 
de hoje tem sua identidade moldada não só dentro, mas também fora da família, pelo contato travado com 
diversos discursos que a escola pode decidir integrar ou não. A “sedução” exercida pela televisão, Internet e 
cinema, só para citar alguns exemplos, pode vir a permitir a aquisição de novos saberes. Afinal, o conhecimento 
distribui-se por meio das informações recebidas do meio ao qual o sujeito pertence. Segundo Coll (2006), o 
professor deve criar estratégias a partir da reflexão sobre “quem aprende, como se aprende, porque se aprende 
e para que se aprende”.
 Muitos profissionais, entretanto, trabalham as mesmas questões em cada matéria e não permitem o 
diálogo entre os segmentos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. As mudanças que precisam 
ocorrer urgentemente apontam para o estabelecimento desse canal, o que infelizmente não ocorre em grande 
parte das escolas públicas brasileiras, onde muitos professores encontram-se cada vez mais solitários e 
preocupados, quando muito, apenas com o “seu” trabalho.
 Na verdade, o educador deve demonstrar compromisso com a profissão ao resgatar o conjunto da 
comunidade escolar, apontando para a possibilidade de uma formação identitária que busque a pluralidade e 
diversificação da realidade socioeconômica do meio no qual a escola se insere. Paulo Freire ressalta esta 
exigência; a profissão de educador exige a descoberta constante dos limites da minha própria prática, que 
significa perceber e demarcar a existência do que eu chamo espaços livres a serem preenchidos. O sonho 
possível tem a ver com os limites destes espaços e esses limites são históricos. A questão do sonho possível tem 
a ver exatamente com a educação libertadora, não com a educação domesticadora.
  A realização de encontros e troca de ideias está diretamente ligada ao compromisso sociocultural da 
escola. Considerando sua função central na promoção da cidadania e inserção do jovem na sociedade, esta deve 
se configurar como espaço de criação que venha a contribuir para que o educando se torne um ser humano 
participativo e criativo, compromissado e ciente de suas responsabilidades. Portanto, faz-se necessário que o 
educador, por um lado, elabore um projeto cujo objetivo seja desenvolver a qualidade escolar por ele almejada. A 
escola, por sua vez, deve promover na prática as condições necessárias para a efetiva materialização desse 
projeto, enfatizando o desenvolvimento da criatividade e senso crítico do aluno. 
Tais ações são importantes porque a educação, como processo dinâmico e adaptável a cada instante, é 
fundamental ao desenvolvimento do ser humano, posto que procura sempre instituir modelos novos e flexíveis 
que perdurem nas práticas sociais por um determinado período de tempo. Cada vez mais estudiosos, escolas e 
organizações demonstram preocupação com os rumos da educação, o que os leva a refletir sobre o momento 
histórico vivido por nossa sociedade e suas demandas educacionais. Segundo Freire (1996), "ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção". A educação no 
âmbito da formação escolar tem passado por constantes indagações a respeito das formas mais adequadas para 
se promover as relações que permeiam o conhecimento. Percebem-se, cada vez mais, as dificuldades com que 
se processa a relação ensino-aprendizagem. 
           Um bom planejamento que tenha como objetivo o êxito escolar deve considerar o conhecimento prévio que 
cada aluno traz consigo e também suas experiências extracurriculares, avaliando o quanto este conhecimento já 
adquirido facilita a cognição de novos saberes. Além disso, é preciso lembrar que deve haver bom senso em 
relação à quantidade de novas informações a serem processadas diariamente, respeitando os princípios do 
tempo e da qualidade. Outro fator importante é a realização de dinâmicas de grupo que facilitem a construção e 
estabelecimento do contato diário com o aluno. Quando este se conhece, passa também a conhecer os outros e 
as mudanças que ocorrem ao longo da vida, exercitando a empatia. A sensibilização promovida pela dinâmica de 
grupo e a construção do saber com maior participação e elaboração criativa fornece ao educador um diagnóstico 
de como os alunos aprendem, bem como de seus anseios e possíveis dificuldades de aprendizagem. Em suma, 
o educador deve procurar observar cada detalhe com atenção e avaliar se estes servem como fonte de 
informação que poderá ser adquirida por meio da reflexão, e se o seu compartilhamento na relação 
ensino-aprendizagem contribuirá para o desenvolvimento comunitário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossa sociedade tem sofrido grandes transformações. Na escola pública, que idealmente seria um local 
privilegiado para o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo e social, proliferam-se os maus tratos físicos e 
psicológicos; nela, as privações e a promiscuidade, a baixa escolarização e a pobreza andam continuamente de 
mãos dadas. Muitos professores, desvalorizados e desestimulados, não sabem mais o que fazer. 
A família, cerne principal da educação, simplesmente delega sua responsabilidade à escola, dado que é no 
contexto educativo que as crianças passam a maior parte do dia. Dentre essas tarefas está o aprendizado dos 
valores necessários para o desenvolvimento normal da criança, a saber: a democracia, as regras para a sã 
convivência, o respeito pelo outro, a solidariedade, a tolerância, o esforço pessoal. 
Carente em investimentos, a escola faz o mínimo possível para contribuir com essa participação afetiva (ao 
menos no nível da sociabilidade entre os próprios alunos), ao mesmo tempo em que tenta trabalhar os conteúdos 
programáticos exigidos pelo Ministério da Educação. Tem compartilhado os conflitos e problemas existentes, 
adaptando-se na medida do possível.
Como elo fundamental dessa corrente, cabe ao educador demonstrar seu compromisso com a realidade, 
fornecendo à população modelos de conduta adequados ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e moral de todos 
os implicados. Este, no coletivo do corpo docente, deve inicialmente fazer um diagnóstico da comunidade ao qual 
pertence a escola para poder posteriormente atuar. É sua tarefa contextualizar o ensino por meio de situações 

significativas que vislumbrem mudanças qualitativas. São efetivamente responsáveis pelas consequências 
educativas, e devem evitar que crianças e jovens sejam fruto de uma sociedade egoísta e competitiva.
Em face da aparentemente interminável “crise da educação”, é preciso trabalhar primeiramente a autoestima do 
educando e a consciência de que é possível aprender, para que então se privilegie o conhecimento técnico.  A fim 
de que seus alunos mais desfavorecidos não tenham uma trajetória de sofrimento e privação, os educadores – 
em conjunto com todos os envolvidos na constituição escolar, isto é, coordenação, funcionários, alunos, pais e 
outros segmentos atuantes da comunidade – devem mobilizar-se em prol da “cidadania do amanhã”, visando à 
promoção de um futuro mais justo e igualitário.
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RESUMO 
 O artigo pretende evidenciar algumas disparidades entre a teoria ensinada nas universidades e a prática 
postuladas nas escolas públicas por diferentes tendências pedagógicas, bem como os pequenos avanços na 
educação pública e a influência do relacionamento afetivo entre o corpo docente e discente no Ensino 
Fundamental. Focando a questão do fracasso escolar, este estudo aborda algumas dificuldades enfrentadas por 
professores em sala de aula e possíveis implicações sobre a importância da relação afetiva professor e aluno em 
distintas faixas etárias. De modo geral, acredita-se que o professor deva demonstrar interesse pelo aluno, 
visando o respeito por suas individualidades e a criação de um ambiente mais aprazível e propício para a 
aprendizagem, questão central frequentemente deixada de lado pela escola. As relações acomodadas 
estabelecidas no dia-a-dia do processo educacional acabam interferindo negativamente na atividade intelectual, 
constituindo-se como um dos fatores causadores do baixo rendimento escolar. O relacionamento afetivo, por sua 
vez, pressupõe o conhecimento como algo indissociável da própria prática, que envolve dedicação e instigação 
por parte do educador, que deve privilegiar a interação e o respeito pelas ideias e opiniões do outro; além disso, 
precisa traçar estratégias e manejar conteúdos que despertem o interesse dos alunos, visando a elevação de sua 
metacognição e a promoção da autoestima, as quais ajudarão a tornar o processo de ensino-aprendizagem mais 
atrativo e produtivo.
Palavras-chave: Escola; Professor; Aluno; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
No processo ensino-aprendizagem, grandes são as dificuldades reais enfrentadas por professores em sala de 
aula, o artigo explana de forma clara como encontra-se a situação do sistema educacional público em algumas 
escolas. A escola é uma instituição com metas a serem alcançadas e seus educadores estão diretamente 
atrelados aos novos paradigmas propostos pela comunidade escolar. Analisando o cerne destas dificuldades, 
tentamos vislumbrar alguns avanços que podem ocorrer no processo de ensino-aprendizagem, no qual a 
afetividade entre professor e aluno exerceria um papel central. 
A interação entre corpo docente e discente, aprofundada na ação pedagógica, almeja intervir na educação social 
na qual se insere o educando. Por meio de estudo bibliográfico, verificamos como esta afeta o desenvolvimento 
das competências e habilidades do aluno, posto que o ofício de ensinar compreende não somente o ensino das 
várias áreas do conhecimento, mas também o favorecimento daqueles que tem menos oportunidades por meio 
de ações compensatórias, que visam a inclusão do aluno, o aguçamento de sua autoestima e, sem dúvida, a 
própria aquisição de conhecimento e progressão da aprendizagem.
DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA NA ATUALIDADE
 O processo de escolarização foi concebido ao longo do tempo como principal instrumento de mudança do 
mundo, ou seja, ferramenta fundamental para o desenvolvimento sociocultural, político e econômico de um país. 
A despeito das grandes polêmicas do passado sobre escola pública ou privada, ensino leigo ou religioso, 
educação técnica ou humanística, acreditava-se que a educação poderia contribuir efetivamente para o 
progresso da humanidade. 
Devido ao ritmo de vida cada vez mais intenso ditado pela modernidade, muitos pais acabam delegando a 
educação de seus filhos aos professores. Analisando minha trajetória como aluno no Ensino Infantil, lembro-me 
que meus pais trabalhavam o dia todo, deixando meus irmãos e eu na creche para que “tomassem conta” de nós. 
As professoras colocavam-nos para dormir em determinados horários, havia hora certa para tomar café da 
manhã, brincar, escovar os dentes; somente reencontrava meus pais quando já havia anoitecido. Minha mãe 
precisava preparar o jantar, então não tinha tempo para nos ajudar ou perguntar como havia sido o nosso dia. 
Ao invés de vivenciar a experiência de brincar com seus filhos, muitos pais exaustos após um estafante dia de 
trabalho, optam por expor as crianças a meios externos como a televisão, o vídeo game ou a Internet. Desta 
forma, a relação familiar passa a centrar-se prioritariamente na satisfação das necessidades físicas da criança, 
ou seja, alimentação, higiene, descanso ou puro consumo de imagens e outras mercadorias fúteis. Logo, ficou 

cada vez mais nas mãos do educador a responsabilidade pelos jovens de hoje, e é por esse motivo que as 
crianças ficam ansiosas por ir à escola: é lá que estarão os colegas de brincadeiras, os educadores/professores 
e onde também encontrarão afeto (ou pelo menos deveriam encontrar).
Quando estávamos no antigo primário (Ensino fundamental I), meus pais já não nos levavam para a escola. 
Precisávamos fazer tudo sozinhos, e quem me ajudava nas tarefas escolares era minha irmã. Lembro-me até hoje 
do rosto e nome da professora da primeira série, chamava-se Rosangela. Tínhamos bastante dificuldade porque 
não havia um adulto por perto para cuidar de nós, então quem nos auxiliava de fato eram os nossos professores.
No Fundamental de quinta a oitava série, o ensino já não fazia muito sentido para mim. Ia para a escola e não via 
fundamento no conteúdo que a professora explicava ou passava na lousa, e isto aos poucos foi se tornando um 
“peso”, pois as disciplinas enfatizavam a memorização mecânica, não demonstrando nenhuma preocupação 
com a compreensão.
Essa situação perpetuou-se durante o Ensino Médio. Quando a professora de Matemática explicava expressões 
numéricas, por exemplo, cheguei a questioná-la sobre a utilidade de aprender todas aquelas contas, porque não 
era possível aplicá-las em nenhum momento da nossa vida. O ensino de Artes resumia-se a pintar, desenhar e 
copiar, ou ainda em fazer desenhos abstratos sem sentido. Percebi que o ensino era muito mais amplo do que 
havia estudado até então, somente quando entrei na faculdade. Perceber as cores na natureza, valorizar cada 
ponto e perceber como os artistas viam o mundo era extremamente significante.
Faz 10 anos que leciono em escolas públicas e pude realizar uma avaliação mais aprofundada acerca das 
dificuldades enfrentadas por professores e alunos no Ensino Fundamental e Médio. A princípio, salta-me aos 
olhos a precariedade das condições de trabalho. Por exemplo, os poucos computadores que a escola pública 
possui para atendimento ao aluno em aulas de informáticas ou acesso uso do professor em pesquisas. O 
governo, por sua vez, faz propagandas enganosas dizendo que a escola disponibiliza computadores para uso da 
comunidade. No entanto, a realidade que presenciei é outra: os jovens do Ensino Médio contratados para atuar 
como monitores no programa “Acessa Escola” não dispõem de material ou salas especificas para trabalharem. 
Além disso, não existe uma biblioteca voltada para o assunto e os poucos livros que lá estão já são totalmente 
ultrapassados. O resultado dessa sequência de erros é a permanência do local quase sempre com as portas 
fechadas. Essa situação de total descaso e abandono reflete-se no cotidiano de professores desestimulados e 
alunos insatisfeitos, que acabam depredando as escolas com pichações, explosões e uma série de outras 
manifestações violentas. 
A ausência de material pedagógico e de espaços próprios para a prática docente, o uso contínuo de celulares e a 
falta de solidariedade e disciplina tem gerado graves problemas no processo de ensino-aprendizagem. A 
desvalorização do lado afetivo, da noção de hierarquia e da formalidade no ensino e constante troca de 
professores fazem com que o aluno não estabeleça uma relação muito positiva com a escola. Em relação à 
família, muitos pais se eximem de responsabilidade sobre os filhos, esperando que os professores os eduquem 
ou disciplinem, frequentemente em vão.
Em relação aos conteúdos, a maioria das informações é fragmentária e sem relevância para o educando. É dessa 
maneira que o processo educacional, ao invés de ser formativo, vai se tornando um problema para grande parte 
dos jovens menos favorecidos. Pouco do que é ensinado nas escolas atende às reais expectativas da 
comunidade escolar, o que contribui para a manutenção do elitismo e a não-democratização do acesso ao 
conhecimento. Alunos procedentes de famílias com razoável cultura e escolaridade podem apresentar algum 
rendimento, mas aqueles cujas famílias são desagregadas tendem à dispersão muito mais rapidamente, o que 
culmina em reprovação, atitudes indisciplinares e mesmo violência dentro do ambiente escolar. Por essa razão, 
professores, pais, alunos e funcionários devem refletir sobre a heterogeneidade dentro da sala de aula. O que 
significa educar pessoas com diferentes competências e níveis de aprendizagem oriundas de classes sociais 
distintas? 
Considero a figura do educador fundamental para o desenvolvimento do educando. Se um corpo docente é 
incapaz de estabelecer qualquer relação afetiva com seus alunos – dados os constantes atrasos, faltas e um 
sem-número de licenças médicas –, a escola acaba se tornando uma “terra de ninguém” e, consequentemente, 
um lugar aterrorizante para se trabalhar, dada a opção dos envolvidos em negligenciar a responsabilidade pelo 
futuro da humanidade. Assim, faz-se necessária a criação de novas estratégias educacionais que permeiem o 
ensino-aprendizagem. Para isso, o educador precisa levar em conta a flexibilidade dos grupos étnicos, a 
comunidade pela qual trafegam mestre e aluno. Tal movimento não ocorre com facilidade, isto é, o educador deve 
reconhecer que é um ser inacabado e que seus alunos estão passando por um tempo de grandes transformações 
(físicas, psicológicas, socioculturais). 
É POSSÍVEL UMA ESCOLA PÚBLICA COM QUALIDADE? 
 Segundo Rios (1999), quando paramos para analisar a fundo a educação é necessário pensar em todo 
seu contexto social, estabelecendo relações entre educação, cultura e sociedade conferindo especial atenção à 
perspectiva política da prática educativa. Entretanto, o que constatamos atualmente na escola pública brasileira 
é a reprodução da exclusão executada em todas as áreas da vida pelo sistema capitalista: primeiramente, há uma 
grande parcela da população excluída do processo educacional formal; em seguida, uma escola que se mostra 
incapaz de oferecer condições para a permanência dessa maioria.
 Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
 O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre 
instituições de ensino e comunidade (associações de moradores, igrejas, empresas, sindicatos), a fim de que 
estabeleça contato maior com o mundo real e passe a trabalhar de acordo com a realidade do educando. Deve 

ainda estimular a participação das famílias, pois estas muitas vezes destituem-se de sua função educativa, 
atribuindo-a somente à escola.
 Segundo o relatório da UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI (1996:95), 
a família constitui o primeiro lugar de toda e qualquer educação e assegura, por isso, a ligação entre o afetivo e 
o cognitivo, assim como a transmissão dos valores e normas.
 Logo, é fundamental que a família não se exima de seu papel formador. Entretanto, embora os pais sejam 
responsáveis pela transmissão de valores aos filhos, também o são os meios de comunicação de massa. O jovem 
de hoje tem sua identidade moldada não só dentro, mas também fora da família, pelo contato travado com 
diversos discursos que a escola pode decidir integrar ou não. A “sedução” exercida pela televisão, Internet e 
cinema, só para citar alguns exemplos, pode vir a permitir a aquisição de novos saberes. Afinal, o conhecimento 
distribui-se por meio das informações recebidas do meio ao qual o sujeito pertence. Segundo Coll (2006), o 
professor deve criar estratégias a partir da reflexão sobre “quem aprende, como se aprende, porque se aprende 
e para que se aprende”.
 Muitos profissionais, entretanto, trabalham as mesmas questões em cada matéria e não permitem o 
diálogo entre os segmentos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. As mudanças que precisam 
ocorrer urgentemente apontam para o estabelecimento desse canal, o que infelizmente não ocorre em grande 
parte das escolas públicas brasileiras, onde muitos professores encontram-se cada vez mais solitários e 
preocupados, quando muito, apenas com o “seu” trabalho.
 Na verdade, o educador deve demonstrar compromisso com a profissão ao resgatar o conjunto da 
comunidade escolar, apontando para a possibilidade de uma formação identitária que busque a pluralidade e 
diversificação da realidade socioeconômica do meio no qual a escola se insere. Paulo Freire ressalta esta 
exigência; a profissão de educador exige a descoberta constante dos limites da minha própria prática, que 
significa perceber e demarcar a existência do que eu chamo espaços livres a serem preenchidos. O sonho 
possível tem a ver com os limites destes espaços e esses limites são históricos. A questão do sonho possível tem 
a ver exatamente com a educação libertadora, não com a educação domesticadora.
  A realização de encontros e troca de ideias está diretamente ligada ao compromisso sociocultural da 
escola. Considerando sua função central na promoção da cidadania e inserção do jovem na sociedade, esta deve 
se configurar como espaço de criação que venha a contribuir para que o educando se torne um ser humano 
participativo e criativo, compromissado e ciente de suas responsabilidades. Portanto, faz-se necessário que o 
educador, por um lado, elabore um projeto cujo objetivo seja desenvolver a qualidade escolar por ele almejada. A 
escola, por sua vez, deve promover na prática as condições necessárias para a efetiva materialização desse 
projeto, enfatizando o desenvolvimento da criatividade e senso crítico do aluno. 
Tais ações são importantes porque a educação, como processo dinâmico e adaptável a cada instante, é 
fundamental ao desenvolvimento do ser humano, posto que procura sempre instituir modelos novos e flexíveis 
que perdurem nas práticas sociais por um determinado período de tempo. Cada vez mais estudiosos, escolas e 
organizações demonstram preocupação com os rumos da educação, o que os leva a refletir sobre o momento 
histórico vivido por nossa sociedade e suas demandas educacionais. Segundo Freire (1996), "ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção". A educação no 
âmbito da formação escolar tem passado por constantes indagações a respeito das formas mais adequadas para 
se promover as relações que permeiam o conhecimento. Percebem-se, cada vez mais, as dificuldades com que 
se processa a relação ensino-aprendizagem. 
           Um bom planejamento que tenha como objetivo o êxito escolar deve considerar o conhecimento prévio que 
cada aluno traz consigo e também suas experiências extracurriculares, avaliando o quanto este conhecimento já 
adquirido facilita a cognição de novos saberes. Além disso, é preciso lembrar que deve haver bom senso em 
relação à quantidade de novas informações a serem processadas diariamente, respeitando os princípios do 
tempo e da qualidade. Outro fator importante é a realização de dinâmicas de grupo que facilitem a construção e 
estabelecimento do contato diário com o aluno. Quando este se conhece, passa também a conhecer os outros e 
as mudanças que ocorrem ao longo da vida, exercitando a empatia. A sensibilização promovida pela dinâmica de 
grupo e a construção do saber com maior participação e elaboração criativa fornece ao educador um diagnóstico 
de como os alunos aprendem, bem como de seus anseios e possíveis dificuldades de aprendizagem. Em suma, 
o educador deve procurar observar cada detalhe com atenção e avaliar se estes servem como fonte de 
informação que poderá ser adquirida por meio da reflexão, e se o seu compartilhamento na relação 
ensino-aprendizagem contribuirá para o desenvolvimento comunitário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossa sociedade tem sofrido grandes transformações. Na escola pública, que idealmente seria um local 
privilegiado para o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo e social, proliferam-se os maus tratos físicos e 
psicológicos; nela, as privações e a promiscuidade, a baixa escolarização e a pobreza andam continuamente de 
mãos dadas. Muitos professores, desvalorizados e desestimulados, não sabem mais o que fazer. 
A família, cerne principal da educação, simplesmente delega sua responsabilidade à escola, dado que é no 
contexto educativo que as crianças passam a maior parte do dia. Dentre essas tarefas está o aprendizado dos 
valores necessários para o desenvolvimento normal da criança, a saber: a democracia, as regras para a sã 
convivência, o respeito pelo outro, a solidariedade, a tolerância, o esforço pessoal. 
Carente em investimentos, a escola faz o mínimo possível para contribuir com essa participação afetiva (ao 
menos no nível da sociabilidade entre os próprios alunos), ao mesmo tempo em que tenta trabalhar os conteúdos 
programáticos exigidos pelo Ministério da Educação. Tem compartilhado os conflitos e problemas existentes, 
adaptando-se na medida do possível.
Como elo fundamental dessa corrente, cabe ao educador demonstrar seu compromisso com a realidade, 
fornecendo à população modelos de conduta adequados ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e moral de todos 
os implicados. Este, no coletivo do corpo docente, deve inicialmente fazer um diagnóstico da comunidade ao qual 
pertence a escola para poder posteriormente atuar. É sua tarefa contextualizar o ensino por meio de situações 

significativas que vislumbrem mudanças qualitativas. São efetivamente responsáveis pelas consequências 
educativas, e devem evitar que crianças e jovens sejam fruto de uma sociedade egoísta e competitiva.
Em face da aparentemente interminável “crise da educação”, é preciso trabalhar primeiramente a autoestima do 
educando e a consciência de que é possível aprender, para que então se privilegie o conhecimento técnico.  A fim 
de que seus alunos mais desfavorecidos não tenham uma trajetória de sofrimento e privação, os educadores – 
em conjunto com todos os envolvidos na constituição escolar, isto é, coordenação, funcionários, alunos, pais e 
outros segmentos atuantes da comunidade – devem mobilizar-se em prol da “cidadania do amanhã”, visando à 
promoção de um futuro mais justo e igualitário.
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RESUMO 
 O artigo pretende evidenciar algumas disparidades entre a teoria ensinada nas universidades e a prática 
postuladas nas escolas públicas por diferentes tendências pedagógicas, bem como os pequenos avanços na 
educação pública e a influência do relacionamento afetivo entre o corpo docente e discente no Ensino 
Fundamental. Focando a questão do fracasso escolar, este estudo aborda algumas dificuldades enfrentadas por 
professores em sala de aula e possíveis implicações sobre a importância da relação afetiva professor e aluno em 
distintas faixas etárias. De modo geral, acredita-se que o professor deva demonstrar interesse pelo aluno, 
visando o respeito por suas individualidades e a criação de um ambiente mais aprazível e propício para a 
aprendizagem, questão central frequentemente deixada de lado pela escola. As relações acomodadas 
estabelecidas no dia-a-dia do processo educacional acabam interferindo negativamente na atividade intelectual, 
constituindo-se como um dos fatores causadores do baixo rendimento escolar. O relacionamento afetivo, por sua 
vez, pressupõe o conhecimento como algo indissociável da própria prática, que envolve dedicação e instigação 
por parte do educador, que deve privilegiar a interação e o respeito pelas ideias e opiniões do outro; além disso, 
precisa traçar estratégias e manejar conteúdos que despertem o interesse dos alunos, visando a elevação de sua 
metacognição e a promoção da autoestima, as quais ajudarão a tornar o processo de ensino-aprendizagem mais 
atrativo e produtivo.
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INTRODUÇÃO
No processo ensino-aprendizagem, grandes são as dificuldades reais enfrentadas por professores em sala de 
aula, o artigo explana de forma clara como encontra-se a situação do sistema educacional público em algumas 
escolas. A escola é uma instituição com metas a serem alcançadas e seus educadores estão diretamente 
atrelados aos novos paradigmas propostos pela comunidade escolar. Analisando o cerne destas dificuldades, 
tentamos vislumbrar alguns avanços que podem ocorrer no processo de ensino-aprendizagem, no qual a 
afetividade entre professor e aluno exerceria um papel central. 
A interação entre corpo docente e discente, aprofundada na ação pedagógica, almeja intervir na educação social 
na qual se insere o educando. Por meio de estudo bibliográfico, verificamos como esta afeta o desenvolvimento 
das competências e habilidades do aluno, posto que o ofício de ensinar compreende não somente o ensino das 
várias áreas do conhecimento, mas também o favorecimento daqueles que tem menos oportunidades por meio 
de ações compensatórias, que visam a inclusão do aluno, o aguçamento de sua autoestima e, sem dúvida, a 
própria aquisição de conhecimento e progressão da aprendizagem.
DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA NA ATUALIDADE
 O processo de escolarização foi concebido ao longo do tempo como principal instrumento de mudança do 
mundo, ou seja, ferramenta fundamental para o desenvolvimento sociocultural, político e econômico de um país. 
A despeito das grandes polêmicas do passado sobre escola pública ou privada, ensino leigo ou religioso, 
educação técnica ou humanística, acreditava-se que a educação poderia contribuir efetivamente para o 
progresso da humanidade. 
Devido ao ritmo de vida cada vez mais intenso ditado pela modernidade, muitos pais acabam delegando a 
educação de seus filhos aos professores. Analisando minha trajetória como aluno no Ensino Infantil, lembro-me 
que meus pais trabalhavam o dia todo, deixando meus irmãos e eu na creche para que “tomassem conta” de nós. 
As professoras colocavam-nos para dormir em determinados horários, havia hora certa para tomar café da 
manhã, brincar, escovar os dentes; somente reencontrava meus pais quando já havia anoitecido. Minha mãe 
precisava preparar o jantar, então não tinha tempo para nos ajudar ou perguntar como havia sido o nosso dia. 
Ao invés de vivenciar a experiência de brincar com seus filhos, muitos pais exaustos após um estafante dia de 
trabalho, optam por expor as crianças a meios externos como a televisão, o vídeo game ou a Internet. Desta 
forma, a relação familiar passa a centrar-se prioritariamente na satisfação das necessidades físicas da criança, 
ou seja, alimentação, higiene, descanso ou puro consumo de imagens e outras mercadorias fúteis. Logo, ficou 

cada vez mais nas mãos do educador a responsabilidade pelos jovens de hoje, e é por esse motivo que as 
crianças ficam ansiosas por ir à escola: é lá que estarão os colegas de brincadeiras, os educadores/professores 
e onde também encontrarão afeto (ou pelo menos deveriam encontrar).
Quando estávamos no antigo primário (Ensino fundamental I), meus pais já não nos levavam para a escola. 
Precisávamos fazer tudo sozinhos, e quem me ajudava nas tarefas escolares era minha irmã. Lembro-me até hoje 
do rosto e nome da professora da primeira série, chamava-se Rosangela. Tínhamos bastante dificuldade porque 
não havia um adulto por perto para cuidar de nós, então quem nos auxiliava de fato eram os nossos professores.
No Fundamental de quinta a oitava série, o ensino já não fazia muito sentido para mim. Ia para a escola e não via 
fundamento no conteúdo que a professora explicava ou passava na lousa, e isto aos poucos foi se tornando um 
“peso”, pois as disciplinas enfatizavam a memorização mecânica, não demonstrando nenhuma preocupação 
com a compreensão.
Essa situação perpetuou-se durante o Ensino Médio. Quando a professora de Matemática explicava expressões 
numéricas, por exemplo, cheguei a questioná-la sobre a utilidade de aprender todas aquelas contas, porque não 
era possível aplicá-las em nenhum momento da nossa vida. O ensino de Artes resumia-se a pintar, desenhar e 
copiar, ou ainda em fazer desenhos abstratos sem sentido. Percebi que o ensino era muito mais amplo do que 
havia estudado até então, somente quando entrei na faculdade. Perceber as cores na natureza, valorizar cada 
ponto e perceber como os artistas viam o mundo era extremamente significante.
Faz 10 anos que leciono em escolas públicas e pude realizar uma avaliação mais aprofundada acerca das 
dificuldades enfrentadas por professores e alunos no Ensino Fundamental e Médio. A princípio, salta-me aos 
olhos a precariedade das condições de trabalho. Por exemplo, os poucos computadores que a escola pública 
possui para atendimento ao aluno em aulas de informáticas ou acesso uso do professor em pesquisas. O 
governo, por sua vez, faz propagandas enganosas dizendo que a escola disponibiliza computadores para uso da 
comunidade. No entanto, a realidade que presenciei é outra: os jovens do Ensino Médio contratados para atuar 
como monitores no programa “Acessa Escola” não dispõem de material ou salas especificas para trabalharem. 
Além disso, não existe uma biblioteca voltada para o assunto e os poucos livros que lá estão já são totalmente 
ultrapassados. O resultado dessa sequência de erros é a permanência do local quase sempre com as portas 
fechadas. Essa situação de total descaso e abandono reflete-se no cotidiano de professores desestimulados e 
alunos insatisfeitos, que acabam depredando as escolas com pichações, explosões e uma série de outras 
manifestações violentas. 
A ausência de material pedagógico e de espaços próprios para a prática docente, o uso contínuo de celulares e a 
falta de solidariedade e disciplina tem gerado graves problemas no processo de ensino-aprendizagem. A 
desvalorização do lado afetivo, da noção de hierarquia e da formalidade no ensino e constante troca de 
professores fazem com que o aluno não estabeleça uma relação muito positiva com a escola. Em relação à 
família, muitos pais se eximem de responsabilidade sobre os filhos, esperando que os professores os eduquem 
ou disciplinem, frequentemente em vão.
Em relação aos conteúdos, a maioria das informações é fragmentária e sem relevância para o educando. É dessa 
maneira que o processo educacional, ao invés de ser formativo, vai se tornando um problema para grande parte 
dos jovens menos favorecidos. Pouco do que é ensinado nas escolas atende às reais expectativas da 
comunidade escolar, o que contribui para a manutenção do elitismo e a não-democratização do acesso ao 
conhecimento. Alunos procedentes de famílias com razoável cultura e escolaridade podem apresentar algum 
rendimento, mas aqueles cujas famílias são desagregadas tendem à dispersão muito mais rapidamente, o que 
culmina em reprovação, atitudes indisciplinares e mesmo violência dentro do ambiente escolar. Por essa razão, 
professores, pais, alunos e funcionários devem refletir sobre a heterogeneidade dentro da sala de aula. O que 
significa educar pessoas com diferentes competências e níveis de aprendizagem oriundas de classes sociais 
distintas? 
Considero a figura do educador fundamental para o desenvolvimento do educando. Se um corpo docente é 
incapaz de estabelecer qualquer relação afetiva com seus alunos – dados os constantes atrasos, faltas e um 
sem-número de licenças médicas –, a escola acaba se tornando uma “terra de ninguém” e, consequentemente, 
um lugar aterrorizante para se trabalhar, dada a opção dos envolvidos em negligenciar a responsabilidade pelo 
futuro da humanidade. Assim, faz-se necessária a criação de novas estratégias educacionais que permeiem o 
ensino-aprendizagem. Para isso, o educador precisa levar em conta a flexibilidade dos grupos étnicos, a 
comunidade pela qual trafegam mestre e aluno. Tal movimento não ocorre com facilidade, isto é, o educador deve 
reconhecer que é um ser inacabado e que seus alunos estão passando por um tempo de grandes transformações 
(físicas, psicológicas, socioculturais). 
É POSSÍVEL UMA ESCOLA PÚBLICA COM QUALIDADE? 
 Segundo Rios (1999), quando paramos para analisar a fundo a educação é necessário pensar em todo 
seu contexto social, estabelecendo relações entre educação, cultura e sociedade conferindo especial atenção à 
perspectiva política da prática educativa. Entretanto, o que constatamos atualmente na escola pública brasileira 
é a reprodução da exclusão executada em todas as áreas da vida pelo sistema capitalista: primeiramente, há uma 
grande parcela da população excluída do processo educacional formal; em seguida, uma escola que se mostra 
incapaz de oferecer condições para a permanência dessa maioria.
 Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
 O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre 
instituições de ensino e comunidade (associações de moradores, igrejas, empresas, sindicatos), a fim de que 
estabeleça contato maior com o mundo real e passe a trabalhar de acordo com a realidade do educando. Deve 

ainda estimular a participação das famílias, pois estas muitas vezes destituem-se de sua função educativa, 
atribuindo-a somente à escola.
 Segundo o relatório da UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI (1996:95), 
a família constitui o primeiro lugar de toda e qualquer educação e assegura, por isso, a ligação entre o afetivo e 
o cognitivo, assim como a transmissão dos valores e normas.
 Logo, é fundamental que a família não se exima de seu papel formador. Entretanto, embora os pais sejam 
responsáveis pela transmissão de valores aos filhos, também o são os meios de comunicação de massa. O jovem 
de hoje tem sua identidade moldada não só dentro, mas também fora da família, pelo contato travado com 
diversos discursos que a escola pode decidir integrar ou não. A “sedução” exercida pela televisão, Internet e 
cinema, só para citar alguns exemplos, pode vir a permitir a aquisição de novos saberes. Afinal, o conhecimento 
distribui-se por meio das informações recebidas do meio ao qual o sujeito pertence. Segundo Coll (2006), o 
professor deve criar estratégias a partir da reflexão sobre “quem aprende, como se aprende, porque se aprende 
e para que se aprende”.
 Muitos profissionais, entretanto, trabalham as mesmas questões em cada matéria e não permitem o 
diálogo entre os segmentos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. As mudanças que precisam 
ocorrer urgentemente apontam para o estabelecimento desse canal, o que infelizmente não ocorre em grande 
parte das escolas públicas brasileiras, onde muitos professores encontram-se cada vez mais solitários e 
preocupados, quando muito, apenas com o “seu” trabalho.
 Na verdade, o educador deve demonstrar compromisso com a profissão ao resgatar o conjunto da 
comunidade escolar, apontando para a possibilidade de uma formação identitária que busque a pluralidade e 
diversificação da realidade socioeconômica do meio no qual a escola se insere. Paulo Freire ressalta esta 
exigência; a profissão de educador exige a descoberta constante dos limites da minha própria prática, que 
significa perceber e demarcar a existência do que eu chamo espaços livres a serem preenchidos. O sonho 
possível tem a ver com os limites destes espaços e esses limites são históricos. A questão do sonho possível tem 
a ver exatamente com a educação libertadora, não com a educação domesticadora.
  A realização de encontros e troca de ideias está diretamente ligada ao compromisso sociocultural da 
escola. Considerando sua função central na promoção da cidadania e inserção do jovem na sociedade, esta deve 
se configurar como espaço de criação que venha a contribuir para que o educando se torne um ser humano 
participativo e criativo, compromissado e ciente de suas responsabilidades. Portanto, faz-se necessário que o 
educador, por um lado, elabore um projeto cujo objetivo seja desenvolver a qualidade escolar por ele almejada. A 
escola, por sua vez, deve promover na prática as condições necessárias para a efetiva materialização desse 
projeto, enfatizando o desenvolvimento da criatividade e senso crítico do aluno. 
Tais ações são importantes porque a educação, como processo dinâmico e adaptável a cada instante, é 
fundamental ao desenvolvimento do ser humano, posto que procura sempre instituir modelos novos e flexíveis 
que perdurem nas práticas sociais por um determinado período de tempo. Cada vez mais estudiosos, escolas e 
organizações demonstram preocupação com os rumos da educação, o que os leva a refletir sobre o momento 
histórico vivido por nossa sociedade e suas demandas educacionais. Segundo Freire (1996), "ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção". A educação no 
âmbito da formação escolar tem passado por constantes indagações a respeito das formas mais adequadas para 
se promover as relações que permeiam o conhecimento. Percebem-se, cada vez mais, as dificuldades com que 
se processa a relação ensino-aprendizagem. 
           Um bom planejamento que tenha como objetivo o êxito escolar deve considerar o conhecimento prévio que 
cada aluno traz consigo e também suas experiências extracurriculares, avaliando o quanto este conhecimento já 
adquirido facilita a cognição de novos saberes. Além disso, é preciso lembrar que deve haver bom senso em 
relação à quantidade de novas informações a serem processadas diariamente, respeitando os princípios do 
tempo e da qualidade. Outro fator importante é a realização de dinâmicas de grupo que facilitem a construção e 
estabelecimento do contato diário com o aluno. Quando este se conhece, passa também a conhecer os outros e 
as mudanças que ocorrem ao longo da vida, exercitando a empatia. A sensibilização promovida pela dinâmica de 
grupo e a construção do saber com maior participação e elaboração criativa fornece ao educador um diagnóstico 
de como os alunos aprendem, bem como de seus anseios e possíveis dificuldades de aprendizagem. Em suma, 
o educador deve procurar observar cada detalhe com atenção e avaliar se estes servem como fonte de 
informação que poderá ser adquirida por meio da reflexão, e se o seu compartilhamento na relação 
ensino-aprendizagem contribuirá para o desenvolvimento comunitário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossa sociedade tem sofrido grandes transformações. Na escola pública, que idealmente seria um local 
privilegiado para o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo e social, proliferam-se os maus tratos físicos e 
psicológicos; nela, as privações e a promiscuidade, a baixa escolarização e a pobreza andam continuamente de 
mãos dadas. Muitos professores, desvalorizados e desestimulados, não sabem mais o que fazer. 
A família, cerne principal da educação, simplesmente delega sua responsabilidade à escola, dado que é no 
contexto educativo que as crianças passam a maior parte do dia. Dentre essas tarefas está o aprendizado dos 
valores necessários para o desenvolvimento normal da criança, a saber: a democracia, as regras para a sã 
convivência, o respeito pelo outro, a solidariedade, a tolerância, o esforço pessoal. 
Carente em investimentos, a escola faz o mínimo possível para contribuir com essa participação afetiva (ao 
menos no nível da sociabilidade entre os próprios alunos), ao mesmo tempo em que tenta trabalhar os conteúdos 
programáticos exigidos pelo Ministério da Educação. Tem compartilhado os conflitos e problemas existentes, 
adaptando-se na medida do possível.
Como elo fundamental dessa corrente, cabe ao educador demonstrar seu compromisso com a realidade, 
fornecendo à população modelos de conduta adequados ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e moral de todos 
os implicados. Este, no coletivo do corpo docente, deve inicialmente fazer um diagnóstico da comunidade ao qual 
pertence a escola para poder posteriormente atuar. É sua tarefa contextualizar o ensino por meio de situações 

significativas que vislumbrem mudanças qualitativas. São efetivamente responsáveis pelas consequências 
educativas, e devem evitar que crianças e jovens sejam fruto de uma sociedade egoísta e competitiva.
Em face da aparentemente interminável “crise da educação”, é preciso trabalhar primeiramente a autoestima do 
educando e a consciência de que é possível aprender, para que então se privilegie o conhecimento técnico.  A fim 
de que seus alunos mais desfavorecidos não tenham uma trajetória de sofrimento e privação, os educadores – 
em conjunto com todos os envolvidos na constituição escolar, isto é, coordenação, funcionários, alunos, pais e 
outros segmentos atuantes da comunidade – devem mobilizar-se em prol da “cidadania do amanhã”, visando à 
promoção de um futuro mais justo e igualitário.
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RESUMO 
 O artigo pretende evidenciar algumas disparidades entre a teoria ensinada nas universidades e a prática 
postuladas nas escolas públicas por diferentes tendências pedagógicas, bem como os pequenos avanços na 
educação pública e a influência do relacionamento afetivo entre o corpo docente e discente no Ensino 
Fundamental. Focando a questão do fracasso escolar, este estudo aborda algumas dificuldades enfrentadas por 
professores em sala de aula e possíveis implicações sobre a importância da relação afetiva professor e aluno em 
distintas faixas etárias. De modo geral, acredita-se que o professor deva demonstrar interesse pelo aluno, 
visando o respeito por suas individualidades e a criação de um ambiente mais aprazível e propício para a 
aprendizagem, questão central frequentemente deixada de lado pela escola. As relações acomodadas 
estabelecidas no dia-a-dia do processo educacional acabam interferindo negativamente na atividade intelectual, 
constituindo-se como um dos fatores causadores do baixo rendimento escolar. O relacionamento afetivo, por sua 
vez, pressupõe o conhecimento como algo indissociável da própria prática, que envolve dedicação e instigação 
por parte do educador, que deve privilegiar a interação e o respeito pelas ideias e opiniões do outro; além disso, 
precisa traçar estratégias e manejar conteúdos que despertem o interesse dos alunos, visando a elevação de sua 
metacognição e a promoção da autoestima, as quais ajudarão a tornar o processo de ensino-aprendizagem mais 
atrativo e produtivo.
Palavras-chave: Escola; Professor; Aluno; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
No processo ensino-aprendizagem, grandes são as dificuldades reais enfrentadas por professores em sala de 
aula, o artigo explana de forma clara como encontra-se a situação do sistema educacional público em algumas 
escolas. A escola é uma instituição com metas a serem alcançadas e seus educadores estão diretamente 
atrelados aos novos paradigmas propostos pela comunidade escolar. Analisando o cerne destas dificuldades, 
tentamos vislumbrar alguns avanços que podem ocorrer no processo de ensino-aprendizagem, no qual a 
afetividade entre professor e aluno exerceria um papel central. 
A interação entre corpo docente e discente, aprofundada na ação pedagógica, almeja intervir na educação social 
na qual se insere o educando. Por meio de estudo bibliográfico, verificamos como esta afeta o desenvolvimento 
das competências e habilidades do aluno, posto que o ofício de ensinar compreende não somente o ensino das 
várias áreas do conhecimento, mas também o favorecimento daqueles que tem menos oportunidades por meio 
de ações compensatórias, que visam a inclusão do aluno, o aguçamento de sua autoestima e, sem dúvida, a 
própria aquisição de conhecimento e progressão da aprendizagem.
DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA NA ATUALIDADE
 O processo de escolarização foi concebido ao longo do tempo como principal instrumento de mudança do 
mundo, ou seja, ferramenta fundamental para o desenvolvimento sociocultural, político e econômico de um país. 
A despeito das grandes polêmicas do passado sobre escola pública ou privada, ensino leigo ou religioso, 
educação técnica ou humanística, acreditava-se que a educação poderia contribuir efetivamente para o 
progresso da humanidade. 
Devido ao ritmo de vida cada vez mais intenso ditado pela modernidade, muitos pais acabam delegando a 
educação de seus filhos aos professores. Analisando minha trajetória como aluno no Ensino Infantil, lembro-me 
que meus pais trabalhavam o dia todo, deixando meus irmãos e eu na creche para que “tomassem conta” de nós. 
As professoras colocavam-nos para dormir em determinados horários, havia hora certa para tomar café da 
manhã, brincar, escovar os dentes; somente reencontrava meus pais quando já havia anoitecido. Minha mãe 
precisava preparar o jantar, então não tinha tempo para nos ajudar ou perguntar como havia sido o nosso dia. 
Ao invés de vivenciar a experiência de brincar com seus filhos, muitos pais exaustos após um estafante dia de 
trabalho, optam por expor as crianças a meios externos como a televisão, o vídeo game ou a Internet. Desta 
forma, a relação familiar passa a centrar-se prioritariamente na satisfação das necessidades físicas da criança, 
ou seja, alimentação, higiene, descanso ou puro consumo de imagens e outras mercadorias fúteis. Logo, ficou 

cada vez mais nas mãos do educador a responsabilidade pelos jovens de hoje, e é por esse motivo que as 
crianças ficam ansiosas por ir à escola: é lá que estarão os colegas de brincadeiras, os educadores/professores 
e onde também encontrarão afeto (ou pelo menos deveriam encontrar).
Quando estávamos no antigo primário (Ensino fundamental I), meus pais já não nos levavam para a escola. 
Precisávamos fazer tudo sozinhos, e quem me ajudava nas tarefas escolares era minha irmã. Lembro-me até hoje 
do rosto e nome da professora da primeira série, chamava-se Rosangela. Tínhamos bastante dificuldade porque 
não havia um adulto por perto para cuidar de nós, então quem nos auxiliava de fato eram os nossos professores.
No Fundamental de quinta a oitava série, o ensino já não fazia muito sentido para mim. Ia para a escola e não via 
fundamento no conteúdo que a professora explicava ou passava na lousa, e isto aos poucos foi se tornando um 
“peso”, pois as disciplinas enfatizavam a memorização mecânica, não demonstrando nenhuma preocupação 
com a compreensão.
Essa situação perpetuou-se durante o Ensino Médio. Quando a professora de Matemática explicava expressões 
numéricas, por exemplo, cheguei a questioná-la sobre a utilidade de aprender todas aquelas contas, porque não 
era possível aplicá-las em nenhum momento da nossa vida. O ensino de Artes resumia-se a pintar, desenhar e 
copiar, ou ainda em fazer desenhos abstratos sem sentido. Percebi que o ensino era muito mais amplo do que 
havia estudado até então, somente quando entrei na faculdade. Perceber as cores na natureza, valorizar cada 
ponto e perceber como os artistas viam o mundo era extremamente significante.
Faz 10 anos que leciono em escolas públicas e pude realizar uma avaliação mais aprofundada acerca das 
dificuldades enfrentadas por professores e alunos no Ensino Fundamental e Médio. A princípio, salta-me aos 
olhos a precariedade das condições de trabalho. Por exemplo, os poucos computadores que a escola pública 
possui para atendimento ao aluno em aulas de informáticas ou acesso uso do professor em pesquisas. O 
governo, por sua vez, faz propagandas enganosas dizendo que a escola disponibiliza computadores para uso da 
comunidade. No entanto, a realidade que presenciei é outra: os jovens do Ensino Médio contratados para atuar 
como monitores no programa “Acessa Escola” não dispõem de material ou salas especificas para trabalharem. 
Além disso, não existe uma biblioteca voltada para o assunto e os poucos livros que lá estão já são totalmente 
ultrapassados. O resultado dessa sequência de erros é a permanência do local quase sempre com as portas 
fechadas. Essa situação de total descaso e abandono reflete-se no cotidiano de professores desestimulados e 
alunos insatisfeitos, que acabam depredando as escolas com pichações, explosões e uma série de outras 
manifestações violentas. 
A ausência de material pedagógico e de espaços próprios para a prática docente, o uso contínuo de celulares e a 
falta de solidariedade e disciplina tem gerado graves problemas no processo de ensino-aprendizagem. A 
desvalorização do lado afetivo, da noção de hierarquia e da formalidade no ensino e constante troca de 
professores fazem com que o aluno não estabeleça uma relação muito positiva com a escola. Em relação à 
família, muitos pais se eximem de responsabilidade sobre os filhos, esperando que os professores os eduquem 
ou disciplinem, frequentemente em vão.
Em relação aos conteúdos, a maioria das informações é fragmentária e sem relevância para o educando. É dessa 
maneira que o processo educacional, ao invés de ser formativo, vai se tornando um problema para grande parte 
dos jovens menos favorecidos. Pouco do que é ensinado nas escolas atende às reais expectativas da 
comunidade escolar, o que contribui para a manutenção do elitismo e a não-democratização do acesso ao 
conhecimento. Alunos procedentes de famílias com razoável cultura e escolaridade podem apresentar algum 
rendimento, mas aqueles cujas famílias são desagregadas tendem à dispersão muito mais rapidamente, o que 
culmina em reprovação, atitudes indisciplinares e mesmo violência dentro do ambiente escolar. Por essa razão, 
professores, pais, alunos e funcionários devem refletir sobre a heterogeneidade dentro da sala de aula. O que 
significa educar pessoas com diferentes competências e níveis de aprendizagem oriundas de classes sociais 
distintas? 
Considero a figura do educador fundamental para o desenvolvimento do educando. Se um corpo docente é 
incapaz de estabelecer qualquer relação afetiva com seus alunos – dados os constantes atrasos, faltas e um 
sem-número de licenças médicas –, a escola acaba se tornando uma “terra de ninguém” e, consequentemente, 
um lugar aterrorizante para se trabalhar, dada a opção dos envolvidos em negligenciar a responsabilidade pelo 
futuro da humanidade. Assim, faz-se necessária a criação de novas estratégias educacionais que permeiem o 
ensino-aprendizagem. Para isso, o educador precisa levar em conta a flexibilidade dos grupos étnicos, a 
comunidade pela qual trafegam mestre e aluno. Tal movimento não ocorre com facilidade, isto é, o educador deve 
reconhecer que é um ser inacabado e que seus alunos estão passando por um tempo de grandes transformações 
(físicas, psicológicas, socioculturais). 
É POSSÍVEL UMA ESCOLA PÚBLICA COM QUALIDADE? 
 Segundo Rios (1999), quando paramos para analisar a fundo a educação é necessário pensar em todo 
seu contexto social, estabelecendo relações entre educação, cultura e sociedade conferindo especial atenção à 
perspectiva política da prática educativa. Entretanto, o que constatamos atualmente na escola pública brasileira 
é a reprodução da exclusão executada em todas as áreas da vida pelo sistema capitalista: primeiramente, há uma 
grande parcela da população excluída do processo educacional formal; em seguida, uma escola que se mostra 
incapaz de oferecer condições para a permanência dessa maioria.
 Alguns teóricos propõem o fim da escola tradicional, que favorece a transmissão de conhecimentos em 
detrimento da criatividade e da competência. Postulam uma escola humanista, que venha a valorizar a 
emancipação do educando em prol da promoção do progresso e a redução ou eliminação das desigualdades. 
Segundo eles, o ensino convencional não enfatiza a diversidade cultural do país, contribuindo assim para a 
manutenção de hierarquias como a diferenciação entre campo e cidade, ricos e pobres ou região central e 
periferia.
 O educador da atualidade deve procurar valorizar a interdisciplinaridade e estimular os vínculos entre 
instituições de ensino e comunidade (associações de moradores, igrejas, empresas, sindicatos), a fim de que 
estabeleça contato maior com o mundo real e passe a trabalhar de acordo com a realidade do educando. Deve 

ainda estimular a participação das famílias, pois estas muitas vezes destituem-se de sua função educativa, 
atribuindo-a somente à escola.
 Segundo o relatório da UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI (1996:95), 
a família constitui o primeiro lugar de toda e qualquer educação e assegura, por isso, a ligação entre o afetivo e 
o cognitivo, assim como a transmissão dos valores e normas.
 Logo, é fundamental que a família não se exima de seu papel formador. Entretanto, embora os pais sejam 
responsáveis pela transmissão de valores aos filhos, também o são os meios de comunicação de massa. O jovem 
de hoje tem sua identidade moldada não só dentro, mas também fora da família, pelo contato travado com 
diversos discursos que a escola pode decidir integrar ou não. A “sedução” exercida pela televisão, Internet e 
cinema, só para citar alguns exemplos, pode vir a permitir a aquisição de novos saberes. Afinal, o conhecimento 
distribui-se por meio das informações recebidas do meio ao qual o sujeito pertence. Segundo Coll (2006), o 
professor deve criar estratégias a partir da reflexão sobre “quem aprende, como se aprende, porque se aprende 
e para que se aprende”.
 Muitos profissionais, entretanto, trabalham as mesmas questões em cada matéria e não permitem o 
diálogo entre os segmentos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. As mudanças que precisam 
ocorrer urgentemente apontam para o estabelecimento desse canal, o que infelizmente não ocorre em grande 
parte das escolas públicas brasileiras, onde muitos professores encontram-se cada vez mais solitários e 
preocupados, quando muito, apenas com o “seu” trabalho.
 Na verdade, o educador deve demonstrar compromisso com a profissão ao resgatar o conjunto da 
comunidade escolar, apontando para a possibilidade de uma formação identitária que busque a pluralidade e 
diversificação da realidade socioeconômica do meio no qual a escola se insere. Paulo Freire ressalta esta 
exigência; a profissão de educador exige a descoberta constante dos limites da minha própria prática, que 
significa perceber e demarcar a existência do que eu chamo espaços livres a serem preenchidos. O sonho 
possível tem a ver com os limites destes espaços e esses limites são históricos. A questão do sonho possível tem 
a ver exatamente com a educação libertadora, não com a educação domesticadora.
  A realização de encontros e troca de ideias está diretamente ligada ao compromisso sociocultural da 
escola. Considerando sua função central na promoção da cidadania e inserção do jovem na sociedade, esta deve 
se configurar como espaço de criação que venha a contribuir para que o educando se torne um ser humano 
participativo e criativo, compromissado e ciente de suas responsabilidades. Portanto, faz-se necessário que o 
educador, por um lado, elabore um projeto cujo objetivo seja desenvolver a qualidade escolar por ele almejada. A 
escola, por sua vez, deve promover na prática as condições necessárias para a efetiva materialização desse 
projeto, enfatizando o desenvolvimento da criatividade e senso crítico do aluno. 
Tais ações são importantes porque a educação, como processo dinâmico e adaptável a cada instante, é 
fundamental ao desenvolvimento do ser humano, posto que procura sempre instituir modelos novos e flexíveis 
que perdurem nas práticas sociais por um determinado período de tempo. Cada vez mais estudiosos, escolas e 
organizações demonstram preocupação com os rumos da educação, o que os leva a refletir sobre o momento 
histórico vivido por nossa sociedade e suas demandas educacionais. Segundo Freire (1996), "ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção". A educação no 
âmbito da formação escolar tem passado por constantes indagações a respeito das formas mais adequadas para 
se promover as relações que permeiam o conhecimento. Percebem-se, cada vez mais, as dificuldades com que 
se processa a relação ensino-aprendizagem. 
           Um bom planejamento que tenha como objetivo o êxito escolar deve considerar o conhecimento prévio que 
cada aluno traz consigo e também suas experiências extracurriculares, avaliando o quanto este conhecimento já 
adquirido facilita a cognição de novos saberes. Além disso, é preciso lembrar que deve haver bom senso em 
relação à quantidade de novas informações a serem processadas diariamente, respeitando os princípios do 
tempo e da qualidade. Outro fator importante é a realização de dinâmicas de grupo que facilitem a construção e 
estabelecimento do contato diário com o aluno. Quando este se conhece, passa também a conhecer os outros e 
as mudanças que ocorrem ao longo da vida, exercitando a empatia. A sensibilização promovida pela dinâmica de 
grupo e a construção do saber com maior participação e elaboração criativa fornece ao educador um diagnóstico 
de como os alunos aprendem, bem como de seus anseios e possíveis dificuldades de aprendizagem. Em suma, 
o educador deve procurar observar cada detalhe com atenção e avaliar se estes servem como fonte de 
informação que poderá ser adquirida por meio da reflexão, e se o seu compartilhamento na relação 
ensino-aprendizagem contribuirá para o desenvolvimento comunitário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossa sociedade tem sofrido grandes transformações. Na escola pública, que idealmente seria um local 
privilegiado para o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo e social, proliferam-se os maus tratos físicos e 
psicológicos; nela, as privações e a promiscuidade, a baixa escolarização e a pobreza andam continuamente de 
mãos dadas. Muitos professores, desvalorizados e desestimulados, não sabem mais o que fazer. 
A família, cerne principal da educação, simplesmente delega sua responsabilidade à escola, dado que é no 
contexto educativo que as crianças passam a maior parte do dia. Dentre essas tarefas está o aprendizado dos 
valores necessários para o desenvolvimento normal da criança, a saber: a democracia, as regras para a sã 
convivência, o respeito pelo outro, a solidariedade, a tolerância, o esforço pessoal. 
Carente em investimentos, a escola faz o mínimo possível para contribuir com essa participação afetiva (ao 
menos no nível da sociabilidade entre os próprios alunos), ao mesmo tempo em que tenta trabalhar os conteúdos 
programáticos exigidos pelo Ministério da Educação. Tem compartilhado os conflitos e problemas existentes, 
adaptando-se na medida do possível.
Como elo fundamental dessa corrente, cabe ao educador demonstrar seu compromisso com a realidade, 
fornecendo à população modelos de conduta adequados ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e moral de todos 
os implicados. Este, no coletivo do corpo docente, deve inicialmente fazer um diagnóstico da comunidade ao qual 
pertence a escola para poder posteriormente atuar. É sua tarefa contextualizar o ensino por meio de situações 

significativas que vislumbrem mudanças qualitativas. São efetivamente responsáveis pelas consequências 
educativas, e devem evitar que crianças e jovens sejam fruto de uma sociedade egoísta e competitiva.
Em face da aparentemente interminável “crise da educação”, é preciso trabalhar primeiramente a autoestima do 
educando e a consciência de que é possível aprender, para que então se privilegie o conhecimento técnico.  A fim 
de que seus alunos mais desfavorecidos não tenham uma trajetória de sofrimento e privação, os educadores – 
em conjunto com todos os envolvidos na constituição escolar, isto é, coordenação, funcionários, alunos, pais e 
outros segmentos atuantes da comunidade – devem mobilizar-se em prol da “cidadania do amanhã”, visando à 
promoção de um futuro mais justo e igualitário.
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RESUMO
A História da África é reduzida a um espaço tempo e muitas vezes mutilada. Como a cultura africana é uma das 
culturas mais influentes na formação do povo brasileiro e, por meio da Lei 10.639/03, tornou-se obrigatório o seu 
ensino nas salas de aula. Faz-se necessário uma abordagem mais aprofundada sobre o tema para que o processo 
ensino aprendizagem, fundamentalmente na alfabetização, ocorra de forma satisfatória. No entanto, a falta de 
conhecimento e noção para sua aplicação didática tem atrapalhado o alcance dos objetivos propostos pela lei, 
como tem estagnado a progressão do ensino da cultura africana no âmbito educacional. Por meio desse artigo 
aborda-se assuntos diversificados, os quais compõem a História da África e a cultura africana em si. Sendo ainda 
um desafio para os docentes trabalharem com a cultura africana na sala de aula, devido a resistência dos pais e 
alunos e, por muitas vezes, pela falta de conhecimentos necessários para um ensino de qualidade, a difusão da 
cultura precisa ser amparada por uma didática objetiva e impulsionadora de mudanças.

Palavras – Chave: Matrizes Africanas; História da África; Cultura

INTRODUÇÃO
A história da África e a cultura africana, mesmo sendo uma das que compõem a cultura brasileira, sempre ocupou 
uma posição sucinta ou quase imperceptível na área educacional. A sua influência, apesar de ampla, nunca 
possuiu o valor devido ou foi atribuída a importância correta.
Infelizmente, ainda nos deparamos com preconceitos no Mundo inteiro e isso é preocupante. De acordo com 
Ribeiro (2018):

 [...] Porém, mais preocupante que todo “achismo” é a perpetuação das violências que ela acarreta. Não há 
problema algum em achar que espaguete é mais gostoso do que nhoque, gostar mais de sorvete de morango do 
que de chocolate, ou haver estilos e personalidades diferentes. Pessoas são diversas, e isso é muito comum. 
Agora, quando o tema é justiça social, direitos de sujeitos, achar alguma coisa sem base alguma é, no mínimo, 
leviano. São de vidas de pessoas que estamos falando, e não de preferências gastronômicas. Continuar no 
achismo apesar da desigualdade latente sendo mostrada é concordar com essa desigualdade. Negar a existência 
de fatos sociais é ridicularizar lutas históricas por equidade não é dar opinião, é compactuar com a violência” 
(RIBEIRO, 2018. p. 35).

Com a promulgação de leis que obrigam o ensino da História da África e da cultura africana na sala de aula, a 
educação brasileira ganhou um novo olhar e uma nova perspectiva. Contudo, dois fatores preponderantes ainda 
atrapalham o andamento satisfatório deste ensino: as resistências provenientes de preconceitos e a falta de 
formação específica dos docentes.
O ensino da cultura africana é complexo e exige muita desenvoltura dos docentes para ultrapassarem as 
barreiras da resistência dos pais e alunos, do racismo e em como lidar com ele no âmbito educacional, dos 
estigmas e em como desenvolver trabalhos gradativos que mudem a visão, a percepção e a ação dos seus alunos 
perante as temáticas que envolvam tal cultura.
O continente africano é um dos mais antigos da história da humanidade. No entanto, há uma ingratidão acentuada 
por parte da história ao tratar deste continente, destes povos e da infinita riqueza cultural contida e advinda deste 
lugar. Segundo Silva (2011):
Na variante mais divulgada do mito, diz-se que o Olodumaré ou Olorum, o deus supremo, lançou, do céu até as 
águas ou pântanos que lhe ficavam abaixo, uma corrente, pela qual fez descer Odudua, com um pouco de terra 
num saco ou numa concha de caracol, uma galinha e um dendezeiro. Odudua derramou sobre a água a terra, e 
nesta colocou a palmeira e a ave. A galinha começou imediatamente a ciscar o solo e a espalhá-lo, aumentando 
cada vez mais a extensão da terra. Daí o nome que tomou o lugar onde isto se deu: Ifé, o que é vasto, o que se 
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alarga. [...] Ilê Ifé era habitada possivelmente desde o século VI, a data mais antiga fornecida até agora pelo 
método de radiocarbono a materiais recolhidos de escavações na cidade. (SILVA, 2011, p. 479, 480 e 481).
Há provas científicas da antiguidade do local, assim como atividades de agricultura de subsistência, existência 
de pequenas aldeias e provavelmente fundição de ferro. Ou seja, Ifé é uma localidade na qual já viveram pequenas 
comunidades, as quais desenvolviam atividades para sobrevivência. Já havia uma história muito antes de 
diversos países surgirem.
De acordo com Rocha (2006):
A preocupação do movimento social negro com a educação vem de longa data. Os estudos e documentos desse 
movimento evidenciam o interesse. Seus integrantes têm a convicção de que o sistema escolar reproduz uma 
série de conceitos, ideias e práticas que corroboram com a construção do mito da inferioridade do negro. A 
escola reproduz o racismo presente na sociedade brasileira. Aliás, não poderia ser diferente, visto que na escola 
estão todas as contradições presentes na sociedade. Ao omitir conteúdos em relação à história do país, 
relacionados à população negra, ao omitir contribuições do continente africano para o desenvolvimento da 
humanidade e ao reforçar determinados estereótipos, a escola contribui fortemente para a constituição de uma 
ideologia de dominação étnico-racial. Segundo os estudiosos da questão, no sistema escolar, o negro chega aos 
currículos, não como o humano negro, mas sim como o objeto escravo, como se ele não tivesse um passado, ou 
se tivesse participado de outras relações sociais que não fossem a escravidão. As contribuições e as tecnologias 
trazidas pelos negros para o país são omitidas. Aliás, o cultivo da cana-de-açúcar, do algodão, a mineração, a 
tecnologia do ferro eram originárias da onde? Do continente Europeu? A resistência dos negros à escravidão 
parece não existir, com raríssimas exceções. O continente africano é apresentado como um continente primitivo, 
menos civilizado. As pirâmides do Egito foram construídas por europeus ou por africanos? Essas lacunas, 
evidentemente, contribuem para a constituição da ideologia de dominação racial e do mito de inferioridade da 
população negra. (ROCHA, 2006. p. 75)
Justifica-se, portanto, a necessidade do aprofundamento do estudo que trata da história da África e da cultura 
africana e de sua difusão em sala de aula, abrangendo ações pedagógicas que viabilizem a realização de um 
trabalho eficiente e que proporcione aos discentes uma aprendizagem qualitativa.

O RACISMO NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES

A escola, instituição muito importante na construção da identidade de crianças e jovens, vivencia essas relações 
de poder e no seu interior transparecem os conflitos decorrentes destas relações. Ao ocorrer a transição do 
Ensino Médio para o Ensino Superior é fundamental que os estudantes tenham passado por ensinamentos que 
despertem o anti racismo.
Todas as universidades - sem falhar - devem tomar medidas para lidar com a transparência dos procedimentos 
de denúncia, fornecer reparação adequada às vítimas e criar uma cultura de tolerância zero ao assédio racial nas 
universidades, eliminando o ódio e o preconceito para sempre.
Não existe uma solução simples ou tamanho único quando se trata de abordar uma questão tão complexa quanto 
o racismo nas universidades; no entanto, existem algumas etapas que se pode adotar para começar a resolvê-las, 
como diálogos em sala de aula à respeito do racismo, pesquisas que os professores podem realizar com o grupo, 
entre outras possibilidades de se combater o racismo.
Até recentemente, uma grande diferença entre os estudos étnicos e a educação multicultural era que o primeiro 
era encontrado principalmente no nível superior, enquanto o último era encontrado principalmente no nível do 
ensino médio (com exceção dos grupos multiculturais). Cursos de educação em programas profissionais, como 
educação e aconselhamento). Isso não é mais o caso, já que os estudos étnicos se tornaram um movimento ativo 
para transformar a educação básica em muitos distritos escolares.
De acordo com Gomes e Silva (2011, p.14):
Questões, até pouco tempo, não levadas seriamente em conta, mas que as pesquisas e os debates de caráter 
pedagógico relativos à construção das identidades, valores, ética, religião, relações de gênero, de raça, de 
trabalho têm mostrado serem relevantes dimensões na atuação profissional dos/as professores/as. É nesse 
ponto que a diversidade étnico-cultural começa a ser reconhecida como uma questão (mais do que uma temática) 
que precisa ser articulada à formação de professores/as e às práticas educativas escolares e não escolares.
Para combater o racismo, as universidades precisam parar de se concentrar nos incidentes e revisar as 
estruturas que os perpetuam.
O problema é que o racismo e outras formas de opressão não são algo que as instituições desejam admitir 
prontamente que existem, muito menos começar o difícil trabalho de retificação. A comercialização do ensino 
superior levou as universidades a mudar o foco do ensino e da aprendizagem para proteger suas reputações por 
medo de cair nas tabelas de classificação e perder os alunos. Nesse sistema, como podemos esperar que as 
universidades lidem com o racismo, quando a ameaça de falência aparece a cada baixa entrada de estudantes? 
Enquanto isso, as universidades que são bem-sucedidas o suficiente para expandir são incentivadas a aumentar 
seu excedente, em vez de cuidar de seus alunos, aumentando os serviços de apoio ao estudante ou as doações 
ao sindicato.
Carvalho (2004, p. 52) afirma que: 
No Brasil, aos libertos não foram dadas nem escolas, nem terras, nem empregos. Passada a euforia da libertação, 
muitos ex-escravos regressaram as suas fazendas, ou a fazendas vizinhas, para retomar o trabalho por baixo 
salário. Dezenas de anos após a abolição, os descendentes de escravos ainda viviam nas fazendas, uma vida 
pouco melhor do que a dos seus antepassados escravos.
A verdade é que, de uma perspectiva histórica, as universidades nunca foram meritocráticas ou liberais. Muitos 
foram criados com o único objetivo de permitir que pessoas ricas e prestigiadas acumulem mais riqueza e 
prestígio. Seu legado inclui treinar a próxima geração de pessoas para governar o império britânico, financiando 
a escravidão e a eugenia intelectualizada para justificar o racismo no qual o império foi construído.
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A escrita está novamente na parede, e as universidades têm uma escolha a fazer. Eles podem continuar resistindo 
aos apelos à mudança, escondendo-se atrás de suas reputações. Ou, finalmente, podemos ver a derrubada do 
mito da instituição liberal e tolerante e a criação de uma alternativa progressiva e democrática.
As interações raciais entre professores e alunos podem influenciar o desempenho dos alunos de várias 
maneiras. Por exemplo, os alunos podem confiar e respeitar alguém com quem compartilham uma característica 
marcante, tornando o aprendizado mais fácil. Da mesma forma, um professor da mesma raça pode servir como 
um modelo mais eficaz, aumentando a confiança e o entusiasmo dos alunos pelo aprendizado. No entanto, 
embora se acredite que esses efeitos de modelo sejam importantes, na verdade existem poucas evidências 
empíricas diretas de que eles existem.

A EDUCAÇÃO, O MULTICULTURALISMO E AS GÍRIAS

Vários são os problemas que enfrentamos no cotidiano escolar: a qualidade da educação, as questões de 
currículo, os projetos-pedagógicos, as relações professor-aluno e escola com a comunidade, a indisciplina, a 
violência dentro da escola, entre outros.
Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítico é propiciar as condições em que os educandos em 
suas relações uns com os outros e todos com o professor ou professora ensaiam a experiência profunda de 
assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 
realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de 
reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a “outredade” do 
“não eu” ou do “tu”, que me faz assumir a radicalidade do meu eu. (PAULO FREIRE, 1996 p. 46) 
Portanto, percebe-se que os educadores precisam assumir-se como seres sociais, aos quais estejam abertos a 
escutar seus alunos e atuarem como mediadores no processo ensino aprendizagem, respeitando as diferenças 
culturais.
De acordo com GIMENO SACRISTÁN, conforme citam MOREIRA e CANDAU (2010, p.14):
A diversidade na educação é ambivalência, porque é desafio a satisfazer, realidade com a qual devemos contar e 
problema para o qual há respostas contrapostas. É uma chamada a respeitar a condição da realidade humana e 
da cultura, forma parte de um programa defendido pela perspectiva democrática, é uma pretensão das políticas 
de inclusão social e se opõe ao domínio das totalidades únicas do pensamento moderno. Uma das aspirações 
básicas do programa pro diversidade nasce da rebelião ou da resistência às tendências homogeneizadoras 
provocadas pelas instituições modernas regidas pela pulsão de estender um projeto com fins de universalidade 
que, ao mesmo tempo, tende a provocar a submissão do que é diverso e contínuo ‘ normalizando-o” e 
distribuindo-o em categorias próprias de algum tipo de classificação. Ordem e caos, unidade e diferença, 
inclusão e exclusão em educação são condições contraditórias da orientação moderna [...] A modernidade 
abordou a diversidade de duas formas básicas: assimilando tudo que é diferente a padrões unitários ou 
“segregando-o” em categorias fora da “normalidade” dominante.
Pode-se perceber a grande preocupação em equilibrar a diversidade dos alunos com o cumprimento do currículo, 
sendo assim, é necessário que se estabeleçam práticas educativas que ao mesmo tempo em que atenda as 
diversidades, possibilite uma integração cultural com os conteúdos do currículo.
Para PEREZ GÓMES, apud  MOREIRA e CANDAU (2010, p.15-16):
[...] alunos e alunas aprendem em sua vida escolar é este vivo, fluido e complexo cruzamento de culturas que se 
produz na escola, entre as propostas da cultura crítica, alojada nas disciplinas científicas, artísticas e filosóficas; 
as determinações da cultura acadêmica, refletidas nas definições que constituem o currículo; os influxos da 
cultura social constituída pelos valores hegemônicos do cenário social; as pressões do cotidiano da cultura 
institucional presente nos papéis, nas normas, nas rotinas e nos ritos próprios da escola como instituição 
especifica; e as características da cultura experiencial adquirida individualmente pelo aluno através da 
experiência nos intercâmbios espontâneos com seu meio.
Portanto, a multiculturalismo está presente no cotidiano da nossa sociedade e os educadores não devem 
continuar a negar as diferenças culturais, pois tal negação seria afastar a criança e o jovem de seu mundo 
simbólico, do que conhece e faz sentido para ele.
Em alguns países, como Espanha e França as gírias são conhecidas como linguajar característico de ladrões, 
assassinos, dentre outros. De acordo com Burke e Porter (1997, p.23), 
a linguagem dos mendigos, ladrões e outros não é só diferente, é particular, um meio de comunicação que o 
público, incluindo as possíveis vítimas e a polícia, poderiam ouvir por acaso mas seriam incapazes de 
decodificar.(grifo nosso) Uma formulação notável dessa teoria do jargão como mecanismo de defesa pode ser 
encontrada em um documento que afirma registrar o interrogatório de um certo Girolano, preso por mendicância 
em Roma em 1595, no qual o prisioneiro fala de uma assembleia geral de mendigos convocada para “mudar o 
jargão” (mutare il gergo del parlare) porque ele se tornara conhecido de um número expressivo de pessoas.
Vale ressaltar que para os autores as gírias têm as mesmas características que o Jargão, os quais fazem parte do 
multiculturalismo.
O multiculturalismo nasce por meio das várias lutas dos grupos sociais que ao longo da história do nosso país, 
sofreram discriminação e exclusão. A própria incorporação da pluralidade cultural nos temas transversais dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 122), se deu por meio de muita pressão dos movimentos sociais:
É sabido que, apresentando heterogeneidade notável em sua composição populacional, o Brasil desconhece a si 
mesmo. Na relação do país consigo mesmo é comum prevalecerem vários estereótipos, tanto regionais quanto 
em relação a grupos étnicos, sociais e culturais. Historicamente, registra-se dificuldade parasse lidar com a 
temática do preconceito e da discriminação racial/étnica. O país evitou o tema por muito tempo, sendo marcado 
por “mitos” que veicularam uma imagem de um Brasil homogêneo, sem diferenças, ou, em outra hipótese, 
promotor de uma suposta “democracia social”.
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Uma dificuldade que ainda encontramos, é na definição de multiculturalismo, então, iremos distinguir duas 
abordagens fundamentais: a primeira é a descritiva e a outra propositiva. Na descritiva, acredita-se que o 
multiculturalismo é a descrição e compreensão de cada contexto histórico, politico e sociocultural. Já a 
propositiva entende multiculturalismo não apenas como forma de compreensão da realidade de cada contexto, 
mas também, como atuação e transformação de modo a estabelecer relações culturais em uma sociedade, para 
que haja radicalização democrática e estratégias pedagógicas.
Gonçalves (1999, p. 101-102) denota que:
[...] para se lidar com o heterogêneo na escola cabe primeiro reconhece-lo como produto de uma construção 
histórica. Nesse sentido, ele não pode ser entendido como fruto de um arbitrário social ou de escolhas pessoais. 
O heterogêneo consagra formas de convivência, interações sociais, valores, saberes, costumes, que são 
coerentes com praticas e significados construídos historicamente em diferentes campos de luta politica e no 
interior de organizações sociais de relacionamento assimétricos entre suas partes. Uma comunicação 
intercultural que não tem, pois, como ser harmônica.
De forma moduladora como acontecia o processo de escolarização, não permitia ao aluno uma reflexão, e nem 
levando em conta suas experiências vivenciadas no cotidiano, levando-o ao formalismo estereotipado da cultura 
escolar.
Reconhecer os vários recortes dentro da ampla diversidade cultural, é lutar pelo respeito à diferença, é enfrentar 
o desafio para que todos os grupos sociais e culturais sejam respeitados, que haja uma troca de experiências e 
seus direitos de cidadania garantidos. A escola tem um papel de fundamental importância nesse sentido, pois é 
exatamente lá em que as diferentes culturas se encontram, assim, como educadores somos chamados à romper 
com a visão pequena de “cultura escolar” em estabelecer padrões culturais, que acaba contribuindo mais para a 
exclusão, do que garantindo uma educação democrática e de qualidade.
Reconhecer as diferenças não é fácil, mas devemos respeita-las e aceita-las, romper com preconceitos e 
estereótipos sem fundamentação.
[...] Tendemos a uma visão homogeneizadora e estereotipada de nós mesmos, em que nossa identidade cultural 
é muitas vezes vista como um dado “ natural”. Desvelar esta realidade e favorecer uma visão dinâmica 
contextualizada e plural de nossas identidades culturais é fundamental, articulando-se a dimensão pessoal e 
coletiva destes processos. Ser conscientes de nossos enraizamentos culturais, dos processos de hibridização e 
de negação e silenciamento de determinados pertencimentos culturais, sendo capazes de reconhecê-los, 
nomeá-los e trabalha-los constitui um exercício fundamental. (MOREIRA e CANDAU, 2010, p. 26).
 Dessa forma, é fundamental que haja um processo de socialização entre os alunos, a troca de 
experiências, o envolvimento, para que todos se reconheçam, conheçam a origem um do outro, suas raízes 
culturais, seus contextos de vida, para que não aconteça exclusão e tão menos a negação das identidades 
culturais, ao contrário, que esses alunos possam refletir e serem capazes de construírem suas próprias 
identidades do ponto de vista cultural, e também, a partir da valorização das diferenças, da interação entre elas 
implicará a aproximação entre as experiências culturais e a escola, o desenvolvimento da auto estima, o mal estar 
por se sentir “um peixe fora d’água”, e diminuir o problema da dificuldade de aprendizagem, além da indisciplina 
e a redução dos preconceitos.

A CULTURA AFRICANA
A cultura, seja na educação ou nas ciências sociais, é mais do que um conceito acadêmico. Ela diz respeito às 
vivências concretas dos sujeitos, à variabilidade de formas de conceber o mundo, às particularidades e 
semelhanças construídas pelos seres humanos ao longo do processo histórico e social.
Ao ouvir a experiência racial, de negros e negras, numa sociedade racializada é possibilitar transformações, é 
intervir de maneira intencional nas relações sociais do cotidiano escolar. Uma boa atividade, nesse sentido, pode 
ser compartilhar com os estudantes as experiências de figuras públicas, canais em que jovens negros discutem 
as questões raciais, denunciam atos de racismo, dão dicas de beleza negra, divulgam arte marginalizada e crítica.
De acordo com Souza Junior (1995, p. 89):
A cultura negra hoje deve ser assumida como alteridade que cerca a vida das pessoas, por isso deve ser 
respeitada e reconhecida como distintas visões de mundo e de existência própria, imprescindíveis para 
compreendermos o processo social, político e cultural do Brasil.
O tema dominante da narrativa, no entanto, que lhe dá um valor especial, é a necessidade de cooperação e 
negociação constantes entre todas as unidades de governo envolvidas na elaboração, financiamento e execução 
bem-sucedida de um sistema educacional; plano.
É claramente um processo em que habilidade e idéias criativas pode frequentemente desempenhar um papel 
mais importante - e fazer mais pela educação - do que poder de negociação.
Aqueles que desejam olhar além das metodologias estatísticas frias de planejamento educacional para os 
processos humanos práticos de cooperação e compromisso que dá ao planejamento educacional sua vida real, 
achará essa conta mais útil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos em uma sociedade preconceituosa, que pratica a discriminação e atos de racismo frequentemente. O 
modelo de ser humano é o homem branco, jovem, bom, bonito, inteligente e sucedido, que se denomina cristão, 
rico e sem deficiência.
Desde o princípio da escravidão o negro nunca teve importância no meio social, principalmente entre os brancos, 
sempre foi tratado como minoria e com nenhuma importância para o desenvolvimento da sociedade, embora seu 
trabalho fosse muito importante.
É preciso estimular o respeito e a prática da convivência na diversidade, necessitando analisar cada cultura, sem 
posicionamento individual quanto a credo, raça ou etnia.
A percepção das palavras e conceitos utilizados, muitas vezes, não é percebida como sendo preconceituosa. A 
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escola, instituição muito importante na construção da identidade de crianças e jovens, vivencia essas relações 
de poder e no seu interior transparecem os conflitos decorrentes destas relações.
As pessoas de ascendência africana enfrentam "uma imagem terrível" da discriminação em moradias, locais de 
trabalho e na vida cotidiana.
No mercado de trabalho, as pessoas de ascendência africana com um diploma tinham quase duas vezes mais 
chances de trabalhar em ocupações de baixa qualificação do que a população em geral.
Durante séculos, pessoas de ascendência africana que viviam na diáspora africana foram marginalizadas como 
parte do legado da escravidão e do colonialismo. Existe um consenso crescente de que o racismo e a 
discriminação racial fizeram com que as pessoas de ascendência africana fossem relegadas em muitos aspectos 
da vida pública, sofreram exclusão e pobreza e são frequentemente "invisíveis" nas estatísticas oficiais. Houve 
progresso, mas a situação persiste, em graus variados, em muitas partes do mundo.
Os fatores que levam à pobreza entre as pessoas de ascendência africana são principalmente estruturais. A 
discriminação é aparente no acesso desigual que esses grupos têm aos serviços básicos. As pessoas de 
ascendência africana são frequentemente prejudicadas, por exemplo, no acesso à educação, saúde, mercados, 
empréstimos e tecnologia.
O exercício pleno dos direitos humanos por pessoas de ascendência africana depende significativamente de seu 
acesso à educação, que é fundamental para o desenvolvimento humano. Uma combinação de maior acesso à 
educação, conclusão de cada fase da educação e ensino de alta qualidade não é apenas necessária para garantir 
direitos sociais básicos, mas também tem um efeito positivo no crescimento econômico e na equidade, através 
da construção de capital humano e melhoria da saúde da população e fortalecendo a sociedade em geral.
O investimento social na infância e juventude, como estratégia para combater a pobreza, foi proposto como uma 
abordagem que poderia ajudar a impedir a exclusão contínua de uma nova geração de pessoas de ascendência 
africana dos benefícios do desenvolvimento econômico, social e humano.
A discriminação enfrentada por pessoas de ascendência africana agora está recebendo maior atenção e, como 
resultado, grupos afro - descendentes têm cada vez mais ouvido suas vozes no processo político.
No nível nacional, muitos países alteraram suas constituições para incluir referências mais claras aos seus 
caracteres multiculturais. Alguns Estados criaram instituições nacionais para promover a igualdade racial. Em 
alguns países, foi adotada legislação, que inclui políticas de ação afirmativa para a educação, programas 
direcionados de saúde e outras iniciativas de interesse das pessoas de ascendência africana.
Embora esses processos tenham resultado em maior visibilidade para as pessoas de ascendência africana e, em 
certa medida, tenham aumentado seu poder, ainda existem problemas para garantir que não sejam excluídos do 
exercício pleno de seus direitos humanos. A atual crise econômica global que ameaça minar o acesso ao 
trabalho, alimentação e moradia a preços acessíveis, assistência médica e educação é um sério risco para a 
situação das pessoas de ascendência africana, bem como para todos os grupos marginalizados e vulneráveis.
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RESUMO 
O presente artigo está voltado para a questão da relação horizontal professor e aluno, enfatizando a relevância da 
afetividade no processo de ensino aprendizagem,  destacando o papel do professor em uma educação afetiva, 
bem como amplia a visão sobre o tema que, mesmo sendo tão difundido no âmbito educacional, ainda necessita 
de outros estudos para uma compreensão cada vez mais fidedigna das relações infantis. Para melhor iluminar as 
questões que envolvem a afetividade na escola de educação infantil, toma-se os ensinamentos de Wallon como 
alicerce deste trabalho, além das considerações de Celso Antunes sobre a organização cognitiva da criança e 
afetividade vista como componente biológico. 

Palavras-chave: Afetividade; Educação; Cognição; Aprendizagem. 

INTRODUÇÃO

Muitos educadores desconhecem ou ignoram a importância do seu papel como influenciador, motivador e 
modelo de aprendizagem, esquecendo que a forma com que a criança vê e se relaciona com o professor é um dos 
fatores determinantes para que ela tenha menos ou mais interesse por determinado conteúdo.
Estudo aqui sobre como esta relação professor-aluno é fundamental em todas as séries e idades, especialmente 
na educação infantil. 
Palavras desestimulantes, que ridicularizam os alunos oralmente, como por exemplo: “não aprendeu isso 
ainda?”, “você não tem jeito mesmo!” ou “como você é lento!” tornam-se obstáculos na construção do vínculo 
afetivo entre professor-aluno e aluno-professor, além de atuarem negativamente na formação da identidade e 
construção da autoestima infantil.
A ausência de vínculos entre educador e educando dificulta a aprendizagem, pois sem relações afetivas o aluno 
não se sente seguro para expor suas ideias e suas necessidades, não consegue participar integralmente das 
atividades e consequentemente não obtém um bom resultado pedagógico e social.
Dissociar o afetivo e o cognitivo dificulta o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, levando os 
educadores, frequentemente, a associar as dificuldades das crianças nessa área às questões familiares, sem 
procurar as causas reais, muitas vezes relacionadas à sua prática educativa que, por razões às vezes pessoais, 
os fazem deixar de lado uma reflexão séria sobre o modo como ocorre sua relação com as crianças. 
Frente a estas observações, decidi me aprofundar no tema para encontrar respostas ao problema que tanto me 
inquieta: na prática, como conscientizar os educadores da contribuição da afetividade para o desenvolvimento de 
uma aprendizagem efetiva e prazerosa no ensino de educação infantil?
Pretendo com isso, aprofundar o conhecimento e a compreensão da influência de alguns fenômenos emocionais 
na aquisição do conhecimento, bem como ampliar a visão dos educadores sobre esse tema.

O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO AFETIVA

O professor é um modelo para os alunos, por isso, sua postura e ações são ferramentas de aprendizagem em sala 
de aula.
Segundo Scoz (2002), o educador, muitas vezes, encontra impedimentos no momento de diagnosticar as 
dificuldades do aluno, e não faz um julgamento justo e humanitário, de um lado, por desconhecer o processo de 
desenvolvimento da aprendizagem da criança e de outro, por ignorar a história de vida dos alunos e em 
consequência, não desempenham sua dimensão sócio-política de se comprometer com a transformação da 
realidade da sua sala de aula. 
Esses mesmos professores, conforme MASETTO (1997) não colocam em prática a dimensão humana da sua 
formação profissional e, portanto, contribuem diretamente para que seus alunos apresentem deficiências nos 
âmbitos educacional, social e afetivo do desenvolvimento. 

QUAL A RELEVÂNCIA DA AFETIVIDADE
NO PROCESSO DE ENSINO
APRENDIZAGEM?
RENATA NUNES DOS SANTOS Graduação em pedagogia pela Universidade Nove de Julho (2010); Especialista em 
Educação Infantil pela Faculdade Instituto Superior de Educação Vera Cruz (2017); Professor de Educação Básica – 
Língua Portuguesa - na EMEI Profª Norimar Teixeira.
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Diferentes autores estudaram e esclareceram sobre a importância da afetividade na aprendizagem. Começando 
por esclarecer a etimologia da palavra, encontramos o abaixo.
 A palavra afeto vem do latim affectur (afetar, tocar) e encontra-se no Dicionário Aurélio (1994). A caracterização 
está no verbete afetividade “Psicol. Conjunto de fenômenos psíquicos que manifestam sentimentos e paixões, 
acompanhados sempre da impressão de dor, insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria”.
     Portanto, deduz-se que o afeto pode tanto ser algo que nos atinge positiva como negativamente e está 
presente em nossas vidas independente de seu papel. 
      Celso Antunes (2006), geógrafo e pedagogo com variada experiência no campo educacional, afirma ser 
a afetividade desencadeada desde o nascimento, e é mantida ao longo da vida pela necessidade que o ser 
humano tem de ser cuidado, assim como pelo instinto de querer viver. Conseqüentemente é necessário que ele 
se una a outros seres humanos para que isso aconteça.
Complementando esse pensamento afirma que

A afetividade é componente biológico da pessoa como o é, por exemplo, possuir 2 pernas e 2 braços, e, portanto, 
existe em todos os seres humanos. Possíveis problemas na trajetória educacional de uma pessoa podem fazer 
que a manifestação de sua afetividade se torne “incomum”, mas não é possível conceber que uma pessoa – salvo 
em condições de anormalidade biológica específica – possa nascer sem afetividade. (Antunes, 2006, p.6)

Despertar o prazer em aprender deve ser a prioridade do professor, possibilitando que seus alunos tenham a 
oportunidade de vivenciar experiências e atribuir significados de acordo com o seu contexto. 
 Portanto, “quem está sendo ensinado”, precisa ser levado em consideração antes de qualquer ação por parte de 
quem ensina, entendendo, que de nada vale uma aula muito bem preparada e cheia de informações, entretanto, 
pobre em motivação e interesse, o que também não tira a importância da primeira, no entanto, trata-se de uma 
questão de prioridades.
Saltini (1997), como psicanalista e educador, declara ser a afetividade o que nos move a desejar entender algo ou 
até mesmo aprender sobre um determinado assunto. 
      Pode-se perceber que geralmente o conteúdo curricular que mais desperta interesse no aluno é marcado 
por um professor que levou algo a mais que conhecimento, levou sua dedicação e interesse pelos alunos, suas 
palavras de motivação e atenção, deixando claro que afetividade é muito mais do que apenas carinho, mas um 
interesse genuíno pelo ser humano e por sua transformação.
O professor precisa conhecer o processo de desenvolvimento do ser humano, e principalmente perceber em 
cada aluno a sua maneira de aprender, de socializar-se com o outro e em especial proporcionar uma relação de 
proximidade, respeitando seu tempo no processo de aprendizagem e ser acima de tudo amoroso e ético em sua 
prática docente, pois o aluno espelha-se em modelos que causam neles admiração. 
Segundo Freitas (2006), para a construção do conhecimento e desenvolvimento de uma aprendizagem efetiva e 
significativa, a relação professor-aluno deve estar pautada numa constante reconstrução da alteridade e do 
respeito mútuo. Por isso, é papel do professor criar inúmeras possibilidades de interação entre o grupo, que 
permita a participação e ao mesmo tempo valorize suas contribuições e utilize o diálogo como recurso essencial 
na relação de trocas entre professor-aluno e aluno-aluno. Enfim, ele deve reconhecer que as trocas são 
fundamentais para o reconhecimento do eu e do outro.
Sobre o papel do professor, Freitas acrescenta: “Ao professor, cabe a responsabilidade inicial de, como ponte, 
fomentar os seus sonhos e de seus alunos, incentivando-os com seus exemplos e ações.” (p.21).

COMO A CRIANÇA APRENDE.

A aprendizagem ocorre quando a criança tem oportunidade de explorar os objetos e lhes atribuir significados, 
além de transferi-los para sua vida cotidiana, caso contrário, será como “papagaio”, repetidora de informações, 
transmitidas hierarquicamente e tidas como verdades absolutas.
  No processo de ensino e aprendizagem o professor precisa levar em consideração o nível de 
organização cognitiva da criança, que deve ser considerada como ponto de partida de suas ações, o que implica 
dar atenção às suas hipóteses e proporcionar oportunidades de interagir com o objeto do conhecimento, 
podendo assim reconstruí-lo.
As informações precisam ser transformadas, e o que colabora para que isso aconteça é a sua motivação, ou seja, 
a energia disso tudo está na emoção, na afetividade e na motivação em ensinar.
Sobre este assunto, Antunes (2006) enuncia que a criança precisa ser estimulada, no entanto, os estímulos 
devem ser dados na medida certa e de acordo com a sua maturação, respeitando seu desenvolvimento físico e 
psicológico. Ele compara os estímulos com a alimentação, sendo essa ministrada com calma e de acordo com a 
vontade da criança.
Para ele, existem inúmeras formas de aprendizagem, sendo elas: habituação, condicionamento clássico, 
condicionamento operante, aprendizagem social e aprendizagem por significação.
A aprendizagem por habituação ocorre quando a criança, ou até mesmo um adulto é despertado por algo até 
então desconhecido, que a princípio provoca o interesse, mas com o passar do tempo ou depois de repetições, 
deixa de ser novidade.
É por meio da aprendizagem por condicionamento clássico que a criança faz associações aos estímulos que 
foram dados a ela, e são absorvidos involuntária e inconscientemente.
A aprendizagem por condicionamento operante acontece voluntariamente, através de reforços positivos e 
negativos, ou seja, quando a criança é levada a aprender através de premiação ou punição.
Na aprendizagem social, a criança cria modelos de aprendizagem para conhecer o seu meio. Este modelo é 
fundamental para a aprendizagem da linguagem e de comportamentos de sua cultura. Essa aprendizagem está 
presente em todas as etapas da vida pelo fato de sermos seres sociais e dependermos do outro para viver em 

23



sociedade. 
Ao utilizar a aprendizagem por significação, o aluno tem a oportunidade de dar significado pessoal ao conteúdo 
e ser participante da aprendizagem. Nessa forma de aprendizagem, o saber não é apenas repetido, mas discutido, 
transformado e reelaborado.
Apesar de todas as formas de aprendizagem serem utilizadas em determinada etapa do desenvolvimento do ser 
humano, Antunes enfatiza as duas últimas, (aprendizagem social e aprendizagem por significação), como formas 
principais de transformar os conhecimentos e as ações do aluno.
          É preciso promover momentos de aprendizagem, onde o aluno tenha a oportunidade de expressar de fato 
suas percepções quanto ao objeto de estudo. Faz-se necessário conhecer suas ideias e pensamentos e trazê-lo 
ao grupo, fazendo-o perceber que ele tem a capacidade de ter ideias ainda não exploradas, ou seja, mostrar que 
ele é capaz de criar. 
Em relação à oportunidade de promover momentos de diálogo, Antunes (2000), aborda sobre a Alfabetização 
Emocional, reforçando a necessidade que as crianças têm em expressar seus sentimentos, frustrações, 
angústias e desejos. Argumenta que por meio de conversas onde a criança tenha a oportunidade de falar o que 
sente, ela consegue compreender a si própria.
Em sua visão, professores que apenas se preocupam em transmitir conhecimento, não estão formando alunos 
holisticamente, mas sim formando adultos problemáticos e incapazes de se compreender.
Ainda sobre a necessidade dos sentimentos dos alunos serem acolhidos, Navarro (2004), acrescenta que o 
professor deve tentar compreender o que se passa no mais íntimo da criança, as variedades de sentimentos que 
acontecem em uma sala de aula, o que as afetam e o porquê de suas respostas ou ações, fazendo-as 
compreender o que sentem e como devem lidar com isso, sem apressar o entendimento de sentimentos ainda 
não vividos.
Para ela, a criança precisa ter espaço para criar hipóteses sobre os acontecimentos cotidianos, em relação aos 
seus sentimentos e a de seus colegas para que vá se descobrindo e descobrindo o outro, e consequentemente 
esteja preparada para explorar o conhecimento. 
Somente assim, passa a ser construtora do seu próprio conhecimento, tendo condições de desenvolver sua 
criticidade, autonomia e principalmente autoestima, aspectos fundamentais para uma participação efetiva no 
âmbito escolar e social.
O professor consciente do seu papel como responsável pelo desenvolvimento integral da criança, desenvolve 
situações de aprendizagem, nas quais a criança tenha a possibilidade de conhecer-se e descobrir o outro.
Wallon (1995), alerta que as angústias da criança podem desenvolver-se sob a influência do ambiente, assim, 
deixa claro a responsabilidade do professor em oferecer um ambiente estimulante. 
O autor acima citado estudou profundamente as questões ligadas à infância e como as escolas e os professores 
lidavam com os paradigmas existentes entre as relações afetivas e cognitivas. Em seus ensinamentos, pode-se 
perceber a afetividade e a cognição como aspectos indissociáveis da construção do conhecimento e da 
personalidade infantis, por meio das interações sociais e afetivas com as pessoas, com as quais as crianças 
convivem e com os objetos que as rodeiam.  Sua abordagem da psicogênese do desenvolvimento centrada na 
pessoa, que leva em conta sua totalidade e tendo por fator explicativo desse desenvolvimento, a construção da 
afetividade é muito importante.

A INDISSOCIAÇÃO DO AFETO E COGNIÇÃO NA PERSPECTIVA WALLONIANA

Wallon nasceu na França em 1879 e viveu até 1962. Antes de chegar à psicologia passou pela filosofia e medicina. 
Ao longo de sua carreira, foi cada vez mais explicita sua aproximação com a educação. 
Para ele, o ser humano é “geneticamente social”, geneticamente porque os processos psíquicos, intrapessoais, 
tornam-se fundamentais para o desenvolvimento do pensamento, e social devido às influências do ambiente 
externo desde o seu nascimento. 
Para melhor compreensão do desenvolvimento infantil, o estudioso valeu-se não apenas das informações 
encontradas na psicologia da genética, mas procurou respostas também na neurologia, na psicopatologia, na 
antropologia e na psicologia animal, por considerar que a psicologia genética não transmitia todas as 
informações necessárias. (Galvão, 2003)
Wallon segundo Galvão (2003), diz que cada criança tem suas maneiras de condutas, por isso, ao observá-la, o 
adulto deve considerar seu contexto e possibilidades, ou seja, vê-la como ela realmente é com suas 
peculiaridades e limitações e não da forma como gostaria que ela fosse (mini adulto), utilizando como avaliação 
seus próprios critérios, já que a construção da criança é evolutiva e dinâmica. 
Para maior compreensão de seus estudos, dividiu o desenvolvimento do ser humano em cinco estágios, 
marcados por conflitos e alternâncias entre os aspectos afetivo e cognitivo, presentes em todas as fases, mas 
com predomínio de apenas um deles, o que não significa que o outro esteja totalmente excluído, apenas se 
apresenta implicitamente. Sobre esta predominância, Mahoney, Almeida, (2004) acrescentam: “Cada um deles 
predomina em um estágio, e se nutrem mutuamente; o exercício e amadurecimento de um interferem no 
amadurecimento dos outros.”. (p. 14)
Galvão (2003) complementa que as etapas são reorganizadas e não apenas ampliadas, pelo fato de serem 
realizadas entre conflitos biológicos e ambiente externo. Estes conflitos são denominados (por Wallon) “fatores 
dinamogênicos”, que para melhor compreensão estão divididos didaticamente em quatro etapas, como veremos 
a seguir.                                                                
Em todas as etapas, a afetividade é dada de forma peculiar. Na primeira etapa, denominada, impulsivo-emocional, 
a afetividade manifesta-se no contato com o outro e por isso a criança é totalmente dependente das relações 
afetivas que seu meio lhe oferece. Já no estágio sensório-motor e projetivo, o outro já não tem um papel tão 
preponderante como no primeiro estágio, com a linguagem e a iniciação do faz de conta, a criança passa a utilizar 
mais de seus recursos mentais.  Suas ações estão voltadas para o conhecimento de si mesma e ainda nas 
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relações afetivas a criança passa a diferenciar o eu do outro, ou seja, a afetividade não tem mais o mesmo papel 
que exercia anteriormente, nesse caso, ela é uma ferramenta para que a sua busca de si mesma seja efetiva.
Na fase do personalismo, a criança está imersa no outro novamente, uma vez mais adaptada com suas aquisições 
(marcha e linguagem) utiliza pessoas nas quais tem mais vínculo e admiração para encontrar a sua 
personalidade.
Depois de descobertas sobre si e sobre o mundo, no estágio categorial, a criança começa a fazer associações 
sobre tudo que já viu e para isso continua dependendo do outro, de afirmações de suas hipóteses e descobertas.
 No estágio da puberdade ocorre uma nova procura de personalidade, causada devido às transformações 
corporais, desestruturando sua identidade e suas relações afetivas construídas no estágio do personalismo. 
Devido às conquistas psíquicas conquistadas no estágio categorial, o adolescente é capaz de questionar as 
realidades do seu mundo. Dessa forma, a afetividade desempenha o papel de reconstrução da sua nova 
identidade, agora pautada em uma realidade mais consciente. 
Segundo Mahoney e Almeida (2004, p. 58): “Estando de posse do equilíbrio afetivo, a criança poderá lidar mais 
adequadamente com as inquietações e questionamentos que nela se instalam (...).”.
Conclui-se que, independente da etapa, a afetividade é que possibilita um desenvolvimento sadio da inteligência 
e sem ela nada seria começado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
           Percebo que, atualmente, os conhecimentos das escolas são muito exigidos e cada vez mais precocemente 
os alunos são cobrados a retê-los em excesso, visando uma preparação para o vestibular e para a inserção no 
mercado de trabalho.
Devido a essas cobranças, os professores se preocupam demasiadamente em apenas transmitir conteúdos; 
cumprem dessa forma somente o cronograma e se esquecem de considerar o aluno, seus conhecimentos prévios 
e o desenvolvimento nesse processo, ignorando o aspecto afetivo por desconhecer a sua importância.
Por causa de paradigmas ultrapassados em relação à dissociação entre a inteligência e a afetividade (mente e 
corpo), muitos professores ainda não se libertaram dessa visão limitada e trazem para a sua prática uma forma 
mecânica e racional de ensino.
Os estudos acerca da afetividade confirmam que não pode haver separação entre afetividade e inteligência, visto 
que uma depende da outra para evoluir, é também por meio dela que a identidade, a autonomia e a autoestima são 
desenvolvidas.
Wallon diz que não é possível desenvolver a criança integralmente desconsiderando a reciprocidade de ambos 
os aspectos, para ele, a afetividade antecede o desenvolvimento da inteligência, pois os seres humanos somente 
se desenvolvem integralmente interligando a inteligência, a afetividade e a motricidade, por isso, o professor 
deve ter a consciência que esses aspectos precisam estar presentes em sua prática.   
A afetividade é a mola propulsora da aprendizagem, portanto, o professor deve integrá-la em todas as situações 
didáticas para que desperte no aluno a vontade de aprender. Quando a criança percebe que o professor se 
interessa por seu desenvolvimento e sentimentos, sente-se segura para encarar obstáculos, sejam esses 
cognitivos, emocionais ou sociais.
É necessário haver uma mudança desde a Educação Infantil, para que as experiências negativas não sejam 
refletidas ao longo da vida escolar e consequentemente em suas vivências sociais. 
Portanto, o desafio do professor é juntar esses dois aspectos à sua prática, dando espaço aos alunos de se 
expressarem e de reconstruírem o conhecimento de acordo com o seu contexto e necessidades, tendo o diálogo 
como principal forma de deixarem seus alunos expressarem sentimentos e angústias em relação ao objeto de 
estudo.
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RESUMO
O ensino de uma nova língua deve possibilitar a quem adquiri este novo conhecimento uma visão mais ampla do 
mundo ao qual se expressará e será entendido. Isso quer dizer que ao participar de um processo pedagógico para 
o aprendizado de uma língua estrangeira os envolvidos devem fazer uso da língua que estão aprendendo em 
situações significativas e relevantes. Então se faz necessário um método que além de passar os ensinamentos 
devidos seja bem aceito. Como a música está presente em todos os momentos da vida do ser humano, pois todos 
os dias diversos tipos de sons nos proporcionam várias sensações, podendo nos acalmar ou importunar 
dependendo da sua qualidade, intensidade e porque não gosto musical; ela preenche todas as expectativas para 
este processo. Ao usar a música como instrumento para o ensino e aprendizagem de uma nova língua estamos 
tornando este processo prazeroso além de motivar e incentivar esta aquisição. A música proporciona além de um 
aprendizado lúdico, um conhecimento expressivo da cultura de outros povos, aquisição de vocabulário além de 
motivar e interessar tornando a aprendizado mais prazeroso.
Palavras-chave: ensino e aprendizagem; língua; língua inglesa

INTRODUÇÃO
Hoje na atual situação em que vivemos, isto é, no mundo globalizado para acompanhar as mudanças que vêm 
ocorrendo, o aprendizado de uma língua estrangeira é essencial a todos. Esta necessidade de se estudar um 
segundo idioma se deve a várias razões tais como: acadêmicas, profissionais, econômicas ou pelo simples 
contato com outras culturas. Os meios de comunicação - rádio, televisão, internet - têm favorecido a aceleração 
da informação e contribuindo ainda mais para a difusão das línguas estrangeiras. Através de um levantamento 
histórico sobre o ensino de línguas estrangeiras no Brasil, podese verificar que por um bom tempo a sua 
importância foi negada. Somente em 1996 com o surgimento das Leis de Diretrizes e Base da Educação (LDB); 
ela obtém o reconhecimento de disciplina importante quanto qualquer outra do currículo. O ensino da língua 
estrangeira durante anos somente destacava apenas o ensino da gramática sem envolvê-la no dia a dia do aluno, 
as habilidades comunicativas nunca eram desenvolvidas. Sabe-se que um novo idioma só se torna interessante 
e compreensível por aquele que o estuda, quando ele se sente motivado a utilizá-lo de maneira comunicativa e 
não apenas aprendendo as suas regras gramaticais. Esta situação gera no aluno grandes dificuldades de 
compreensão e competência em sua comunicação. Para que isso não ocorra é necessário à utilização de 
ferramentas que auxiliem o processo de ensino e aprendizagem e faça com que os alunos se sintam envolvidos. 
Assim, se faz necessário à utilização de estratégias de ensino que de alguma maneira auxiliem no 
desenvolvimento de seu aprendizado. Para tanto eles precisam sentir-se motivados para que a aprendizagem da 
língua estrangeira aconteça de forma expressiva e eficaz. Sabe-se que a música está na vida das pessoas há 
muito tempo, bem antes do que a sua própria linguagem (sua língua materna), podemos encontrá-la nos 
momentos significantes da vida de cada um, podendo estes momentos serem alegres ou tristes. Não importa a 
cultura a que esta música (canção) pertença, o seu significado será o mesmo. Este artigo tem como objetivo 
identificar estratégias que utilizando a música como ferramenta de aprendizagem para que o ensino da língua 
inglesa torne seu ensino mais prazeroso. Através de um levantamento bibliográfico que tem em sua estrutura a 
sustentação de alguns autores que defendem esta prática, ou seja, que a música seja utilizada como instrumento 
de aprendizagem 3 de língua estrangeira e que através de seus estudos nos orientaram, tais como: Almeida Filho 
(2003 e 2005); Cook (2003); Faria (2001); Ferreira (2012); Klein (1993); Larsen-Freeman (2000) entre outros. A 
música, portanto, pode influenciar e auxiliar direta ou indiretamente tanto o bem estar como o aprendizado do 
indivíduo. Levando isso em consideração, entendemos que a música poderia ser utilizada como um instrumento 
auxiliar no aprendizado de línguas estrangeiras, visto que todos os jovens e adolescentes apreciam algum tipo 
de música. Então poderíamos, dessa forma, tornar a prática pedagógica mais interessante, estimulante e 
envolvente.
A APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
Desde o início da história, das antigas civilizações até os nossos dias, o ensino e a aprendizagem das línguas 
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estrangeiras acompanha o ser humano. Isto vem demonstrar a necessidade que os povos, sem exceção tiveram 
e têm de conhecerem outros idiomas, de manterem contato. Segundo Almeida Filho (2005), muitos fazem a 
seguinte pergunta: aprender uma língua estrangeira para quê? Não é somente para aprender a ler ou falar esta 
língua, deve-se aprender as Línguas Estrangeiras para se ter uma consciência cultural que reforça a sua própria 
nacionalidade, antes de desenvolver um conhecimento, uma integração dos valores das culturas estrangeiras, 
principalmente da que ser quer conhecer melhor. O autor afirma ainda ser preciso aproveitar as informações 
técnicas, científicas e culturais que circulam da língua estrangeira no país para se adicionar informações de sua 
própria cultura. Atualmente, no mundo globalizado em que vivemos aprender outro idioma significa 
desenvolvimento, crescimento, e melhores condições de se acompanhar esta evolução. De acordo com Krashen 
(1987) apud Ferreira 2012, quando se discute a aprendizagem de uma língua estrangeira, não se deve esquecer 
que todo ser humano passa por dois processos para adquirir o conhecimento ou domínio de uma língua, seja ela 
materna, segunda língua ou estrangeira. A aquisição da língua materna se inicia na infância de forma 
inconsciente, através do contato direto. A segunda língua, sua formação linguística se dá através da exposição 
de pessoas que precisam aprender e em situações reais de contato diário. Já a língua estrangeira se adquire 
através do estudo, o ato de aprender formalmente. 4 Mas este aprendizado deve vir amparado por métodos de 
aprendizagem que transmitam conhecimento da língua aprendida. Segundo Ferreira (2012), o método de 
aprendizagem levará o estudante a se incomodar menos com a sua capacidade em realizar bem a fala na língua 
estrangeira. Sem que ele perceba, o conteúdo transmitido estará gravado em sua mente.

O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NO BRASIL
Utilizando-se dos estudos de Almeida Filho (2003) sobre o ensino de línguas estrangeiras no Brasil, temos os 
seguintes períodos: ontem - colônia, império e início de República até 1930 - e hoje - de 1931 até os dias atuais. 
Sendo o ontem subdividido em três períodos: o longínquo, o próximo e o moderno. De acordo com Almeida Filho 
(2003) no período ontem longínquo (1500 a 1808) o Português era a língua ensinada aos índios pelos Jesuítas e 
nos colégios jesuítas ensinava-se o latim, a língua culta. Já no período ontem próximo (chegada da Família Real 
portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808 até a instauração e vigência da primeira República - 1889 a 1930 
respectivamente), começou a se valorizar o ensino das línguas modernas. Com a fundação do Colégio Pedro II, 
primeiro de nível secundário do país e em seu programa, faziam parte: sete anos de francês, cinco de inglês e três 
de alemão, a partir de 1929, o italiano passou também a fazer parte do currículo do colégio até 1931. No período 
ontem moderno (a partir de 1930) inicia-se oficialmente o ensino de línguas estrangeiras no país estendendo-se 
até o final dos anos de 1970, quando se anuncia um novo modelo de ensino de línguas que coloca o Brasil no 
cenário mundial, como um país preparado para o ensino e aprendizagem de outros idiomas. Sendo assim, o 
ensino de línguas no Brasil, após 1930 passou somente a ser ministrado como parte do currículo escolar regular, 
porém sem uma legislação e sem a orientação das autoridades de ensino. Sofrendo mudanças e alterações em 
seu ensino por falta de uma organização ao longo da história. Segundo Cook (2003), as propostas curriculares e 
as metodologias que surgiram ao longo do tempo são determinadas para atender às expectativas e ações sociais 
e garantir às novas gerações a aprendizagem necessária.

O RESPALDO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA AO ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
A reforma Capanema, de 1942, dividiu o ensino médio em um primeiro ciclo, o "ginásio", com quatro anos de 
duração, e um segundo ciclo, com duas ramificações, um "clássico", com destaque no estudo de línguas 
clássicas e modernas (inglês, francês e alemão), e outro "científico", com destaque para o estudo das ciências 
(física, química, biologia, matemática, etc.). (BRASIL, 1942) Em 1961 promulgou-se a Lei de Diretrizes e 
Bases-LDB, que retirou a obrigatoriedade do ensino de língua estrangeira das escolas deixando a inclusão nos 
currículos escolares a cargo dos estados. (BRASIL, 1996) Em 1971, foi publicada a nova Lei de Diretrizes e 
Bases-LDB, Lei 5.692, que reduziu o ensino de 12 para 11 anos. A redução de um ano de escolaridade provocou 
uma redução nas horas de ensino de língua estrangeira. Isso fez com que a língua estrangeira fosse dada como 
acréscimo dentro das condições de cada estabelecimento. Muitas escolas retiraram a língua estrangeira da grade 
ou passaram a oferecer apenas uma hora de aula por semana. (BRASIL, 1996) Em 1976 a Resolução 58/76 do 
Ministério da Educação resgata parcialmente o ensino de língua estrangeira nas escolas, sendo obrigatório no 
curso Colegial. (BRASIL, 1976) A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
de n.º 9.394/96), que trouxe mudanças, sendo o destaque maior dado para o ensino de pelo menos uma língua 
estrangeira, que passou a ser obrigatório a partir da quinta série do Ensino Fundamental, enfatizando a grande 
importância para a formação de o indivíduo aprender uma língua estrangeira. Fazendo com que o ensino de uma 
língua estrangeira nas séries iniciais passasse a ser um direito que não poderia ser negado a nenhuma criança. 
(BRASIL, 1996) São publicados em 1998 os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Terceiro e Quarto Ciclos do 
Ensino Fundamental de Línguas Estrangeiras. Os PCNS não recomendam um método especial de ensino de 
línguas, mas sugerem que seja dado destaque no desenvolvimento da leitura. (BRASIL, 1998) No ano de 2000 são 
publicados os PCNs voltados exclusivamente para o Ensino Médio, que destaca que a língua estrangeira se 
tornou o veículo de acesso que levará o aluno ao 6 conhecimento, fazendo com que ele se comunique de maneira 
correta em diferentes situações. Em 2005, uma nova lei, a de nº 11.161 estabelece a obrigatoriedade do ensino de 
Espanhol, que deveria ser implantado em 05 anos dependendo de cada região, está incumbência fica a cargo dos 
Conselhos Estaduais. (BRASIL, 2000, 2005)

A MÚSICA A SERVIÇO DA APRENDIZAGEM
Adaptar a música a serviço da aprendizagem pode ocasionar inúmeros benefícios, pois, ao integrarmos a música 
que está sendo analisada à aprendizagem da língua estudada estaremos proporcionando experiências que 
garantirão uma aprendizagem enriquecedora. Segundo Faria (2001, p. 24), a música é muito importante para a 
aprendizagem, à criança desde pequena ouve música, que muitas vezes é cantada pela mãe ao dormir, são as 
cantigas de ninar. A música desenvolve o raciocínio, criatividade e outros dons e aptidões e segundo o autor: A 
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música como sempre, esteve presente na vida dos seres humanos, ela também sempre está presente na escola 
para dar vida ao ambiente escolar e favorecer a socialização dos alunos, além de despertar neles o senso de 
criação e recreação. A escola é responsável pela aproximação dos alunos com outras características da música 
usada para a constituição dos conhecimentos que serão adquiridos através dela e não conhecidos na relação 
espontânea entre ambos. Devem ser criadas situações de aprendizagem onde os alunos possam entrar em 
contato com várias produções musicais de diversas origens tais como: de outras famílias, comunidades, 
culturas, diferentes qualidades como, folclore, música popular e outros. Faria (2001) afirma que a música 
transmite uma mensagem de vida demonstra emoção e toma conta das pessoas, não ocorre apenas no 
inconsciente, trazendo clareza a consciência. Através da música compreendemos como os alunos estabelecem 
um sentido para o seu entendimento da língua, pois ela ajuda a expressar as dificuldades da comunicação com 
as palavras. 7 Novas táticas são sempre importantes para se conseguir resultados satisfatórios nas atividades 
escolares e com certeza a música é uma destas táticas de aprendizagem que auxilia e permite as certas ações 
sem medo do fracasso. A música contribui para um melhor entendimento das atividades, pois através dela 
deixam-se expressar as emoções, cresce a sensibilidade, surgem às habilidades criativas de uma maneira mais 
espontânea. Sendo assim os professores devem procurar e criar espaços para que o aluno desenvolva ações e 
promova a sua interação, pois a música abre portas para as diversidades socioculturais em que vivemos.

AS APLICAÇÕES DA MÚSICA NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS: AS POSSIBILIDADES
A música mexe com a emoção das pessoas e o simples fato de não se falar a língua de sua origem, não significa 
que ela não será apreciada e até mesmo cantada, por quem a ouve; pois é a melodia que expressa todo o sentido 
da letra da música e faz com que as pessoas a cantem. Mesmo que a pronuncia das palavras não sejam muito 
corretas. Assim, como afirma Ferreira (2012, p. 24) a canção está exercendo outra função, que não a sua original, 
em suas palavras: “[...] eis aí a música atuando como auxiliar no aprendizado de outras coisas que não dela 
mesma”. Sendo assim, a emoção que a música traz, pode ajudar também na memorização de palavras. Ao se 
ouvir a canção pode ocorrer, a lembrança de momentos marcantes ou saudades de alguém, fazendo com que se 
recordem de palavras citadas nas letras e pelas quais já se ouve um interesse anterior em conhecê-las, por 
exemplo, seu significado em sua língua materna. Esse significado é gravado na memória e pode vir a ser usada 
a qualquer tempo, trazendo com ela sua emoção. Isso é favorável para o aprendizado porque as emoções 
provocadas pela música frente um acontecimento marcante pode fazer com que o aluno (aprendiz) lembre-se de 
alguma coisa que tenha ouvido na canção, auxiliando-o no estudo da linguagem. 8 Outra aplicação importante da 
música para o aprendizado de línguas seria o canto, como explica Campbell (2001) apud Ferreira (2012) quando 
afirma que a observação da própria voz ao se cantar leva o aluno/aprendiz a prestar atenção mais na voz e não se 
distrair com o som. A leitura em voz alta também é considerada uma boa auxiliar para contribuir com a pronúncia 
das palavras isoladas ou até inseridas em sentenças completas. E se o aluno (aprendiz) pesquisar o significado 
(tradução) destas palavras, isso contribuirá para o aumento da aquisição de palavras em seu vocabulário. E se as 
letras das canções pesquisadas forem emocionalmente marcantes, ele terá mais facilidade em memorizá-las. 
Murphey (1999) assegura que a linguagem, quando for aprendida com o auxílio da música, pode se fixar mais 
naturalmente ajudando com a memorização do aprendiz. E dependendo do seu interesse em conhecer palavras 
soltas, ele poderá aprender orações completas da língua alvo.

POR QUE UTILIZAR A MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM?
Na vida do ser humano a música é importante, por ser um elemento que auxilia no bem-estar das pessoas. Já no 
conjunto escolar, a música amplia e facilita na aprendizagem, ensinando o aluno a ouvir, escutar e refletir. A 
música está presente em tudo, como afirma Faria (2001, p 33): A música como sempre esteve presente na vida 
dos seres humanos, ela também sempre está presente na escola para dar vida ao ambiente escolar e favorecer a 
socialização dos alunos, além de despertar neles o senso de criação e recreação. De acordo com Pftuzenreuter 
(1999), a música contribuí para o desenvolvimento cognitivo e emocional do ser humano. O aluno amplia a sua 
forma de expressão e o seu entendimento do mundo, quando em sala de aula lhe dão oportunidade de fazer 
experiências musicais que possibilitem o desenvolvimento do seu pensamento criativo. 9 Através de canções, 
ele começa a explorar o meio que o cerca crescendo do ponto de vista emocional, afetivo e cognitivo. Assim 
segundo Pftüzenreuter (1999), ele cria e recria situações que ficarão gravadas em sua memória e que poderão ser 
reutilizadas quando adulto. Por este motivo as atividades que envolvam a música devem ser bem planejadas, e 
que não se usem somente o trabalho da gramática, mas também a produção textual, interpretação crítica, 
discussões sobre os temas presentes nas letras das canções ou para uma simples descontração. A música é um 
texto com melodia, um texto diferente, porque não uma poesia. Portanto, canções podem ser utilizadas como 
textos e baseadas nelas se podem ser preparadas atividades diversas. Murphey (1999, p.10) afirma que: “[...] no 
ensino de línguas, qualquer coisa que se pode fazer com um texto também se pode fazer com canções ou com 
textos sobre canções”. O autor ainda lista os tipos de atividades nas quais se podem utilizar a música:
 ▪ Estudar gramática; ▪ Praticar compreensão auditiva; ▪ Compor canções; ▪ Discutir uma música ou algum 
aspecto da mesma;▪ Traduzir; ▪ Escrever diálogos utilizando as palavras de uma música; ▪ Utilizar vídeos 
musicais; ▪ Ditar uma canção; ▪ Usar música com exercícios de preenchimento de lacuna; ▪ Usar a música como 
pano de fundo para outras atividades; ▪ Despertar ou acalmar os alunos na sala de aula; ▪ Praticar pronúncia, 
entonação e tonicidade das palavras; ▪ Quebrar a rotina; ▪ Fazer repetição em coral; ▪ Ensinar vocabulário; ▪ 
Ensinar cultura; ▪ Aprender sobre os alunos; deixando que eles escolham suas canções; ▪ Divertir-se. De acordo 
com Klein (1993), a música é como uma atividade de aquecimento, pois o ser humano, tanto as crianças como os 
adultos, respondem com entusiasmo ao apelo das canções. O autor cita ainda, uma série de vantagens de se 
utilizar músicas em sala de aula, como: 10 ▪ criar um sentimento positivo para aprender a língua; ▪ despertar 
interesse durante a lição; ▪ estímulos para uma maior participação oral; ▪ quebrar a monotonia do dia a dia, e ▪ a 
música pode ser utilizada para introduzir um tópico gramatical de uma maneira mais agradável. Portanto a música 
é uma excelente maneira de ensinar e aprender qualquer língua estrangeira em qualquer nível escolar.
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A UTILIZAÇÃO DA MÚSICA PARA O APRENDIZADO DA LÍNGUA INGLESA: ESTRATÉGIAS
A utilização da música como método de ensino da língua inglesa pode influenciar o comportamento humano em 
seu aspecto afetivo, linguístico, no ensino da gramática, e no cognitivo léxico (desenvolvimento da linguagem, 
música e a memória e no ensino de pronúncia) e também no ensino em geral. As músicas (canções) nos fazem 
ver partes características da língua estrangeira estudada, tais como memorização, gramática, fonética, 
vocabulário, cultura, contexto social, histórico e cultural da sociedade de onde elas foram originadas. As músicas 
(canções) aqui analisadas trazem um aspecto do comportamento humano a ser investigado, pode ocorrer que a 
mesma canção traga seu texto mais de um aspecto. Cada canção trará em pequeno resumo: o nível escolar a que 
se destina a atividade proposta, os objetivos de cada canção (finalidade), a metodologia para se trabalhar com a 
canção, os benefícios das atividades para interceder no ensino e aprendizagem da língua estrangeira. A seguir 
analise e atividades sobre as canções: Twist of de body (autor desconhecido) e Oh, Susanna (Stephen Foster, 
1847)
TWIST OF THE BODY (AUTOR DESCONHECIDO) 1. With my hand and my other hand I do like this 2. With my foot 
and my other foot I do like this 11 3. With my head and my shoulder I do like this 4. With my waist and my hip I do 
like this 5. I do like this, I do like this, and I’m so glad! 6. With my eye and my other eye, I do like this 7. With my 
arm and my other arm I do like this 8. With my ear and my other ear I do like this 9. With my tongue and my nose 
I do like this 10. I do like this, I do like this, and I’m so glad!
Resumo:
Está canção destina-se a alunos do inicio do Ensino Fundamental (crianças a partir de 7 anos). Tem por objetivo 
o ensino/aprendizagem das partes do corpo humano (vocabulário), do som do th (fonética) e de estruturas 
fraseológicas (gramática), bem o entretenimento, como dançar o Twist uma dança muito em moda nos anos 60 
(onde se movem os pés em zig zag e torce-se a cintura, abaixando o corpo até o chão). Material: Cartazes, fotos 
contendo as partes do corpo humano indicadas na canção; um pequeno vídeo para mostrar como é a dança do 
Twist e uma explicação sobre sua origem.
Atividades: ▪ Devem ouvir a canção, depois mostrar os cartazes contendo as partes do corpo fazendo a pergunta: 
What is it? ▪ Pedir aos alunos que mostre cada parte do corpo, com a seguinte frase: Show me your hand/ your 
waist/ your ear... ▪ Explicar com o auxílio do material em mãos o significado da frase “I do like this” e “I’m so glad” 
(presentes na canção e principalmente nas linhas 5 e 10). ▪ Pedir sinônimos da palavra glad e frases com os 
outros adjetivos. ▪ O som do TH está nas palavras with e this, explicar a diferença do som do th surdo e do th 
sonoro, com algumas frases como nos exemplos: Touch your head. Touch your left/right eye. Hold the left/right 
hand of your friend. Put your hand in your waist. 12 Esta canção segundo Larsen-Freeman (2000) e de motivação 
e diversão gerando ambientes descontraídos para o ensino/aprendizado.
OH, SUSANNA (STEPHEN FOSTER, 1847) 1. I come from Alabama 2. With my banjo on my knee, 3. I am going to 
Louisiana, 4. My Susanna for to see. 5. Oh, Susanna! 6. Oh, don’t you cry for me, 7. For I come from Alabama 8. 
With my banjo on my knee. 9. I soon will be in New Orleans 10. And then I'll look around 11. And when I find my 
Susanna, 12. I'll fall upon the ground.
Resumo: Esta canção apresenta aspectos culturais e geográficos dos Estados Unidos. Destinase a crianças a 
partir dos 6 anos de idade, objetivo principal o ensino/aprendizagem dos hábitos, costumes, ritmo e aspectos 
geográficos de estados americanos.
Material: Cd para a audição da música, um mapa dos Estados Unidos, um cartaz com o instrumento musical 
“banjo”, cartazes com características dos estados citados na canção, tais como: solo, clima, folclore, paisagens, 
etc.
Atividades:
▪ Ouvir a canção atentamente e relatar aos alunos uma breve história sobre ela, contando que foi escrita em 1847 
por Stephen Foster, em uma época onde havia nos Estados Unidos a chamada Corrida do Ouro; ▪ Localizar no 
mapa dos Estados Unidos, os estados citados na canção nas linhas 1, 3, 7 e 9; e através de breve explicação e 
utilizando-se dos cartazes mostrar como são estes estados; 13 ▪ Explicar sobre o ritmo da canção – Country – que 
é tradicional nos Estados Unidos, mostrando o instrumento utilizado para se obter aquela melodia. ▪ Utilizar a 
letra da canção para o ensino de palavras novas – significado e pronúncia. Esta canção, de acordo com Wiseman 
e Neisser (1974) apud Sade e Paiva (2006) além de transmitir alegria, propícia a criança um novo aprendizado, 
ensinando-a a respeitar outras culturas é a adquirir conhecimentos que lhe serão enriquecedores e duradouros, 
pois em seu ensino e aprendizagem houve significado. Como podemos perceber nos exemplos citados as 
canções são de muito auxílio no ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira auxiliando tanto os 
professores como os alunos em vários aspectos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao tratamos neste artigo a música como instrumento de aprendizagem de uma língua estrangeira, podemos 
constatar que ela pode afetar em muito esta aquisição. Pois vimos que através dela este aprendizado pode ser 
prazeroso, lúdico, motivador e propício. A música além de alcançar a afetividade do ser humano, abre as portas 
do conhecimento dos aspectos culturais de outra cultura. A partir daí conclui-se que ensinar uma língua 
estrangeira tendo como um dos instrumentos de ensino e aprendizagem a música, originará ambientes lúdicos e 
interativos e ao mesmo tempo possibilitará que as estruturas linguísticas dessa nova língua sejam assimiladas e 
adquiridas, mas rapidamente. Porém ao se usar a música como instrumento neste processo pedagógico de 
ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira deve-se ter muito cuidado com a escolha das músicas a serem 
utilizadas. Pois eles devem ser canções que considerem os aspectos linguísticos como: gramática, vocabulário, 
fonética e cultura, e ainda proporcionem a motivação, o divertimento e o relaxamento, características importantes 
e essenciais para um bom aprendizado. A música deve trazer para o processo de ensino e aprendizagem da 
língua estrangeira alegria e criatividade. Além de possibilitar ao aluno uma visão do mundo mais aberta, no qual 
ele deva ter a chance de por em prática o seu conhecimento adquirido. De fato é um instrumento 14 
imprescindível no ensino de uma nova língua, independente de qual seja. Sendo bem trabalhada no processo de 
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aprendizagem seja por meio da repetição, junto à memória, fixação de informação ou apenas como diversão ela 
cria um ambiente mais agradável e traz melhores resultados de aprendizagem.
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RESUMO 
O presente artigo visa  refletir sobre a importância dos  contos de fadas na alfabetização da criança, considerando 
que este pode ser considerado uma ferramenta presente na vida da criança favorecendo a construção do 
repertório de aprendizagem escolar da criança, e o seu repertório cultural . Os contos de fadas se fazem presente 
frequentemente nos jogos, brincadeiras, sonhos e ações das crianças, e esta proximidade permite que se 
assimile metodologicamente os objetivos esperados, devido aos estímulos ligados a imaginação proporcionando 
o desenvolvimento geral da criança e do seu vocabulário. É muito importante compreender estas relações e dar 
a eles o devido valor para que suas peculiaridades sejam trabalhadas em sala de aula, favorecendo a distinção 
dos conceitos trazidos dentro de cada conto para no tocante oferecer uma educação realmente completa que 
alcance o desenvolvimento da cidadania, dos valores bem como da alfabetização .
Palavras-chave: Literatura Infantil.  Desenvolvimento. Aprendizado. Berçário.
INTRODUÇÃO

Neste artigo procura-se apresentar a importância de trabalhar dos contos infantil (contos de fada) desde a 
primeira infância e qual a sua  contribuição para a formação de  futuros leitores. A escolha deste tema se deu 
através da observação de que as crianças vivem em frequente contato com o mundo imaginário, fator este natural 
desde começa sua interação com o mundo encontrando-se em constante contato com novas informações.
  A forma como ela entende as concepções oferecidas a cada história é que permite que ela se contacte 
com o aprender de maneira diferenciada criado para ensinar princípios religiosos, como definido por Bettelheim 
(2003, p. 22), “[...] a maioria dos contos  se originou em períodos em que a religião era parte muito importante da 
vida; assim, eles lidam, diretamente ou por inferência, com temas religiosos”. 
 Isso, muito antes de se imaginar que o conhecimento científico pudesse ser encontrado neste segmento, via-se 
ali neste instrumento o conhecimento puramente místico e o religioso, e, daí as narrativas eram votadas para este 
princípio. Diante disto, acreditou-se que o Conto de fadas, poderiam ser utilizados como caminho de 
aprendizagem de outros conceitos além dos que envolviam a formação religiosa das crianças, favorecendo o 
desenvolver educacional das crianças. 
Com a passagem do tempo o conto ganhou uma representatividade e significação própria da época dos hábitos 
e costumes de determinada sociedade. O que não se perde é o encantamento que estes contos provocam no 
público infantil, infanto-juvenil e até mesmo nos adultos. Merege (2010, p. 79), haja vista que muitos dos livros 
ligados a literatura infantil tratam de temas que favorecem o desenvolvimento social de dos valores que 
contribuem com a formação da cidadania da criança, uma vez que ao coloca-la a refletir sobre problemas sociais 
que nos envolvem utilizando os contos faz com que ela, a criança, consiga interiorizar , abstrair e resolver 
internamente o problema que a envolve, oferecendo a oportunidade de desenvolver aptidões que por vezes não 
se observe inicialmente.
 O objetivo central deste é identificar quais são as formas de interferências positivas dos contos dentro do  
processo de alfabetização das crianças  , além de favorecer a construção de uma proposta educacional 
organizada de forma lúdica, transformando a aprendizagem , favorecendo uma característica mais leve, 
diminuindo o sofrimento da criança ao aprender, uma vez que a aprendizagem oferecida é maçante e 
desinteressante para a criança, dificultando a proposta. 
Espera-se que ao término desta reflexão, a proposta de alfabetizar por meio de contos de fadas abra uma nova 
vertente para as propostas educacionais, considerando que educar é um processo constante que faz parte da 
vida da criança e que deve ser considerado importante, sendo considerada a relevância do assunto , para elucidar 
as dúvidas, diminuir os medos e ampliar os repertórios de propostas de aprendizagem.

AS CONTRIBUIÇÕES DOS CONTOS DE FADAS PARA A ALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA
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DE FADAS PARA A ALFABETIZAÇÃO
DA CRIANÇA
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sora de Educação Infantil na EMEI Ayrton Senna da Silva.
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Pensar na evolução do processo de aprendizagem hoje é pensar em  como os contos de fadas podem auxiliar  na 
construção de um paralelo entre os sonhos e a realidade, nos levando a refletir sobre a grande influência deles 
na vida das crianças nos dias atuais, tendo em vista que o imaginário faz parte delas havendo uma conexão 
verdadeira entre o conto de fadas e a imaginação.
              Os contos se transformam em ferramentas educacionais  importantes para o desenvolvimento  de um 
plano pedagógico voltado para uma proposta eficiente cada vez mais utilizada em diversas áreas de 
conhecimento que envolvem a formação da criança que está sendo desenvolvida, estes se fazem presentes na 
área de psicologia e psicanálise, em terapias e na busca do autoconhecimento , na religiosidade, superação, 
busca de coragem e resolução de problemas individuais, nos levando sobre a eficiência da sua utilização uma vez 
que possui características adequadas para alfabetizar rico em vocabulário, este favorece e aguça a curiosidade 
contribuído para a aquisição de informações   que contribuem para o desenvolvimento  do conhecimento e do 
senso de lógica da criança contribuindo para soluções de problemas que estão passando, além de abranger 
grande contribuição  para o desenvolvimento de habilidades  motoras, psicomotoras, visuais, percepção e 
interação social.
A educação diante das diversas modificações ocorridas, permitem pensar no ensinar de forma diferenciada 
visando a construção real do conhecimento de sua forma mais completa. O construtivismo do ensino por meio 
dos contos favorece que o educando, por si mesmo, construa o conhecimento a partir da sua convivência com o 
meio material e social, segundo a concepção de FREITAG (1993, p. 26) . 
TEBEROSKY  e  COLOMER (2003), afirmam que os contos tem grande   importância para o processo educativo  
das crianças, uma vez que permite sua inteiração oferecendo um nítido enriquecimento da prática de sala de aula, 
pois os contos oferecem o caminho não só para o conhecimento, mas para a formação de princípios e valores 
sociais e culturais na formação das crianças, durante séculos, como um fator cultural de educação familiar e 
escola. 
Observa-se a importância de trabalhar de diferentes formas as ideias de alfabetização, nos dentre elas, as mais 
variadas narrativas desenvolvendo a criatividade, que é uma potencialidade natural das crianças, expressa nos 
livros literários durante o seu manuseio, onde no ato de contar e recontar estamos abrindo u tipo de portal que a 
transporta do imaginário para os exercícios concretos, que permitem novos significados e aprendizados 
emergindo na compreensão do mundo.
Os personagens das histórias contadas permitem que ao ler ou ouvir as histórias se aproxime da sua realidade 
de maneira ampla mas, talvez menos sofrida, colocando-se no lugar do personagem e compreendendo assim 
todos os estágios e dificuldades da vida humana renovando a esperança e organizando os conflitos internos que 
causam algumas barreiras do desenvolvimento .
            O trabalho com os contos, permite que a criança explique as causas dos seus medos e compreenda 
racionalmente o que ocorre com ela e em seu entorno, minimizando seus medos Suas angústias permitindo que 
elas sejam criadoras mantendo os costumes e os valores  transmitidos de geração em geração,  contribuindo 
para a preservação da cultura dos alunos.
A prática de contar histórias é universal, pois ela faz parte deste fazer cultural que envolve a criança desde sua 
formação, é por meio das histórias contadas de nação em nação e dos registros escritos que se dissemina o 
saber popular e se constroem os costumes .
Os contos de fadas construídos desta forma conseguem mostrar as crianças que o bem prevalece sobre o mal, 
ou que reis e princesas podem sim apaixonar-se por plebeus, e que por mais difíceis que sejam as situações, com 
fé e vontade e coragem se chega ao sucesso esperado.
Observadas estas questões observa-se que estas se confundem com a formação da sociedade em que vivemos 
, e assim se dita os dogmas e conceitos humanos que envolvem as crianças e diante disso, é possível direcionar 
a aprendizagem permitindo que se entenda as dificuldades e as feiuras do mundo .
Segundo COELHO, (1997,p.24) a literatura, é formada pelas experiências humanas, porém por muito tempo a 
literatura infantil não era considerada literatura , mas diante da sua dinâmica e do processo de criação e recepção 
das suas ideias, é possível transportar a criança ouvinte no tempo e espaço favorecendo as diversas linguagens 
lúdicas que serão utilizadas no dia a dia da criança , a isto define-se os processos sociais e culturais que os 
alunos estão expostos, construindo  a consciência crítica do leitor  acumulando experiências vividas, 
compreendidas e organizadas.
 Ao  refletir sobre a importância dos  contos infantis, estamos refletindo também  sobre a importância do ato de 
ler  e do lúdico existente nos livros de colorir que são utilizados como simples distração. Coelho (1997, p.26) 
afirma que por muito tempo essa era a função dos contos distrair, assustar, assombrar, ou coordenar uma ação, 
não havendo preocupação direta com a construção do saber voltado para a linguagem escrita, não sendo 
aproveitados os instrumentos pedagógicos ali existentes.
Nos dias de hoje com a mudança na proposta educacional, os contos são vistos como apoio, o que favorece o 
ato de ler e contribuindo para o ato de aprender pois dentro do conto escrito colocamos as crianças em contato 
com o mundo letrado, contribuindo para a construção coerente do pensamento, e desenvolvendo seus saberes 
de forma coerente.
Esta linha de pensamento é relevante no fato de que o pensar no desenvolvimento infantil vem desde o berçário, 
porque ao trabalhar o tema desde o berçário, estamos trabalhando para a formação de futuros leitores, e 
cidadãos críticos e participantes socialmente.
 O interessante desta reflexão é que não se via teor produtivo em crianças de berçário , imaginava-se que estes 
eram pequenos indivíduos incapazes de pensar, porém, seguindo o pensamento de Vygotsky (1988) , 
observou-se que a criança é um ser social e que está em constante aprendizado por meios das experiencias 
promovidas, o que de certa forma instiga educadores a promover a aprendizagem real desde a sua primeira 
infância, é comum ver na primeira infância de 0 a 3 anos crianças se sentarem para a hora da história, ou foleando 
livros e contando ao modo delas as histórias, sem sequenciação ou período temporal, por vezes sem até 
compreensão exata do que se apresenta.
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Tudo isso por meio do estímulo que lhe é oferecido, ensinando-a a ouvir, contar, interpretar, pontos importantes 
que serão solicitados na sua futura escolarização, os contos são atividades estimulantes que não devem faltar 
em uma proposta educacional por favorecer o desenvolvimento destas habilidades.
Diante disso vem um questionamento importante, mas porque contar histórias para bebes que não 
compreenderão o que desejo passar, é certo que nesta fase a criança não vai responder da forma que espera-se 
mas é importante o início do trabalho nesta fase para desenvolver atenção, audição,  compreensão, 
concentração, vocabulário  despertando neste ato a percepção da fala e da comunicação desenvolvendo já uma 
linha de tempo que envolve o começo , o meio e o fim de um assunto tratado, construindo uma coerência de 
pensamento significativo, favorecendo o conceito de temporalidade.
A princípio este letramento pode não parecer significativo  no início do
 processo de alfabetização,  mas, esta proposta contribui para que as dificuldades de compreensão sejam 
minimizadas significativamente nas séries mais avançadas. Psicologicamente falando ao trabalhar os contos de 
forma correta, ao dar ênfase as expressões contidas nas histórias estamos preparando a criança para suas 
dificuldades e problemas futuros, minimizando seus conflitos servindo de apoio para que se estruture 
sentimentos ainda desconhecidos desenvolvendo sua capacidade de raciocínio.
Diante desta capacidade de raciocinar sobre os problemas encontrados, é possível desenvolver as aptidões 
individuais de cada um, liberando as angústias favorecendo o equilíbrio e a formação de personalidade forte e 
segura, de adultos que realmente façam a diferença na sociedade.
CARVALHO, (2007,  p. 5) descreve a importância, deste contato para a organização da linguagem oral da criança, 
aproveitando este material para nos colocar em contato direto com o universo da criança, favorecendo  seu tal 
contato por meio  da manipulação de objetos  que dizem respeito às histórias contadas. 
O papel do conto na vida da criança então, não é só o de entreter mas o de informar de forma segura transmitindo 
a cada conto um conhecimento novo que contribua para a mudança real da criança, dando-lhe real senso ético 
desde a primeira idade, reforçando valores que hoje pouco são percebidos socialmente, além de incentivar  a 
leitura e a compreensão do que  se lê, para libertar a sociedade  e garantir a construção de uma sociedade  justa.
COELHO, (1997,p. 28), destaca alguns pontos  que devem ser levados em consideração  quando se diz respeito à 
formação de leitores, seriam eles, a adequação dos textos as idades as quais as crianças estão inseridas, devido 
o nível de amadurecimento biopsico-afetivo-intelectual, e o grau de conhecimento e domínio mecânico da leitura, 
o que quer dizer que não adianta entregar a uma criança que não sabe ler nem conhece os signos do alfabeto, em 
livro repleto de letras, figuras, significados e informações.
Ao colocarmos as crianças em contato com os livros estamos criando condições para que as crianças se 
apropriem do conhecimento oferecido, de forma segura transformando-as em produtoras autônomas, de sua 
própria história, o trabalho em CEIs e EMEIS, devem passar por tanto por três fases importantes definidas por 
KISHIMOTO, (1993, P.68) como:
A oralidade – definida como ora do conto, onde a criança conhecerá os fatos através de conversa de roda;
A leitura, onde permite a criança ler de sua maneira o que está sendo relatado, reproduzindo foneticamente os 
fatos a sua maneira;
A escrita, onde também a sua maneira, a criança relatara os fatos usando símbolos de linguagem para 
reconhecê-los, sejam eles escritos, ou desenhados.
Abramovich (2006) afirma que ao ofertar a criança acesso a literatura infantil, está dando-lhe a oportunidade de 
responder perguntas que até então pareciam estar sem respostas, possibilitando-lhes a descoberta de um mundo 
cheio de conflitos, porém com possíveis soluções que nos vem de um jeito ou outro resolvendo os problemas da 
vida.  
“Através dos problemas que vão sendo defrontados,  ou não, enfrentados  ou não, resolvidos ou não, pelas 
personagens  da história cada uma a seu modo” (p. 17), que as ideias das crianças vão se aguçando, 
oferecendo-lhes meios para resolver seus próprios conflitos
Para realizar um bom trabalho  com a literatura infantil em sala de  aula, é preciso , que os contos escolhidos 
tenham relação com a convivência humana, devendo estar clara especificando cada momento da história, 
contribuindo para que  as crianças das mais diversas idades,  mergulhem no universo da escrita, e iniciem a 
dominação dos códigos, permitindo não somente decodificar o que está escrito, mas também compreendendo o 
que se lê contribuindo para que se faça reflexões constantes muito além do que se lê , levando em conta estas 
informações a autora, destaca ainda, alguns princípios norteadores de informações que classificam estes 
pequenos futuros leitores:
O pré-leitor: esta abrange duas fases, (a primeira infância- dos 15 aos 17 meses, até os três anos de idade) . 
COELHO ( 1997, p. 28), afirma que nesta fase a criança, encontra-se no início de sua relação com o mundo, 
oferecidos através de contatos afetivos e pelo tato, o que dizer que a criança busca tocar tudo o que está a sua 
volta, para que busque conhecer o meio, obtendo  as informações necessárias para que  se construa sua 
linguagem.
Para estimular esta construção o papel do adulto neste processo é primordial, pois ele nomeia todos os objetos, 
ampliando o vocabulário infantil, contribuindo para que a criança tome consciência de que ela faz parte deste 
mundo. A autora, deixa claro também que nesta fase o contato com livros que incluam gravuras, fotos de família, 
animais, brinquedos, etc, ou materiais palpáveis como bichos de pelúcia, chocalhos, ou músicas, bem como a 
linguagem nomeadora, contribui para esta aquisição desta consciência global do ser.
Segunda infância (2 a 3 anos) – COELHO (1997,P.29) define esta fase como a fase dos valores vitais e sensoriais 
das crianças, nesta fase a criança, toma consciência que ela faz parte do mundo em que a cerca. A autora destaca 
ainda que o livro, visto como brincadeira, necessita da supervisão de um adulto para que ela seja eficiente, pois 
nesta fase a criança necessita que se nomeie a coisa que a envolvem, levando-a a conhecer profundamente o 
meio em que vive desenvolvendo o conhecimento afetivo.
 Para atrair a atenção das crianças,  futuros leitores, COELHO,(1997, p. 30), ressalta que é preciso usara a técnica 
de repetição e reintegração, nesta a criança repete as histórias, com suas palavras, o que aguça a curiosidade e 
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desperta a atenção dos pequeninos.
O leitor iniciante: (6 a 7 anos) : Nesta fase, COELHO (1997,p.30), entende que a criança reconhece o alfabeto e as 
silabas simples, algumas complexas, e já está em contato com a escrita.
 O adulto nesta fase, se torna agente estimulador, porém ainda é necessário que os livros tenham muitas figuras, 
para que a criança decodifique o desenho e entenda o que está sendo transmitido, por meio da mensagem 
proposta.
O leitor em processo (8 a 9 anos) : fase em que a criança organiza seu pensamento lógico, e domina com 
facilidade o mecanismo da leitura, ( COELHO, 1997, p. 30) neste período a criança busca novos conhecimentos, 
aguçando a construção do conhecimento, isto leva a criança a aumentar a curiosidade, realizando 
questionamentos, o adulto nesta fase serve como mediador , oferecendo respostas e solucionando possíveis 
dificuldades que venham a surgir.
O leitor fluente ( 10 a 11 anos) (COELHO,1997, p. 32) define esta , como a fase de domínio do mecanismo de 
compreensão do mundo, a leitura acontece apoiada na reflexão , pois nesta a capacidade de concentração 
aumenta permitindo que o leitor interaja com o que está lendo, aumentando sua construção de conhecimento e 
sua percepção de mundo, Aqui as imagens já não são mais tão necessárias, e a forma de linguagem utilizada 
pode ser mais elaborada, porém sem muita dificuldade de entendimento.
O leitor critico ( dos 12 a 13 anos): COELHO (1997,p.34) define esta como a fase total do domínio da leitura, da 
linguagem e da escrita, nesta a criança tem uma percepção mais ampla do que está sendo lido, o adolescente já 
é crítico e reflexivo e pode entender a fundo o que deseja transmitir a mensagem. Nesta fase, novos valores são 
adquiridos e valores antigos começam a ser reformulados analisados e recriados.
 A escola é o local adequado para que se crie leitores , sendo necessário dar ênfase a projetos de leitura desde o 
início da escolaridade, valorizando o material disponível para que assim se desenvolva futuros leitores e que 
estes possam promover uma sociedade leitora e realmente verdadeira, considerando que a leitura traz o saber e 
a informação.
É preciso mesmo que a criança ainda desconheça as letras ,que ela seja colocada em contato com os livros como 
descrito por Villardi (1999) , para que ela desenvolva o gosto pela leitura , uma vez que o livro fara parte de seu 
mundo desde de sempre não sendo visto futuramente como algo que ela desconheça. É preciso que o livro seja 
um brinquedo inicialmente para ela para a partir daí se tornar parte da sua vida, construindo  seu vínculo futuro 
com a leitura.  
O trabalho do professor é, muito mais que conscientizar o aluno sobre as diversas narrações, é garantir a fluência 
dos fatos para que se chegue à escrita eficiente, devendo assim interferir e apontando as crianças quais os 
melhores caminhos a seguir.
Porém, Amarilha,(1997, p. 79) já afirmava corretamente, ao escrever seu artigo, “As fadas estão Mortas?”
 Que os critérios necessários para construir a aprendizagem, passam por atividades de reorganização de ideias 
buscando alcançar seus objetivos para que o indivíduo, se desenvolva como um todo aproveitando experiências 
já acumuladas: “Pelo processo de viver temporariamente conflitos, as angustias e alegrias dos personagens, o 
receptor, multiplica sua alternativa de experiências do mundo.”
As atividades construídas pelo professor, assumem um importante papel nesta aprendizagem,  pois contribuem 
para o desenvolvimento  de habilidades, devendo ser utilizada em todas as áreas de ensino, considerando que 
sua abrangência ultrapassa os muros da escola, uma vez que os contos fazem um paralelo entre o imaginário e 
o real.
Para que os objetivos pretendidos com a atividade ligada a literatura infantil e o conto de fadas sejam alcançados, 
é preciso criar um ambiente acolhedor de modo que o aluno se sinta bem e a vontade para expressar suas ideias, 
sendo necessários também manter claros os procedimentos com um roteiro pré-estabelecido, criando normas de 
conduta para a realização das atividades de leitura.
Utilizar-se de recursos como mímica, gestos, colagem, modelagem, dramatização etc, permitindo que a criança 
viva a vida da personagem, trabalhando os conflitos durante o relato da história, construindo assim a 
sequenciação lógica, construindo futuros leitores.
Existe a necessidade de ter em mente alguns pontos importantes como a preparação do ambiente: nesta hora, é 
preciso preparar um ambiente acolhedor, pois desta forma acriança perceberá que a leitura e o livro são objetos  
importantes para a sua formação,  e entenderá que não se lê somente por ler.
Este ambiente pode ser preparado com colchonetes na parede, almofadas no chão, utilizar também tapetes de 
sensações que favorecem o contato das crianças com diferentes texturas, bem como utilizar livros de pano, 
plástico, bem como outros para permitir e estimular o contato da criança com eles. Ale de livros gigantes que 
podem ser utilizados para que a criança interaja com a leitura, deitando-se em cima dos mesmos.
Outro fator importante é a consideração da proposta de leitura a serem desenvolvidas no berçário, pois esta 
envolve leituras sem letras, e com livros que as crianças podem tocar ou levar a boca, os chamados livros objeto, 
que possuem vários fins não somente a leitura, tendo em vista que o contato do bebe com o livro é oral, e este 
deve ser preparado para este fim, desta forma o livro passa a ter mais uma função na vida da criança que se 
relaciona com ele. Além de ser objeto de transmissão de leitura ele passa a se promotor de inteiração humana, 
contribuindo para a relação pessoal da criança com a criança e da criança com o adulto.
Deve-se, portanto, valorizar o acesso da criança a leitora no berçário, pois esta contribui diretamente na formação 
psicológica da criança. Contribuindo para que sejam desenvolvidos seus sentimentos, em relação ao que se 
ouve, contribuindo para que se tenha contato com as mais diferentes linguagens contribuindo para o 
desenvolvimento das suas diferentes linguagens.
É importante que o livro no berçário, venha associado a ideia do prazer, por exemplo na hora do banho esta, se 
tornará muito mais atraente com um livrinho de plástico dentro da banheira, ou utilizando livros convencionais 
bem coloridos, para estimular os sonhos na hora de dormir, ou ainda estando ao alcance da te em sala deve ser 
evidente e estratégica para que se facilite a utilização e adequação dos mesmos de acordo com que a criança 
busca durante sua brincadeira.

34



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se , portanto, que os contos de fada são aliados no desenvolvimento infantil, pois é possível por meio 
deles, desenvolver a imaginação e a criatividade podendo considerá-los instrutivos, ampliando a linguagem 
infantil e estimulando o desenvolvimento da inteligência da criança ampliando seus conhecimentos.
As ações mágicas transmitidas nas histórias contadas contribuem para que os indivíduos consigam sanar 
pequenos problemas criados pela maldade existente no mundo, pois ao contar histórias estamos transmitindo 
noções de amizade verdadeira, cooperação, diálogo, solidariedade e cidadania, criando os códigos de valores 
necessários para que se conviva em uma sociedade justa, distinguindo o bem do mau, e o certo do errado.
Um importante local para oferecer acesso à literatura é a escola, pois este é o local que se desenvolvem o início 
das relações humanas que através das relações promovidas. Educar, portanto não se resume a transmitir 
conhecimento somente, educar é favorecer a inteiração do indivíduo com várias culturas e características únicas 
da língua, interligando os ensinamentos oferecidos à construção de valores éticos da sociedade, através da 
literatura o mundo parece menos triste, menos feio.
A construção inconsciente da criança, contribui para a construção de seus valores, auxiliando através do ato de 
ouvir, sua formação na sociedade, contribuindo para a escolha de seus caminhos, sejam eles certos ou errados, 
através das narrações que encontram lições de vida escondidas a cada final feliz.
O fato de a criança manter-se atenta ao que está se contando, ao tom de voz, ao som dos personagens, mesmo 
sem saber ler, ela coloca-se em contato com o mundo letrado, construindo seu interesse pelos livros, e 
construindo uma ponte para desafios intelectuais.
Ao ouvir estes relatos também as crianças conseguem controlar e resolver conflitos internos, concluindo o 
processo de formação ao qual a criança se insere, neste processo, encontra-se também o desenvolvimento da 
linguagem, livro portanto tem a função  de desenvolver a leitura,  pois o fato de escutar, abre caminho para que a 
criança crie outras narrativas, ampliando seu vocabulário, somando fala e linguagem contribuindo para a 
formação da escrita.
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RESUMO
A música está presente em diversas situações da vida das pessoas e inicia-se desde a fase intrauterina, ou seja, 
o feto já convive com sons provenientes do corpo da mãe. Quando a criança inicia-se intuitivamente a musicaliza-
ção com os sons do cotidiano, com as canções de ninar, parlendas, acalantos entre outras variedades musicais, 
que proporcionam um melhor desenvolvimento da sensibilidade afetiva e sensorial e da apreciação musical. 
O trabalho com a música é um importante meio de expressão e forma de conhecimento acessível aos bebês e 
crianças, além de desenvolver o equilíbrio, a sensibilidade e a integração social, respeitando seus níveis de 
desenvolvimento bem como as diferenças socioculturais e interpessoais.

Palavras-chave: Música. Desenvolvimento. Educação. 

INTRODUÇÃO 
A música é constituída por vários elementos. Além de melodia, ritmo, harmonia e outras possibilidades de organi-
zação do material sonoro, a música é também a criação de formas sonoras com base em som e silêncio. Segundo 
Brito (2003), especialista brasileira em música, som seria tudo aquilo que soa, que o ouvido apreende sob a forma 
de movimentos vibratórios. E silêncio, seria os sons que não se pode ouvir, ou seja, as vibrações que o nosso 
ouvido não percebe como uma onda sonora, podendo ser devido a um  movimento muito lento, ou muito rápido. 
Tudo vibra, em constante movimento, mas nem toda vibração os ouvidos conseguem transformar em som. 
Um ponto relevante que Brito (2003) destaca são os limites da escuta que a cultura impõe, ou seja, o que escuta-
mos tem relação direta com os sons que envolvem o entorno, sejam esses sons musicais ou não.
Som e silêncio são opostos complementares, fazendo parte juntamente de uma única coisa. Assim, som e silên-
cio transmitem informações e significados, como por exemplo, os sons da natureza, dos animais e das pessoas 
traduzem informações objetivas, gerando, também, sensações, emoções e reações subjetivas. Tudo no universo 
vibra em frequências diferentes que o ser humano percebe e identifica atribuindo-lhes sentidos e significados.
Faz parte da história do ser humano a sensibilidade de perceber e relacionar-se com e por meio de sons. Os 
homens reconhecem inúmeras quantidades de informações sonoras, que com o passar do tempo e de uma cultu-
ra para a outra mudam. (BRITO, 2003)
Para Jeandot (1997) o conceito de música varia de uma cultura para a outra e mesmo sendo uma linguagem 
universal, tem seus muitos dialetos, pois cada povo tem uma maneira de tocar, cantar, de organizar os sons.
Com o passar do tempo, o homem, aos poucos aprendeu a selecionar os sons agradáveis, da madeira preparada, 
da pele esticada, da corda vibrando, aprendeu, assim, a tocar segundo ritmos compatíveis com os que caracteri-
zam sua natureza. Na contemporaneidade, é capaz de programar músicas mais rápidas ou mais lentas, que são 
executadas pelos instrumentos eletrônicos (JEANDOT, 1997)
Também para Brito (2003), a diversidade musical é a expressão sonora que reflete o modo de perceber, pensar e 
sentir das pessoas, comunidades e culturas em processo sócio-histórico. Por isso, a autora ressalta que além de 
conhecer e preservar as próprias tradições musicais é muito importante também conhecer a produção musical 
das diversas culturas, e com esta interação, explorar, criar e ampliar os recursos para o fazer musical. Pois a 
música permite, em sua diversidade e riqueza, ao indivíduo se conhecer e conhecer o outro, mesmo próximo ou 
distante.

MUSICALIZAÇÃO NA ESCOLA
O trabalho de música na Educação Infantil não tem por objetivo formar músicos ou ensinar a tocar instrumentos 
musicais. A proposta de musicalização na escola para esta faixa etária consiste em permitir que a criança tenha 
contato com as mais variadas formas de produzir sons, com jogos, canções e brincadeiras, partindo do repertório 
que conhece e ampliando as suas experiências no contato com outros gêneros, estilos e culturas diferentes.

A MÚSICA COMO INSTRUMENTO
DE ENSINO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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Refletir sobre como a música, assim como as artes de modo geral, afeta a dimensão sensível do ser humano, 
favorecendo as aprendizagens, e por isso deve estar presente na escola de modo intencional e planejado, e não 
apenas como divertimento ou ocupação de um tempo ocioso na sala de aula. 
 Contribuir para o debate de se trabalhar propostas de música na escola que permitam às crianças a 
sensibilização e reflexão sobre as produções musicais e desenvolvam suas emoções, percepção, sensibilidade 
e imaginação.
Lembrar que a música é uma linguagem cujo conhecimento se constrói, e não um produto pronto, e que as crian-
ças devem ter oportunidades de ouvir e fazer música, além de pensar sobre ela, e gradativamente ampliando sua 
visão acerca desta linguagem universal.
METODOLOGIA
Buscou-se através desta reflexão evidenciar a importância do tema para a Educação Infantil e mostrar o quanto 
é significativo levar as crianças a apreciar, provocar o desejo de ouvir, sensibilizar-se, criar, conhecer e aprender 
por meio da música. 
Investigar a produtividade da musicalidade na Educação Infantil sempre foi um assunto do meu interesse no 
decorrer dos anos que atuo no magistério. No anseio de me aprofundar nas especificidades da faixa etária, perce-
bi que se faz necessário ampliar a percepção do som e do silêncio, desenvolver o prazer da escuta, a capacidade 
de observação e reconhecimento dos sons, sendo desejável oferecer às crianças um repertório variado de gêne-
ros e estilos musicais, a fim de que posteriormente possam desenvolver seu próprio gosto musical. 
O aprofundamento teórico foi essencial para obter um maior conhecimento da importância do brincar na educa-
ção infantil, além de uma maior compreensão da realidade cotidiana da criança. 
Quanto à pesquisa de campo, houve leitura e discussão do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar anali-
sada, realização de entrevistas com os professores, observação de aulas e leitura de seus registros.
Há uma crescente preocupação de mostrar que não é necessário que o professor seja um especialista, mas sim 
que ele seja um apreciador e crítico da música, desta forma possibilitando o fazer musical, através da experimen-
tação, interpretação, improvisação e composição, propiciando jogos e brincadeiras musicais que remetam ao 
lúdico, auxiliando as crianças a refletir sobre música, visando construir o seu espírito crítico, ampliando o seu 
universo cultural e oportunizando momentos de socialização e conhecimentos produzidos pelo grupo de crian-
ças. 
De acordo com Brasil (1998), as canções populares e tradicionais como parlendas, rodas cantadas “são maneiras 
de estabelecer contato consigo próprio e com o outro, de se sentir único e ao mesmo tempo parte de um grupo e 
de trabalhar com as estruturas e formas musicais que se apresentam em cada canção e em cada brinquedo” 
Pensar em música então nos permite aproveitar ao máximo os recursos para o desenvolvimento da linguagem, 
expressão corporal e demais áreas do desenvolvimento infantil.
Assim, a música também deve ser alvo de planejamento nas propostas pedagógicas das instituições, uma vez 
que estes concretizam suas intenções educativas considerando que a construção do conhecimento deve ser um 
processo ativo que envolve uma atuação também ativa sobre a realidade. Para tanto, é preciso procurar compre-
ender qual a importância que a musicalização pode exercer sobre o desenvolvimento das crianças na Educação 
Infantil, no contexto das aprendizagens e nas vivências que se estabelecerão neste ambiente.

ENSINANDO MÚSICA
Como utilizar a música na educação infantil de maneira planejada, a fim de favorecer as aprendizagens das crian-
ças e contribuir para o seu desenvolvimento?
Hentschke e Del Ben (2003) relatam que os elementos presentes na música são: altura, duração, timbre e intensi-
dade, considerados matéria prima da música. A música, como discurso sonoro, envolve outras dimensões e é 
importante ter consciência de que, para ensinar música, precisamos ter claro o que entendemos como sendo 
música, precisamos definir quais são os elementos ou dimensões que a constituem e quais são as formas de 
vivenciá-la. Com base nessas definições, começamos a delimitar quais conteúdos, num sentido amplo, ocuparão 
o tempo e o espaço das aulas de música.
As autoras citam em seu livro que para o educador musical Keith Swanwick, por exemplo, para transformar os 
sons em música precisa-se, primeiro, fazer uma seleção dos sons que serão utilizados; depois, deve-se estabele-
cer relações entre esses sons; finalmente, precisa-se ter a intenção de fazer música com os sons selecionados. 
A sirene do carro do corpo de bombeiros emite sons que foram selecionados e organizados, mas não são consi-
derados música. É a intenção de fazer ou de ouvir música permite diferenciar sons que constituem música daque-
les que não constituem.
As autoras Hentschke e Del Ben (2003) mencionam que Swanwick apresenta um modelo que procura definir quais 
são as dimensões que constituem a música e fazem com que reconheçamos algo sono¬ro como sendo ou não 
algo musical. Ao investigar a natureza da experiência e do conhecimento musical, o autor reconhece dois estra-
tos: primeiro deles refere-se à relação pessoal do indivíduo com a música, uma experiência particular, muitas 
vezes incomunicável, que pode variar em função das características de cada pessoa. Mas como Swanwick argu-
menta que o conhecimento musical não é algo exclusivamente individual propõe um segundo estrato em que 
aspectos de experiên¬cias individuais podem ser compartilhados, uma dimensão intersubjetiva, e é nela que o 
autor concentra suas investigações.

ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO MUSICAL
De acordo com Brito (2003), o envolvimento dos bebês e das crianças com a música acontece desde a fase intrau-
terina visto que eles já convivem com sons provenientes do corpo da mãe, como por exemplo: o sangue que flui 
nas veias, a respiração, os movimentos intestinais e a própria voz da mãe.
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A musicalização na criança começa intuitivamente, com os sons do cotidiano, as canções de ninar, de roda, 
parlendas, entre outras. Encantados com o que ouvem, os bebês tentam imitar e responder, criando momentos 
significativos no desenvolvimento afetivo e cognitivo, responsáveis pela criação de vínculos tanto com os 
adultos quanto com a música. E é por meio destas interações que os bebês constroem um repertório que lhes 
permite iniciar uma forma de comunicação por meio dos sons. A música começa a fazer sentido para a criança, 
através de brincadeiras e a partir dessas experiências ela passa a ter interesse, também em produzir instrumen-
tos e inventar e imitar melodias conhecidas. O modo como as crianças percebem, aprendem e se relacionam com 
os sons revela como elas percebem, apreendem e se relacionam com o mundo que exploram a cada dia.
Quando os bebês emitem sons vocais em movimentos longos ou curtos, baixos ou altos eles não buscam uma 
afinação certa com o repertório dos sons, mas eles exploram grandes quantidades de sons vocais, preparando-
-se para o seu exercício da fala. 
As crianças gostam de acompanhar as músicas com movimentos do corpo, como palmas, sapateados e é a partir 
dessa relação entre o gesto e o som que a criança ouvindo, imitando ou dançando, constrói seu conhecimento 
sobre música. Ao entrar em contato com os objetos, ela começa a interagir com o mundo sonoro, qualquer objeto 
que faz ruído é capaz de prender sua atenção.
O processo pelo qual a criança passa para adquirir a linguagem facilita a comparação da expressão musical, da 
exploração vocal, da reprodução, criação e reconhecimento das primeiras letras, e frases, enfim entre a leitura e 
a escrita, há de se ter um caminho que envolve permanentemente a reorganização de percepções, explorações, 
descobertas, construções de hipóteses, possíveis reflexões e sentidos da criança que tornam significativas as 
transformações e conquistas do conhecimento. O mesmo acontece com a música, o bebê e a criança sintonizam-
-se com o modo com que exploram os materiais sonoros. Quando uma criança descobre as letras do seu nome, 
ela passa a assinar seus desenhos e marcar suas coisas, apontando para a consciência de que existe um código 
simbólico por meio do qual é possível representar algo, mas sem a preocupação de estar ou não usando o código 
de maneira correta, porque basta saber que ele existe. Assim também acontece com as notas musicais quando 
no início, apenas o som chama a atenção da criança. (BRITO, 2003). 
Segundo Jeandot (1997), é interessante ainda observar a grande influência que a música exerce sobre a criança 
através dos jogos ritmados, muito presente nos primeiros anos de vida. Trabalhando e incentivando o uso destes 
torna-se claro que a música auxilia a criança a desenvolver sua sensibilidade afetiva e sensorial.
Sendo a música também uma linguagem, deve-se trabalhar com a criança o mesmo processo de desenvolvimen-
to adotado ao da linguagem falada, ou seja, dialogar-se com a criança por meio da linguagem musical, explorando 
os universos musicais pertencentes à criança, incentivando – a se comunicar com as atividades relacionadas 
com a descoberta e a criação de novas formas de comunicação e expressão pela música, onde a criança repete 
sons, percebe, descobre, escuta e adquire seu conhecimento sobre a música.
O elemento essencial da música é o ritmo, ele que determina seu movimento e sua palpitação, definindo o 
contraste entre o som e o silêncio. Como a autora nos revela que:

A criança possui essa noção instintiva de ritmo, mas a princípio não tem controle sobre ele, devido à falta de 
maturação de seu sistema nervoso, que a impede de estabelecer as coordenações neuromusculares necessárias. 
Isso explica os numerosos e pacientes exercícios aos quais a criancinhas se entrega. Ela brinca com sons e 
movimentos cadenciados, da mesma forma como brinca com formas e cores. Cria fantasias e sente necessidade 
de extravasar seus pensamentos e sentimentos por meio de formas concretas. Os jogos sensório-motores que 
realiza constituem esforços de organização da inteligência, através dos quais constituirá seu conhecimento a 
respeito das formas, dos sons, dos movimentos, do tempo e do espaço (JEANDOT, 1997, p. 26).

A harmonia, a magia e o ritmo proporcionam um efeito de grande importância no desenvolvimento infantil e no 
relacionamento social, portanto quando a criança tem o contato com a música expõe seus sentimentos e é incen-
tivada em sua criatividade e interage com o outro, trabalhando no coletivo. 
A música oferece à criança uma vida mais ativa culturalmente, intelectual e fisicamente, em que se expressa de 
maneira criativa, pois a música possibilita o estimulo de áreas do cérebro que favorece no desenvolvimento de 
outras linguagens (JEANDOT, 1997).
A autora Joly (2003) cita o pesquisador Vikart, que há uma década realizou estudos comparativos envolvendo 
dois grupos de crianças em idade pré-escolar, durante um ano, no qual um dos grupos foi exposto a um grande 
número de canções folclóricas, revelando assim a existência de uma relação estreita entre o desenvolvimento 
musical e o desenvolvimento intelectual dos indivíduos, pois o grupo ao qual foi exposto a um grande número de 
canções demonstrou um desenvolvimento melhor no que diz respeito à imaginação. O desenvolvimento musical 
está ainda relacionado com outros processos de cognição, tais como o desenvolvimento da memória, da imagi-
nação, da comunicação verbal e corporal.
A música tem sido vista como parte essencial da história da civilização e também como forte instrumento para o 
desenvolvimento de várias capacidades humanas, entre elas o autoconhecimento e a autoexpressão.  Porém o 
número de pais e professores que reconhecem o valor da música no processo de educação da criança ainda é 
pequeno. E para que a educação musical seja valorizada, é necessário um esforço para que seja incluída nos 
currículos da educação básica.
Para Joly (2003), existem importantes razões para que a educação musical seja inserida no currículo escolar, 
razões como a de proporcionar o desenvolvimento da criança na questão estética e artística, potencial criativo, 
desenvolvimento cognitivo e afetivo, psicomotor, social e cultural e de desenvolver a comunicação não-verbal. 
As crianças são sempre aprendizes por inteiros, elas aprendem um pouco de cada coisa cada vez quando estimu-
ladas. Assim como as crianças aprendem os sons oriundos da linguagem, elas têm a facilidade de aprender os 
sons musicais. 
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EDUCAÇÃO MUSICAL 
A educação é um processo que se refere à aquisição de conhecimentos, com o objetivo de desenvolver no indiví-
duo as capacidades que lhe permite impulsionar as transformações exigidas pela sociedade. Estabelecendo um 
paralelo com essa conceituação, Jannibelli (1971, p.22), cita que:
(...) a Educação Musical é um conjunto de processos, pelos quais se favorece nos indivíduos a aquisição de 
conhecimentos musicais gerais, científicos com o objetivo de desenvolver suas atitudes e capacidades, integran-
do-os ao grupo social.

A educação é um problema tanto amplo, como complexo, no qual a música ocupa um lugar muito importante, 
como fator cultural, estimuladora de fraternidade, compreensão entre os homens, e também de seus valores 
éticos e sociais. A música também se destaca, sendo o setor da Educação que estimula de maneira especial o 
desenvolvimento de importantes atividades psíquicas, como: a inteligência, a vontade, a imaginação criadora, a 
sensibilidade e o amor.
A música na educação é um dos meios mais eficazes de se atingir as crianças e os jovens, pois influencia direta-
mente na vida moral, social e espiritual, criando um ambiente de alegria, disciplina e entusiasmo fundamental em 
todas as atividades escolares. A música, como arte, agindo na parte das emoções, também ajuda no desenvolvi-
mento da estrutura da personalidade do indivíduo (JANNIBELLI, 1971).
O grande valor na música na escola está no fato de ser solicitada naturalmente pelas crianças, pois estas gostam 
de cantar, tocar, marcar ritmos, seja com os pés, mãos, dedos ou lápis. É exatamente por meio deste prazer musi-
cal que têm as crianças que é possível interessá-las não somente na atividade musical como forma de expressão, 
mas também na aprendizagem musical de aquisição de conhecimentos básicos. 
Um outro aspecto da música, segundo a mesma autora é o de reequilibrar a harmonia do indivíduo, pois os orga-
nismos jovens trazem, em si, uma energia em demasia, portanto a música, por meio de uma de suas partes consti-
tuintes, o ritmo, ordena e disciplina a motricidade exagerada das crianças, deste modo, cantando, tocando e 
ritmando a descarga, tanto física, quanto emotiva; estas são canalizadas, acalmando assim a agitação exagerada.
Ainda, para Jannibelli (1971), musicalizar é transformar as crianças, jovens em indivíduos que usam, consomem, 
apreciam, sentem, criam música e expandem por meio da música. Sendo que, a musicalização dos indivíduos nos 
grupos sociais, começa desde que nascem a partir deste momento mergulham em ambientes de sons, que 
muitos deles são musicais.
A música não apareceu estruturada de uma só vez, lentamente foi sendo conquistada pela humanidade, de diver-
sas maneiras e tipos, assim pode-se dizer que o gosto por um determinado tipo de música, se dá pela opinião do 
grupo social.
É nas escolas que o ensino da música atinge a maior parte dos indivíduos, e há algumas décadas, a Educação 
Musical, principalmente no Brasil, vem apresentando um caminho definido: o de educar pela música, com o 
objetivo de contribuir na formação e desenvolvimento do sujeito, por meio da ampliação e enriquecimento da 
cultura, inteligência e vibração de sensibilidade musical. Mas, principalmente educar musicalmente, para a forma-
ção de pessoas esclarecidas e sensivelmente capazes de apreciar obras de artes sonoras de todos os tipos e 
origens (JANNIBELLI, 1971).
A escola, com a prática da música, oferece a todos os alunos oportunidades de se manifestarem sob as mais 
diversas formas de expressão humana, expressão esta tão necessária quanto o falar, escrever ou desenhar. A 
música é o meio mais estimulador para que as crianças atinjam as finalidades educacionais da escola, por isto, o 
ensino da música como qualquer outra matéria do currículo, contribui para a formação da personalidade dos 
sujeitos com ou sem deficiência intelectual.
Jannibelli (1971) ressalta também que o ensino da música nas escolas tem diversas vantagens, como por exem-
plo, nas atividades musicais que ajudam o indivíduo a crescer física, mental e emocionalmente, além de ajudar 
também o desenvolvimento moral, intelectual e sensorial. A música opera nas emoções, desenvolvendo a sensi-
bilidade, no intelectual, como trabalho abstrato, no físico como motricidade e no sensorial, no sentido de prazer-
-desprazer. Por isso, a música é considerada tão importante na educação escolar, pois ajuda no amadurecimento 
das crianças.
A autora também relata que a música pode ser considerada como uma forma de linguagem, ou seja, seria a 
expressão de ideias e sentimentos, assim, surgindo às criações musicais, livres ou seguindo normas consagra-
das pela cultura, podendo ser realizadas não somente através da composição, escrita musical, mas também pelo 
fazer musical, isto é, emitindo sons musicais. Pois principalmente na Educação Infantil, as composições, antes 
de tudo, se traduzem no cantar, tocar, ritmar.
Assim, para atuar junto com alunos é necessário primeiro conhecê-los, saber quais as suas características, para 
poder então utilizar a música de forma que favoreça no crescimento e maturidade dos alunos.
Um outro ponto fundamental do papel da Música na Escola, segundo Jannibelli (1971), é a motivação, pois os 
múltiplos aspectos da música: som, ritmo, voz, execução instrumental, dança, servirá de motivação para as diver-
sas atividades do currículo escolar, atingindo os objetivos mais facilmente do que outros processos.
Segundo a autora a melhor maneira de estimular o interesse da criança pela música é por meio do jogo e da ação 
com base na atividade rítmica, como por exemplo: o canto, a percussão rítmica, a apreciação comentada, a 
composição musical e a criação e aprendizagem instrumental, por este motivo, nem sempre a apreciação passiva 
é a melhor maneira de aproximar as crianças da música.
Em paralelo com a ideia de Jannibelli (1971), Brito (2003) também acredita que a linguagem musical avança a 
caminho de uma transformação conceitual, mesmo que em passos muito lentos, devido à ausência de profissio-
nais especializados em formação musical.
Brito (2003) também ressalta que além de promover o ser humano, a música deve ser entendida como uma lingua-
gem cujo conhecimento se constrói, por meio de vivências e reflexões orientadas e não mais como era antiga-
mente, entendida como algo pronto, precisando somente interpretá-la, em que somente “os talentos naturais” 
poderiam desfrutar dos ensaios para apresentações em comemorações diversas. Portanto, longe da antiga 
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concepção, todos devem ter o direito de cantar, de tocar algum instrumento, ainda que não tenham um senso 
rítmico fluente e equilibrado, pois é somente com a prática regular e orientada em contexto de respeito e valoriza-
ção de cada aluno, que as competências musicais se desenvolvem.
Para reforçar as ideias de Jannibelli (1971) e Brito (2003) o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infan-
til – RCNEI - (BRASIL, 1998), também ressalta que mesmo que a música no contexto da Educação Infantil venha 
sendo repensada, muitas instituições encontram dificuldades para integrar a linguagem musical ao contexto 
educacional, pois nestes contextos a música é tratada como um produto pronto e não como uma linguagem cujo 
conhecimento se constrói.
Nesse documento, o trabalho com música na educação infantil deve ser considerado um meio de expressão e 
forma de conhecimento acessível a todas as crianças, inclusive aquelas que apresentam necessidades educacio-
nais especiais, respeitando os seus níveis de desenvolvimento das crianças em cada fase, bem como as diferen-
ças socioculturais, pois a linguagem musical é fundamental para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, 
da autoestima e do autoconhecimento, além de ser um meio importante de integração social.

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E SUA PRÁTICA NA EDUCAÇÃO MUSICAL
Bellochio (2003) declara que a formação de profissionais na prática educativa musical revela-se ineficaz uma vez 
que a aplicação de seus conceitos se mostra insuficiente na atuação nas escolas e instituições educacionais 
brasileiras.
Análises feitas pela autora apresentam que o conceito que se tem, desde tempos atrás, com relação à aplicação 
dos métodos musicais são considerados pouco significantes e que, portanto não exigem um preparo profissional 
ou requisitos que possam fundamentar a atuação do professor na prática musical de seus alunos. Na visão da 
autora, o fato de gostar ou saber tocar instrumentos musicais ou simplesmente gostar de crianças não capacita 
nenhum profissional para atuar na educação musical. É preciso que este possua uma formação continuada, além 
de boas bases informativas com relação à prática musical para crianças. Acima de tudo se faz também necessário 
o Saber e o Saber fazer a prática musical afim de que esta se torne significativa e efetivamente produtiva.
Diferente do professor antigo que ministrava aulas de música apenas em sua prática com instrumentos musicais 
e detinha em seu poder a imposição do ensino sem qualquer contestação, o professor atual tem tarefa essencial 
de incentivar o aluno a desenvolver as suas capacidades musicais que envolvem, aspectos como a observação, 
a apreciação e crítica desse trabalho. Caberá a esse professor também fazer com que seus alunos reconheçam o 
valor da música nas relações interpessoais e sua interdisciplinaridade podendo dela aproveitar em favor das 
demais competências ou até mesmo na formação de suas futuras condutas e personalidade. (BELLOCHIO, 2003).
Por outro lado, Bellochio (2003), afirma que esta atuação profissional apresenta-se pouco valorizada, pois, apesar 
da presente influência das músicas na vida de cada um, sua aplicação no contexto da educação revela-se insufi-
cientemente articulada, o que, por muitas vezes, inviabiliza sua prática na educação escolar. Sendo assim, o 
ensino da prática musical ministrado nos cursos de formação de professores necessita de uma reformulação 
mais específica, pois deve este ser baseado nas relações que cada aluno faz com o conhecimento e qual a proxi-
midade destes saberes musicais com a vivência dos mesmos.
Como complementação à ideia da autora, as orientações gerais contidas no Referencial Curricular Nacional da 
Educação Infantil (BRASIL, 1998) direcionam o profissional a um trabalho sempre atento às necessidades de seus 
alunos, que reconhecendo a valorização a eles dirigida, tornam-se capazes de concentrar maior atenção em seu 
fazer musical. O trabalho lúdico realizado como intermediário à prática musical desenvolve a criança para 
atitudes humanas e sociais, como a valorização e cuidados com a voz, corpo e demais materiais expressivos. 
Além de criar noções como cuidar dos materiais e instrumentos saber quando se pronunciar e principalmente 
aprender a colaborar, neste documento consta que:
Quando as crianças se encontram em um ambiente afetivo no qual o professor está atento as suas necessidades, 
falando, cantando, e brincando com e para elas, adquirem a capacidade de atenção, tornando-se capazes de ouvir 
sons do entorno. Podem aprender cm facilidade as músicas mesmo que sua reprodução não seja fiel. (BRASIL, 
1998, p.67).
Em sua prática pedagógica o professor deverá deter-se, também, no saber procedimental, uma vez que este se 
vincula à aprendizagem da música pelo fazer musical, como em atividades que envolvam o cantar, o tocar instru-
mentos, a dramatização e a dança.
O professor a ser formado, aquele que pesquisa, seleciona e busca conhecer seus alunos, construindo com eles 
uma relação que ao mesmo tempo envolve a troca e a transmissão do conhecimento e práticas, bem como o 
respeito pela crítica e apreciação individual. Em paralelo a esta afirmação, segue-se a explanação encontrada no 
RCNEI (1998), cuja orientação fundamenta-se nas ações do professor quanto à construção do conhecimento 
musical dos alunos, estabelecidos a partir de lembranças significativas de vivências com a música na infância e, 
principalmente, do respeito que se dirige ao que pretendem produzir e da diversidade musical existente no 
cotidiano desta. A escuta, portanto, é classificada como essencial para que o profissional avalie qual a maneira 
mais proveitosa de promover a música em sala de aula (BRASIL, 1998)
Complementando a citação, Joly (2002) revela ainda que o professor deverá também incluir-se na pesquisa 
profunda de seu Eu, pois, apreciando e avaliando o quanto já possui de cultura musical terá em seu poder a capa-
cidade de ampliação nos domínios de prática e ensino musicais podendo inclusive interligar essa prática à 
qualquer outra disciplina. 
Joly (2002) sugere ao educador que o melhor aproveitamento do ensino da música são as práticas alternativas 
como dinâmicas que envolvam a apreciação de um repertório instrumental, a análise e percepção dos parâmetros 
musicais, como o ritmo, o pulo, dentre demais atividades que incluem consequentemente a base para organiza-
ção de um arranjo em conjuntos musicais ou até mesmo em orquestras. Esta forma alternativa de se apresentar 
a música na educação escolar apresenta-se de forma significativa em sala de aula, uma vez que, tendo a oportuni-
dade de ter o contato com a música (apreciação do fenômeno sonoro) e instrumentos de boa qualidade (declaran-
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do também sua preferência por alguns) os alunos visivelmente apresentam maior interesse no aprender da práti-
ca musical. Materiais estes que antes que deve ser avaliado pelo professor para que possa assim melhor organi-
zar e elaborar as atividades que envolvam o grupo e a motivação pessoal para o domínio efetivo da linguagem e 
apreciação musical se faça na prática escolar (JOLY, 2002).

CANÇÕES         
        Para Brito (2003), o docente deve buscar dentro de si as marcas e lembranças da infância, no intuito de 
recuperar jogos, brinquedos e canções presentes em seu brincar. Também deve pesquisar na sociedade e com 
pessoas mais antigas as tradições do brincar infantil, devolvendo-as às nossas crianças, pois elas têm forte 
relevância em seu crescimento sadio e harmonioso, proporcionando às crianças a possibilidade de ver sua 
própria cultura e modo de ser (BRITO, 2003).

Canto do povo de um lugar
Todo dia o sol levanta 
e a gente canta ao sol de todo dia.

Fim da tarde a terra cora 
E a gente cora porque finda a tarde.
Quando à noite a lua mansa
e a gente dança venerando a noite.
                                                                                                (Caetano Veloso)

Esta canção faz alusão ao caráter ritual de magia que está presente na música e no canto. Remetem-nos a 
lembranças de trabalhadores que cantavam ao nascer e ao pôr do sol, dançavam nas noites enluaradas, ao 
pedirem chuva, festejando suas colheitas, e na atualidade o trabalho, a música e a dança fazem parte do folclore 
popular.
Como já foi assinalado anteriormente neste trabalho, as canções, histórias, jogos e danças auxiliam o amadureci-
mento social, emocional, físico e cognitivo da criança. A música também é um meio de fazer a criança participar 
das atividades de grupo. De maneira geral, as atividades ligadas às artes proporcionam oportunidades da 
aglomeração de crianças com diferentes níveis de desenvolvimento de habilidades especificas. Realizar ativida-
des dispondo as crianças em círculo proporciona oportunidades de as crianças cantarem, tocarem pequenos 
instrumentos, ouvirem música, moverem-se e criarem juntas. É importante brincar e cantar com as crianças, pois 
isto eleva o nexo de afeto e prazer com grupos que se relacionam com a música.
Segundo a autora, o ser humano pode não ser um bom cantor, mas é modelo para as crianças devendo cantar 
metodicamente sem gritar, não deve cantar nem alto e nem baixo para com isso amoldar seu canto ao delas e 
evitar canções com letras muito longas que contenham várias repetições, tendo como objetivo de não se tornar 
maçante e automático. 
  A canção é um gênero musical que incorpora música e poesia. Ao cantarem as crianças reproduzem o 
que ouvem, e crescem em suas expressões musicais. No entanto, esta atividade deve ser realizada em ambiente 
próprio que tenha orientação e estímulo ao canto, à escuta e a interpretação. Então cantar de forma mecânica, 
todo dia, toda hora, não é fazer música e se assim for também não estará desenvolvendo meios para essa forma 
de expressão. Portanto o uso do canto, como praxe e para manter a ordem torna-se enfadonho, repetitivo, mecâ-
nico e pouco musical.
A música une gestos, movimentos e ação, sendo também, preciso que a criança tenha a oportunidade para criar 
suas expressões, seu gestos, que olhe e imite as outras, com atenção na interpretação da canção e que ao cantar 
em grupo possa desenvolver sua personalidade, ao ouvir com atenção, concentração, cooperação e espírito de 
união.                  
Enfatiza-se o contato com as canções infantis, com a música popular brasileira, música regional e de outros 
povos, para que além de cantar as canções que já vêm prontas, tenham estimulo para improvisar e criar. Na esco-
lha do repertório, deve-se ter cuidado com a melodia, o ritmo, a letra e a extensão vocal, aproveitar o que as crian-
ças trazem de sua educação informal, e não usar apenas as músicas cantadas na mídia, pois são as menos 
indicadas para se trabalhar. 
A música deve ser usada para se trabalhar na educação pela riqueza de seus conteúdos que cantam as regiões e 
as tradições do nosso povo e de povos de outros países. Criada e aceita coletivamente, a canção folclórica traduz 
ideias e sentimentos comuns de um povo ou de um grupo e se transmite por tradição oral. Suas fontes são os 
fenômenos rituais ou lúdicos, tendo em seu repertório uma infinidade de ritmos e danças, folguedos e festas 
regionais: bumba-meu-boi, no Maranhão; boi-bumbá, no Pará; boi-de-mamão, em Santa Catarina; o maracatu, em 
Pernambuco e no Ceará; reisados, congadas, jongo, moçambiques, pastoris, cavalo-marinho; frevo, coco, 
samba, ciranda, maculelê, baião, enfim, um universo e significado legítimo com suas características e significa-
ções. Mediante meios de pesquisas, contato com grupos, cantando, dançando e representando, proporciona-se 
as crianças espaçar o circulo cultural e musical, desde a primeira infância, na intenção de gerar valores próprios 
para se formar a identidade cultural. (BRITO, 2003). 
Compreende-se o saber da criança, como as descobertas e as buscas entre elas, inteirando-se com o mundo 
desde muito cedo, respaldados pela iniciativa materna, com os Acalantos e Brincos desde a mais tenra idade.
  O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil valoriza as canções no saber da criança. Os 
jogos e brinquedos musicais da cultura infantil incluem os acalantos (cantigas de ninar); as parlendas (as 
mnemônicas e as parlendas propriamente ditas); as rondas (canções de roda) (BRASIL, 1998).
  As canções, na educação infantil mantêm forte ligação com o brincar. Em todas as culturas as crianças 
brincam com as canções. Jogos e brinquedos musicais são transmitidos por tradição oral, nas sociedades urba-
nas onde a força da cultura de massa é muito intensa, pois são fontes de vivências e desenvolvimento expressivo 
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musical. Envolvendo o gesto, o movimento, o canto, a dança e o faz-de-conta, esses jogos e brincadeiras são 
expressão da infância. Brincar de roda, ciranda, pular corda, amarelinha, são maneiras de estabelecer contato 
consigo próprio e com o outro, de se sentir único e, ao mesmo tempo, parte de um grupo, e de trabalhar com as 
estruturas e formas musicais que se apresentam em cada canção e em cada brinquedo.  
Os adultos cantam melodias curtas, cantigas de ninar, que são consideradas acalantos. Encantados com o que 
ouvem os bebês tentam imitar e responder, criando momentos significativos no desenvolvimento afetivo e cogni-
tivo. (BRASIL, 1998). 
Segundo Melo (1985) as cantigas de berço, juntamente com o embalo suave e aconchego do bebê nos braços da 
mãe foi considerado sempre, em todos os povos, como um dos primeiros gestos de solidariedade ao recém-nas-
cido. A vida começa realmente, com o primeiro ninado da parteira, o acalanto inaugural, recebido sempre pelo 
bebê com gritos e protestos terríveis.
Estas canções estão presentes em todas as culturas. Os acalantos são formas musicais da primeira fase da vida 
da criança. Canções entoadas por adultos na intenção de afastar e proteger as crianças de animais ou coisas 
estranhas que queiram assustá-las. Estas canções de ninar estão constantemente em nosso meio, com a impor-
tante função de cantar e embalar o bebê, tentando abrandá-lo e dar-lhe paz para que tenha um sono tranquilo.                              
Brito (2003) relata que, as parlendas são brincadeiras com ritmo e rima, sem música, são formulas de escolha 
numa brincadeira. A iniciativa parte dos pais e adultos. Parlendas vem de parlar de tagarelar. É uma reunião de 
palavras com pouco ou nenhum objetivo e importância. É um palavreado bom de ler, falar e ouvir, ao lado do 
acalanto e as parlendas são as primeiras canções cantaroladas aos pequenos. São folguedos rítmico-musicais 
que distraem e animam os bebês e as crianças, com objetivos que vão desde entreter, acalmar e divertir, até 
auxiliar a aprendizagem, exercitando dicção e a pronuncia correta de palavras difíceis. 
São exemplos de parlendas: “Um, dois, feijão com arroz”; “Dedo mindinho” e outras que tem como objetivo fixar 
ou ensinar algo como números ou nomes. “Barra-manteiga”; “Minha mãe”; “Ciranda”, são parlendas de escolher, 
que é o nome dado às rimas usadas para formar equipes nos jogos ou para escolher um chefe, ou outra escolha 
qualquer, durante as brincadeiras.
Os trava-línguas são parlendas caracterizadas por sua pronunciação difícil. É repetida de forma rápida ou varias 
vezes seguidas, provocando um problema de dicção ou paralisia da língua, que diverte os ouvintes, em prosa ou 
verso, de forma rápida, fale bem depressa, diga correndo e repita três vezes.
Todos estes itens descritos anteriormente podem ser escritos e pesquisados, para criar uma coletânea de 
elementos do folclore, e passa a ser uma brincadeira que agrada sempre e a todos. 
O importante é que se ofereça a criança uma variedade rica de elementos que fazem parte da nossa língua. Para 
que percebam que a escrita se constitui de diferentes formas e que cada uma tem um uso e uma organização 
diferenciados, dependendo do que se quer expressar.
As canções também acompanham as brincadeiras infantis, como as rondas ou brincadeiras de roda integram 
poesia, música e dança. No Brasil receberam influencias de varias culturas, especialmente da lusitana, da africa-
na, da ameríndia, da espanhola e da francesa (BRASIL, 1998).
A base destas cantigas é o folclore nacional e heranças estrangeiras.  São canções lúdicas que criam várias 
brincadeiras e danças que do ponto de vista pedagógico, exercitam o raciocínio, a memória, estimulam o gosto 
pelo canto, pela poesia e pelo ritmo. Além disso, estas canções despertam a atenção, a imaginação e a percepção 
dos sentidos (audição, tato e visão). Ao provocar o olhar de frente com outra criança, o toque corporal e ir ao 
centro da roda sendo visto por todos, permite que as crianças aprendam e desenvolvam a socialização e a 
autoconfiança. Amplia o sentido de organização coletiva, o rítmico com a música e o movimento corporal que ela 
inventa.
“Lagarta pintada” é um exemplo que veio de Portugal, e é brincada e cantada em vários estados brasileiros. As 
crianças formam uma roda com as mãos no chão e é a criança que comanda, vai cantando e tocando na mão de 
cada uma. Quando termina a música, a primeira que foi tocada, tira a mão do chão e segura na orelha da vizinha. 
Quando todas estivem segurando uma na orelha da outra, se levantam e rodam cantando sem solta.
“Escravos de Jó”, folguedo tradicional brasileiro, é uma canção cantada e jogada usando pedras ou outro objeto. 
As crianças sentam no chão formando uma roda e o objeto é passado de mão em mão, indo do lado direito para 
o esquerdo. Elas criam movimentos corporais que acompanham o tempo da música.
Como já foi dito, a canção é o gênero que une música e poesia com todos os temas e assuntos, e pode ser canta-
da por todos, todavia, os professores sempre que possível devem selecionar um repertório voltado para as crian-
ças.
É preciso que as crianças tenham contato com a diversidade musical ao escutar e pesquisar, nossos composito-
res. Mesmo os compositores que não têm intenção de fazer músicas infantis, se aproximam deste universo 
encantado permitindo assim aumentar seu conhecimento e estreitar seus laços com a cultura do nosso país.
Apontando variáveis na utilização da música popular brasileira no trabalho musical com as crianças, por exem-
plo, a canção “Maracangalha” de Dorival Caymmi: por intermédio desta canção, pode-se trabalhar o estimulo a 
imaginação e a dramatização: onde fica Maracangalha?, será que fica longe ou perto?, Quem será Anália?, Será 
que ele foi com ela ou foi só?. As crianças podem perguntar, inventar, dramatizar, sonorizar, isto proporcionara o 
enriquecimento cognitivo pela interpretação da canção. A canção, “A noite no castelo” de Hélio Ziskind também 
sugere o desenvolvimento e atividades de dramatização, sonoração e costuma envolver as crianças dando asas 
a sua imaginação. Outra canção infantil é a Minha Canção”,  que tem como compositores Henríquez, Bardotti e 
Chico Buarque, obra de extrema poesia e qualidade podendo integrar-se ao trabalho infantil de várias maneiras, 
trabalhando com as canções, dramatizando a história, organizando vozes, pois as silabas iniciais de cada estrofe 
é o nome da nota musical, de acordo com a escala: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. (BRITO, 2003).
Com três ou quatro anos as crianças costumam criar suas produções musicais, improvisam e repetem várias 
vezes à mesma invenção. Tem o objetivo de estimular a atividade de criar letra e melodia sem o intervir do adulto, 
porque é importante respeitar o interesse e o valor que este invento terá para ela. E esta atividade além de ser um 
exercício criativo irá valorizar sua individualidade.
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musical. Envolvendo o gesto, o movimento, o canto, a dança e o faz-de-conta, esses jogos e brincadeiras são 
expressão da infância. Brincar de roda, ciranda, pular corda, amarelinha, são maneiras de estabelecer contato 
consigo próprio e com o outro, de se sentir único e, ao mesmo tempo, parte de um grupo, e de trabalhar com as 
estruturas e formas musicais que se apresentam em cada canção e em cada brinquedo.  
Os adultos cantam melodias curtas, cantigas de ninar, que são consideradas acalantos. Encantados com o que 
ouvem os bebês tentam imitar e responder, criando momentos significativos no desenvolvimento afetivo e cogni-
tivo. (BRASIL, 1998). 
Segundo Melo (1985) as cantigas de berço, juntamente com o embalo suave e aconchego do bebê nos braços da 
mãe foi considerado sempre, em todos os povos, como um dos primeiros gestos de solidariedade ao recém-nas-
cido. A vida começa realmente, com o primeiro ninado da parteira, o acalanto inaugural, recebido sempre pelo 
bebê com gritos e protestos terríveis.
Estas canções estão presentes em todas as culturas. Os acalantos são formas musicais da primeira fase da vida 
da criança. Canções entoadas por adultos na intenção de afastar e proteger as crianças de animais ou coisas 
estranhas que queiram assustá-las. Estas canções de ninar estão constantemente em nosso meio, com a impor-
tante função de cantar e embalar o bebê, tentando abrandá-lo e dar-lhe paz para que tenha um sono tranquilo.                              
Brito (2003) relata que, as parlendas são brincadeiras com ritmo e rima, sem música, são formulas de escolha 
numa brincadeira. A iniciativa parte dos pais e adultos. Parlendas vem de parlar de tagarelar. É uma reunião de 
palavras com pouco ou nenhum objetivo e importância. É um palavreado bom de ler, falar e ouvir, ao lado do 
acalanto e as parlendas são as primeiras canções cantaroladas aos pequenos. São folguedos rítmico-musicais 
que distraem e animam os bebês e as crianças, com objetivos que vão desde entreter, acalmar e divertir, até 
auxiliar a aprendizagem, exercitando dicção e a pronuncia correta de palavras difíceis. 
São exemplos de parlendas: “Um, dois, feijão com arroz”; “Dedo mindinho” e outras que tem como objetivo fixar 
ou ensinar algo como números ou nomes. “Barra-manteiga”; “Minha mãe”; “Ciranda”, são parlendas de escolher, 
que é o nome dado às rimas usadas para formar equipes nos jogos ou para escolher um chefe, ou outra escolha 
qualquer, durante as brincadeiras.
Os trava-línguas são parlendas caracterizadas por sua pronunciação difícil. É repetida de forma rápida ou varias 
vezes seguidas, provocando um problema de dicção ou paralisia da língua, que diverte os ouvintes, em prosa ou 
verso, de forma rápida, fale bem depressa, diga correndo e repita três vezes.
Todos estes itens descritos anteriormente podem ser escritos e pesquisados, para criar uma coletânea de 
elementos do folclore, e passa a ser uma brincadeira que agrada sempre e a todos. 
O importante é que se ofereça a criança uma variedade rica de elementos que fazem parte da nossa língua. Para 
que percebam que a escrita se constitui de diferentes formas e que cada uma tem um uso e uma organização 
diferenciados, dependendo do que se quer expressar.
As canções também acompanham as brincadeiras infantis, como as rondas ou brincadeiras de roda integram 
poesia, música e dança. No Brasil receberam influencias de varias culturas, especialmente da lusitana, da africa-
na, da ameríndia, da espanhola e da francesa (BRASIL, 1998).
A base destas cantigas é o folclore nacional e heranças estrangeiras.  São canções lúdicas que criam várias 
brincadeiras e danças que do ponto de vista pedagógico, exercitam o raciocínio, a memória, estimulam o gosto 
pelo canto, pela poesia e pelo ritmo. Além disso, estas canções despertam a atenção, a imaginação e a percepção 
dos sentidos (audição, tato e visão). Ao provocar o olhar de frente com outra criança, o toque corporal e ir ao 
centro da roda sendo visto por todos, permite que as crianças aprendam e desenvolvam a socialização e a 
autoconfiança. Amplia o sentido de organização coletiva, o rítmico com a música e o movimento corporal que ela 
inventa.
“Lagarta pintada” é um exemplo que veio de Portugal, e é brincada e cantada em vários estados brasileiros. As 
crianças formam uma roda com as mãos no chão e é a criança que comanda, vai cantando e tocando na mão de 
cada uma. Quando termina a música, a primeira que foi tocada, tira a mão do chão e segura na orelha da vizinha. 
Quando todas estivem segurando uma na orelha da outra, se levantam e rodam cantando sem solta.
“Escravos de Jó”, folguedo tradicional brasileiro, é uma canção cantada e jogada usando pedras ou outro objeto. 
As crianças sentam no chão formando uma roda e o objeto é passado de mão em mão, indo do lado direito para 
o esquerdo. Elas criam movimentos corporais que acompanham o tempo da música.
Como já foi dito, a canção é o gênero que une música e poesia com todos os temas e assuntos, e pode ser canta-
da por todos, todavia, os professores sempre que possível devem selecionar um repertório voltado para as crian-
ças.
É preciso que as crianças tenham contato com a diversidade musical ao escutar e pesquisar, nossos composito-
res. Mesmo os compositores que não têm intenção de fazer músicas infantis, se aproximam deste universo 
encantado permitindo assim aumentar seu conhecimento e estreitar seus laços com a cultura do nosso país.
Apontando variáveis na utilização da música popular brasileira no trabalho musical com as crianças, por exem-
plo, a canção “Maracangalha” de Dorival Caymmi: por intermédio desta canção, pode-se trabalhar o estimulo a 
imaginação e a dramatização: onde fica Maracangalha?, será que fica longe ou perto?, Quem será Anália?, Será 
que ele foi com ela ou foi só?. As crianças podem perguntar, inventar, dramatizar, sonorizar, isto proporcionara o 
enriquecimento cognitivo pela interpretação da canção. A canção, “A noite no castelo” de Hélio Ziskind também 
sugere o desenvolvimento e atividades de dramatização, sonoração e costuma envolver as crianças dando asas 
a sua imaginação. Outra canção infantil é a Minha Canção”,  que tem como compositores Henríquez, Bardotti e 
Chico Buarque, obra de extrema poesia e qualidade podendo integrar-se ao trabalho infantil de várias maneiras, 
trabalhando com as canções, dramatizando a história, organizando vozes, pois as silabas iniciais de cada estrofe 
é o nome da nota musical, de acordo com a escala: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. (BRITO, 2003).
Com três ou quatro anos as crianças costumam criar suas produções musicais, improvisam e repetem várias 
vezes à mesma invenção. Tem o objetivo de estimular a atividade de criar letra e melodia sem o intervir do adulto, 
porque é importante respeitar o interesse e o valor que este invento terá para ela. E esta atividade além de ser um 
exercício criativo irá valorizar sua individualidade.

As crianças não dão valor para as rimas, pois nada representam nesta idade, mas sim para fatos e coisas de suas 
vidas, onde podem imaginar e variar suas canções.
As canções em que nomes próprios fazem parte têm uma enorme estima, pois se relaciona com a condição 
humana, estabelece uma aproximação afetiva e efetiva entre todos, auxiliando na construção da canção, as crian-
ças não se esquecem de suas produções. Da perspectiva musical esta prática é vista desde o inicio como postura 
para criar, ter ideias e dar sugestões.
Ao socializar histórias é possível criar canções mais elaboradas, onde o adulto auxilia no alinhamento das ideias, 
colaborando e opinando, sem impor, nem decidir, sempre respeitando as canções.(BRITO, 2003)

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A música está presente nas mais diversas culturas e situações, faz parte da Educação, sendo fundamental para 
a formação dos futuros cidadãos que segundo Jannibelli (1971) educar pela música, contribui na formação e 
desenvolvimento do sujeito, por meio da ampliação e enriquecimento cultural, inteligência e vibração da sensibi-
lidade musical. Mas, principalmente educar musicalmente significa formar pessoas esclarecidas e sensivelmente 
capazes de apreciar obras de arte sonora de todos os tipos e origens. 
A linguagem musical, por fazer parte da cultura e do cotidiano, contribui para que bebês e crianças iniciem o 
processo de musicalização de forma intuitiva, desenvolvendo a afetividade por meio de diversos tipos de 
canções que os adultos cantam, construindo ao longo do crescimento, um repertório que lhes permitem uma 
forma de comunicação por meio dos sons.
Na Educação a música vem atendendo objetivos que não são apropriados para a educação musical, pois, em 
muitos casos tem sido suporte para a formação de hábitos, comportamentos, atitudes, promoção de eventos 
escolares, datas comemorativa entre outros. Esses objetivos, considerados inapropriados, fazem com que a 
criança conheça a música de forma repetitiva e mecânica não deixando alternativas para a realização de ativida-
des de criação, de percepção e apreciação.
Ainda que esses objetivos venham sendo repensados, muitas instituições encontram dificuldades para integrar 
a música de forma mais adequada ao currículo escolar devido a grande defasagem no trabalho dos profissionais 
que trabalham com a música, uma vez que lhes falta uma melhor formação já que apenas trabalham a música com 
um produto pronto e não como algo a ser construído ao longo da aprendizagem segundo as propostas do RCNEI 
(BRASIL, 1998).
Concluí que a base para o trabalho com a música deverá partir de um planejamento ou projeto intencional e siste-
matizado, tão importantes para um melhor desenvolvimento da prática musical na Educação.
É fundamental a escolha do repertório das Canções, pois existe uma variação musical que vai desde parlendas, 
cantigas, passando por clássica, atuais e até mesmo músicas influenciadas pela mídia, que o caso do Abecedário 
da Xuxa, por exemplo. Mas se o repertório incluir músicas influenciadas pela mídia com conhecimento prévio das 
crianças e na continuidade houver trabalho intencional, partindo de um planejamento, que amplie o universo 
musical, acredito que possa proporcionar à criança o reconhecimento de sua própria cultura, bem como um 
interesse maior no próprio fazer musical.
O trabalho com a música na Educação é um importante meio de expressão e forma de conhecimento acessível 
aos bebês, crianças e também aquelas que apresentam necessidades educacionais especiais, além de desenvol-
ver o equilíbrio, a sensibilidade e a integração social, respeitando seus níveis de desenvolvimento bem como as 
diferenças socioculturais e interpessoais, além de facilitar a construção do conhecimento em várias áreas: coor-
denação motora, discriminação auditiva e visual, socialização, raciocínio lógico e alfabetização.
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