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Compreendemos que dentre as inúmeras possibilidades de ação física e simbólica da criança 

no mundo, as brincadeiras se configuram como espaços privilegiados de acesso a esse mundo. 

Nessa perspectiva, as situações de brincadeiras cumprem papel fundamental na integração da 

criança com a cultura de seu grupo promovendo espaços de experimentação de situações 

imaginárias que podem, inclusive, ajudá-la em contextos reais. Brincar é experimentar por 

meio da repetição e da ação imaginativa outras formas de ser e de pensar (VYGOTSKY 

2000). As inúmeras possibilidades de conhecimento e de descoberta do mundo físico e 

simbólico por parte da criança podem, através da brincadeira, ser melhor ordenadas quando se 

leva em conta a ação intencional de seus professores em espaços institucionalizados de 

educação. Essa afirmação nos remete a tese de Arce (2006) para quem a brincadeira não é 

algo natural e espontâneo inerente ao ser infantil e pode até mesmo não se desenvolver 

dependendo da inserção que a criança possui nos espaços que frequenta. Desse modo, além de 

incentivar as brincadeiras que surgem das próprias crianças, cabe aos educadores planejar 

situações de brincadeira que possam contribuir para o desenvolvimento integral das crianças e 

também para a sua inserção na cultura de seu grupo. Segundo Moyles (2002), as brincadeiras 

infantis podem contribuir para o desenvolvimento da criança em diversos aspectos dentre eles 

o social, intelectual, físico-motor, emocional-moral e estético. Concordando com essa autora, 

estabelecemos alguns objetivos para o trabalho desenvolvido junto às 16 crianças que 

integraram o Grupo 3 vespertino da Unidade de Educação Infantil da UFG, durante o segundo 

semestre de 2013. São eles: propiciar às crianças contextos físicos e simbólicos de 

experimentação, descoberta e produção de conhecimento; oportunizar o contato das crianças 

com a cultura de seu grupo; fortalecer os laços de amizade entre elas; incentivar a 

construção/apropriação de conceitos; ampliar repertório imaginativo; favorecer a criatividade 

e expressividade; incentivar o desenvolvimento da linguagem verbal e não verbal; trabalhar 

regras e combinados. Foram diversos os recursos pedagógicos e as metodologias utilizadas 

para o desenvolvimento deste trabalho, dentre os quais estão os livros literários, jogos, 

materiais recicláveis, fantasias, brinquedos, passeios, vídeos, embalagens, etc. Foram 

planejadas e desenvolvidas duas atividades semanais que tiveram inicio na segunda semana 

de setembro de 2013 com previsão para término na última semana de novembro do mesmo 

ano. As atividades do projeto contemplaram as brincadeiras de faz-de-conta, brincadeiras de 

papéis sociais, jogos, brincadeiras tradicionais e a confecção de brinquedos. O processo de 

avaliação das atividades contou com alguns instrumentos como a observação, os relatos 

diários do agrupamento, fotos e também com o conselho semestral. A organização e 

implementação desse projeto também objetivou contribuir com a formação das estagiárias do 

curso de Pedagogia que acompanharam o Grupo3 vespertino em 2013.  
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