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APENAS A BRINCAR 

 

"Quando me virem a montar 

blocos 

A construir casas, prédios, 

cidades 

Não digam que estou só a brincar 

Porque a brincar, estou a 

aprender 

A aprender sobre o equilíbrio e 

as formas 

Um dia, posso vir a ser 

engenheiro ou arquiteto. 

 

Quando me virem a fantasiar 

A fazer comidinha, a cuidar das 

bonecas 

Não pensem que estou só a 

brincar 

Porque a brincar, estou a 

aprender 

A aprender a cuidar de mim e 

dos outros 

Um dia, posso vir a ser mãe ou 

pai. 

 

Quando me virem coberto de 

tinta 

Ou a pintar, ou a esculpir e a 

moldar barro 

Não digam que estou só a brincar 

Porque a brincar, estou a 

aprender 

A aprender a expressar-me e a 

criar 

Um dia, posso vir a ser artista ou 

inventor. 

 

Quando me virem sentado 

A ler para uma plateia imaginária 

Não riam e achem que estou só a 

brincar 

Porque a brincar, estou a 

aprender 

A aprender a comunicar e a 

interpretar 

Um dia, posso vir a ser professor 

ou ator. 

 

Quando me virem à procura de 

insetos no mato 

Ou a encher os meus bolsos com 

bugigangas 

Não achem que estou só a 

brincar 

Porque a brincar, estou a 

aprender 

A aprender a prestar atenção e a 

explorar 

Um dia, posso vir a ser cientista. 

 

Quando me virem mergulhado 

num puzzle 

Ou nalgum jogo da escola 

Não pensem que perco tempo a 

brincar 



 

Porque a brincar, estou a 

aprender 

A aprender a resolver problemas 

e a concentrar-me 

Um dia posso vir a ser 

empresário. 

 

Quando me virem a cozinhar e a 

provar comida 

Não achem, porque estou a 

gostar, que estou só a brincar 

Porque a brincar, estou a 

aprender 

A aprender a seguir as instruções 

e a descobrir as diferenças 

Um dia, posso vir a ser Chefe. 

 

Quando me virem a pular, a 

saltar, a correr e a movimentar-

me 

Não digam que estou só a brincar 

Porque a brincar, estou a 

aprender 

A aprender como funciona o meu 

corpo 

Um dia posso vir a ser médico, 

enfermeiro ou atleta.  

 

Quando me perguntarem o que 

fiz hoje na escola 

E eu disser que brinquei 

Não me entendam mal 

Porque a brincar, estou a 

aprender. 

A aprender a trabalhar com 

prazer e eficiência 

Estou a preparar-me para o 

futuro. 

Hoje, sou criança e o meu 

trabalho é brincar." 

(Autor desconhecido)
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Este é um livro do qual eu posso falar com propriedade, pois 

acompanhei todo o processo de construção, desde a elaboração do projeto 

para realização da pesquisa, até a constituição final dessa obra. Conheço 

cada dificuldade superada e cada obstáculo vencido para chegar até aqui.  

Com relação ao conteúdo, é possível afirmar que esta obra se inclui 

em um processo mais amplo de reflexão sobre a educação infantil, que 

vem para mostrar que é possível entrar no mundo da criança e 

percebermos o seu universo real. Constituindo-se em um importante ponto 

de inflexão nesse processo de sistematização e produção de 

conhecimentos, vem aprofundar algumas constatações iniciais desse 

debate em curso sobre o mundo imaginário e a vida real e sua relação com 

a educação, respondendo a algumas demandas urgentes de fundamentação 

da prática político-pedagógica da creche e da pré-escola na atualidade.   

Neste livro, a autora, minha ex-aluna de mestrado, apresenta os 

cinco elementos da brincadeira de faz de conta, fundamentados na teoria 

sociointeracionista de Vygotsky, e mostra como estes se materializam no 

universo infantil, de modo específico, nos enredos criados e encenados 

pelas crianças — sujeitos da pesquisa. Em uma linguagem simples, 

discute a relação dessa brincadeira com a aprendizagem e o 

desenvolvimento da criança.  

O livro é enriquecido com imagens capturadas de momentos reais 

das brincadeiras das crianças, de modo a permitir ao leitor imaginar a cena 

descrita pela autora. Inclui também indicações bibliográficas e traz ideias 



 

para uma prática pedagógica que garante a criança o direito de brincar, 

respeitando suas peculiaridades enquanto cidadão mirim. Essas sugestões 

repercutem intensamente no processo educativo infantil, levando à um 

repensar do conteúdo e da forma de estruturação dos sistemas 

educacionais e de formação técnico-profissional.  

Boa leitura! 

 

Betijane Soares de Barros. 

  



 

 

 

A década de 1990 marcou profundamente a Educação Infantil1. Na 

esfera da legislação nacional, o marco foi a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, de nº 9.394/962, consagrou-a como primeira etapa da 

Educação Básica. Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil (1998) definiram o cuidar e o educar como a tônica para 

o atendimento às crianças menores de seis anos, bem como a brincadeira 

e a interação como eixo norteador das propostas político-pedagógicas, 

ressaltando alguns aspectos da criança que até então passavam 

despercebidos no que tange a essa etapa da educação.  

Essas mudanças legais vêm se constituindo como pano de fundo 

das grandes discussões no cenário educacional, em virtude do brincar está 

associado a uma nova imagem de criança3que vem sendo construída pela 

sociedade contemporânea.   

Sendo assim, no contexto atual, percebe-se a necessidade de que 

todo adulto, principalmente, os profissionais da educação, que lida com 

essa faixa etária deva ter uma compreensão mais profunda sobre as 

interações e brincadeiras da criança. Esse entendimento se faz necessário 

                                                           
1 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2010) 

empregaremos, no decorrer desta pesquisa, o termo Educação Infantil para fazermos 

referência a primeira etapa da Educação Básica, oferecida em creches e pré-escolas, às 

quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem 

estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças 

de 0 a 5 anos de idade. 
2 Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social complementando a ação da família e da comunidade. 

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). 
3 Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

(2010) que define criança como sujeito histórico e de direitos que, nas interações, 

relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 

brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 



 

devido à importância que o brincar, e as interações que provoca, tem para 

o desenvolvimento do ser humano, pois é através do brincar, que a criança 

interage com o real, descobre o mundo, se organiza, se socializa 

(VYGOTSKY4, 1991). 

Nessa pesquisa de abordagem qualitativa e de caráter exploratório, 

buscou-se aprofundar a concepção sobre a brincadeira, mais 

especificamente, sobre o brincar de faz de conta e sua relação com o 

processo de desenvolvimento da criança. Essa brincadeira, segundo 

Vygotsky (1991), permite que a criança passe a aferir sentido aos objetos 

e não apenas os manipular. Cada criança dá um sentido próprio a cada 

objeto e, ao fazer isto, a criança inicia a formação do pensamento abstrato. 

O autor enfatiza que a brincadeira imaginária também amplia a Zona de 

Desenvolvimento Proximal5 (Vygotsky, 1991). 

Deste modo, a presente pesquisa traz como objeto de estudo a 

brincadeira e a interação, como elementos imprescindíveis para o 

processo de desenvolvimento da criança, com fortes implicações na 

educação infantil. Dessa forma, visa compreender a relação da brincadeira 

de faz de conta com o processo de desenvolvimento das crianças em idade 

pré-escolar6, na perspectiva do sociointeracionismo. 

                                                           
4Há uma discordância entre tradutores das obras desse autor, por essa razão encontramos 

seu nome escrito de formas diferentes. Optamos por manter a escrita em consonância 

com as obras mais citadas: “Vygotsky”, salvo os momentos de citação ou quando se faz 

referência a alguma obra específica, no qual a escrita do nome do autor esteja posta de 

modo diferente. 
5 Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), é o principal conceito da Teoria de 

Vygotsky, que ele define como a distância existente entre aquilo que o sujeito já sabe, 

seu conhecimento real, e aquilo que o sujeito possui potencialidade para aprender, seu 

conhecimento potencial (Vygotsky, 1991). 
6 Considera-se como idade pré-escolar não a idade determinada pela legislação nacional 

vigente, mas a idade que Vygotsky, situa em seu livro a Formação Social da Mente, 1991. 

“As crianças em idade pré-escolar (cinco para seis anos)”... (p. 31). “Certamente 

ninguém jamais encontrou uma criança com menos de três anos de idade que quisesse 

fazer alguma coisa no futuro. Entretanto, na idade pré-escolar surge uma grande 

quantidade de tendências e desejos não possíveis de serem realizadas de imediato” 

(p.62). “Vygotsky situa o começo da imaginação humana na idade de três anos” (p. 85). 

Portanto, entende-se que o referido autor considerava em idade pré-escolar a criança com 

mais de 3 (três) e com menos de 6 (seis) anos. 



 

Parte-se do princípio de que a brincadeira é uma forma de 

educação espontânea da criança. Sobre esse aspecto Wajskop (2005) 

esclarece: 

 

O brincar é, ao mesmo tempo, espaço de constituição 

infantil e lugar de superação da infância, pela relação que 

estabelece com a representação e o trabalho adultos. É uma 

forma de atividade social infantil, cujo aspecto imaginativo 

e diverso do significado cotidiano da vida fornece uma 

oportunidade educativa única para as crianças. Na 

brincadeira, as crianças podem pensar e experimentar 

situações novas ou mesmo do seu cotidiano, isentas das 

pressões situacionais (WAJSKOP, 2005, p. 66). 

 

A escolha da temática é decorrência das inquietações levantadas 

durante a primeira experiência com a maternidade, bem como de questões 

que foram surgindo ao longo da carreira profissional e no percurso da 

formação acadêmica na graduação em Pedagogia e pós-graduação latu 

senso em Psicopedagogia Clínica e Institucional.  

As vivências como educadora e o aprofundamento teórico a partir 

dos cursos de formação continuada, nos instigam a problematizar neste 

estudo as seguintes questões, consideradas fundamentais e que orientam 

essa investigação: qual a relação entre o brincar e a interação com o 

processo de desenvolvimento da criança? Quais as implicações para a 

educação infantil? Que aspectos tais dimensões (brincar e interagir) 

sinalizam para a necessidade de se repensar a formação dos educadores? 

A fim de responder essas problematizações, definimos como 

objetivo geral para essa investigação, analisar a relação entre a brincadeira 

de faz de conta e o processo de desenvolvimento da criança e as 

implicações para a educação infantil, a partir da concepção do 

sociointeracionismo.  

O estudo tem como pressuposto que a brincadeira é a atividade de 

principal relevância para o desenvolvimento da criança, que esta não tem 

uma única forma de ser, que se desenvolve na interação social, resolve 

seus conflitos e supera seus limites conforme as situações de brincadeiras 

que ela vivencia. 



 

Visando alcançar o objetivo proposto, este estudo apresenta os 

elementos da brincadeira de faz de conta - a proximidade de uma situação 

imaginária com uma situação real, as regras ocultas na representação de 

papéis e a divergência do campo do significado e da percepção visual, - 

que promovem a interação, a resolução de conflitos e colaboram para 

criação da Zona de Desenvolvimento Proximal da criança, tendo como 

respaldo para análise o principal constructo teórico desenvolvido pelo 

autor, bielorrusso, Lev Semenovich Vygotsky. 

Nesta pesquisa, optou-se pela teoria de Vygotsky, devido ao fato 

de sua concepção sobre o desenvolvimento humano decorrer das trocas 

entre parceiros sociais, através de processos de interação e mediação, bem 

como o enfoque do brincar como atividade preponderante para esse 

desenvolvimento. Esses conceitos apresentam uma nova perspectiva de 

olhar à criança, considerando-a como ela própria, com seus processos e 

peculiaridades, e não um adulto em miniatura. 

Assim sendo, essa investigação envolveu um levantamento teórico 

que perpassou toda a elaboração deste trabalho, com o propósito de 

compreender para explicar a realidade estudada. Nesse sentido, a revisão 

bibliográfica foi realizada mediante o método da leitura imanente7das 

obras de Vygotsky – A formação social da mente, Kishimoto - O jogo e a 

educação infantil, Kramer – A política do pré-escolar no Brasil, Arroyo - 

O significado da infância, entre outros autores que tratam do assunto em 

questão e fundamentam esse trabalho, ressaltando os pontos pertinentes à 

pesquisa. Para tanto, também foram utilizados diversos sites de pesquisa, 

principalmente, o banco de teses e dissertações da Capes (Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior) e Cedu (Centro de 

Educação).  

                                                           
7  Leitura Imanente é uma ferramenta que nos auxilia em estudos sistemáticos de 

pesquisas acadêmicos, publicadas em forma de livros, teses, dissertações monografias, 

artigos, entre outros; bem como em estudos bibliográficos. O uso e a aplicação contínua 

e crítica desta metodologia aprimora o campo cognitivo que envolve a compreensão e a 

apreensão dos elementos que estruturam as formas de exprimir e materializar os 

conhecimentos científicos (BEZERRA e SANTOS, 2015, p. 02). 



 

A pesquisa de campo ocorreu no Centro de Educação Infantil 

Professora Jaci Vieira da Costa, Campo Alegre/AL. Para esta realização, 

foram selecionados três grupos de crianças de 3, 4 e 5 anos, que se 

encontram na idade pré-escolar como proposta por Vygotsky (1991), esse 

é o período em que a criança altera o significado dos objetos, dos eventos, 

expressa seus sonhos e fantasias e assume papéis presentes no contexto 

social.  Esses grupos foram compostos por 6 crianças de ambos os sexos 

e idades variadas, considerando a ideia desse mesmo autor, de que a 

heterogeneidade do grupo enriquece o diálogo, a cooperação e a 

informação, ampliando, consequentemente, as capacidades individuais 

(VYGOTSKY, 1991).  

No ambiente institucional utilizamos de um espaço estruturado a 

partir de áreas de interesses das crianças, tais como: fantasia, casinha, 

beleza, leitura, computadores e música. Foram realizadas seis (6) sessões, 

com gravação de vídeos e fotografias de momentos de brincadeira livre 

de cada grupo neste ambiente. Cada sessão teve duração média de vinte a 

trinta minutos. Depois das observações terem sido realizadas foram feitos 

os recortes de alguns episódios de interação que apresentavam relação 

com os objetivos da pesquisa, os quais foram analisados segundo a 

perspectiva teórica adotada para este estudo. 

Buscando favorecer o esclarecimento do conteúdo constante na 

mesma, sua estruturação está apresentada sob a forma de 3 capítulos. No 

capítulo primeiro, denominado de “Criança e conhecimento se criam e se 

transformam na interação social” analisa-se a teoria sociointeracionista de 

Vygotsky, buscando compreender o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal elaborado por este teórico e a concepção de 

brincadeira como atividade preponderante do desenvolvimento da 

criança. Desse modo, fez-se uma breve análise das implicações do brincar 

para a educação infantil a partir do aporte teórico de autores 

contemporâneos que trabalham e estudam a temática. Assim sendo, 

destacou-se o papel mediador do professor na dinâmica das interações 

interpessoais e na interação das crianças com o conhecimento, 

considerando a brincadeira e as interações como fatores determinantes 



 

para a prática educativa com as crianças, conforme sugere a teoria de 

Vygotsky e determina a Resolução CNE/CEB nº 05/2009.  

No segundo capítulo, intitulado “Os caminhos percorridos para 

realização da pesquisa”, descreve-se os encaminhamentos metodológicos 

utilizados para a pesquisa de campo, a descrição do ambiente de estudo, 

dos grupos observados, o método de observação, os recursos materiais e 

os procedimentos de coleta e análise de dados utilizados. No terceiro e 

último capítulo, denominado “Os elementos da brincadeira de faz de conta 

na perspectiva sociointeracionista”, apresentamos os resultados e as 

discussões a partir das observações realizadas, do aporte teórico adotado, 

da análise de dados e dos resultados obtidos e em seguida, tece-se as 

considerações finais da pesquisa.   

Este trabalho torna-se relevante por acreditar em sua contribuição 

para ampliar o conhecimento acerca da brincadeira de faz de conta e sua 

relação com o processo de desenvolvimento da pessoa da criança. 

Apresenta-se como conteúdo de discussão para os pais, estudantes e 

profissionais que atuam na educação infantil, de modo a sensibilizar sobre 

a importância do brincar e as dimensões do desenvolvimento que 

possibilitam esta atividade da criança, gerando uma reflexão sobre suas 

ações, no sentido de provocar uma quebra de paradigmas e desmistificar 

essa etapa da educação básica apenas como período propício para 

alfabetizar.  

  



 

 

 

A valorização da Educação Infantil tem ocorrido de forma 

significativa nas últimas décadas, em decorrência das constatações de 

profissionais da área sobre as competências da criança na primeira 

infância. Isto porque pesquisas recentes ressaltam que o cérebro humano 

trabalha nos primeiros anos de vida, com muito mais rapidez e presteza 

que nos anos subsequentes. Em vista disso a criança está sempre 

surpreendendo com sua capacidade de desenvolvimento, que sempre 

reserva algo inovador, inesperado. Alia-se a esta crença uma postura 

político pedagógica que confere ao “cuidar e educar” crianças de 0 a 5 

anos o status de educação.  

Esta postura baseia-se na necessidade de que a Educação Infantil 

deve trabalhar as potencialidades da criança promovendo a integração 

entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da 

criança considerando que esta é um ser completo e indivisível, que possui 

características e necessidades distintas das outras faixas etárias, por isso, 

requerem maior atenção por parte do adulto que quando é negligenciada 

pode atrofiar, em todos os aspectos, o desenvolvimento da criança. 

Parte-se do princípio que a ação de se apropriar do conhecimento 

advém das interações sociais. Por isso, não valorizar a competência de 

elaborar subjetivamente de cada indivíduo significa, no mínimo, 

empobrecer o universo infantil. 

Em consonância com essa fundamentação teórica não é mais 

admissível pensar a Educação Infantil apenas como espaço recreativo para 

passar o tempo das crianças enquanto os pais trabalham, como lugar de 

cuidados assistencialista ou preparação para a aprendizagem futura. A 

Educação Infantil deve ser vista como espaço onde se promove a 



 

construção de conhecimentos e a ampliação do universo simbólico das 

crianças. 

Portanto, ao cenário que associa o cuidar e o educar a criança 

acrescenta-se, neste momento, a necessidade em considerar as dimensões 

desenvolvimento/aprendizagem/ensino à forma como estas se articulam 

com uma concepção de conhecimento e se concretizam em projetos 

educativo-pedagógicos. Para tanto, faz-se necessário a escolha de 

referenciais teóricos e o estudo de seus pressupostos. 

É certo que, nos primeiros momentos, meses e anos de vida, cada 

toque, movimento e emoção sentidos por uma criança traduzem-se em 

explosão de atividade elétrica e química no cérebro, uma vez que bilhões 

de células estão se organizando em redes que requerem trilhões de 

sinapses entre si. Nesses primeiros anos da infância, experiências e 

interações com os pais, os membros da família, outros adultos e crianças 

influenciam a maneira como a mente de uma criança se desenvolve com 

o impacto tão significativo quanto o de fatores como nutrimentais e 

cuidados físicos (UNICEF. Situação Mundial da Infância 2001- 

Desenvolvimento Infantil).  

Além disso, desde seu nascimento, o bebê humano interage de 

diversas formas no espaço físico e social ao qual faz parte. Todavia, o 

ingresso em uma creche/escola fará a criança experimentar, 

impreterivelmente, situações de interação bem díspares das que estava 

habituada no convívio familiar. Ao conviver com outras pessoas e dividir 

o mesmo ambiente e brinquedos com outros que não fazem parte de sua 

família, a criança vai conviver com ritmos diferentes do seu e participar 

de um mundo de elementos, atitudes e relações ao qual desconhece o 

significado. 

Desse modo, a ênfase do presente capítulo volta-se à análise sobre 

o brincar e sua relação com o desenvolvimento infantil, já que este é um 

tema fundamental para a educação, ressaltando a forma como a criança e 

o conhecimento interagem e transformam-se mutuamente, a partir da 

delimitação de pressupostos localizados na perspectiva 

sociointeracionista. 



 

 

Essa concepção tem seu fundamento nos estudos epistemológicos 

e conceituais desenvolvidos por Lev Semenovich Vygotsky e seus 

seguidores, especialmente A. R. Luria e Leontiev, em que se define o 

indivíduo como ser ativo, que se constituem como tal não somente devido 

aos processos de amadurecimento biológico, mas, principalmente por 

meio das interações sociais, a partir das trocas entre congêneres mais 

experientes.  

Acerca disso, Oliveira (1992, p.24) cita Vygotsky e explica que “o 

ser humano se constitui enquanto tal na sua relação com o outro social. A 

cultura torna-se parte da natureza humana num processo histórico que, ao 

longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o 

funcionamento psicológico do homem”. 

Em sua obra A Formação Social da Mente, Vygotsky afirma que: 

 

O aprendizado desperta vários processos internos de 

desenvolvimento, que são capazes de operar somente 

quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e 

quando em operação com seus companheiros. Uma vez 

internalizados, esses processos tornam-se parte das 

aquisições do desenvolvimento independente da criança. 

Desse ponto de vista, aprendizado não é desenvolvimento; 

entretanto, o aprendizado adequadamente organizado 

resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento 

vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, 

seria impossíveis de acontecer. Assim o aprendizado é um 

aspecto necessário e universal do processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente 

organizadas e especificamente humanas (VYGOTSKY, 

1991, p. 61). 

 

Nessas explicações, entende-se que Vygotsky, parte de um 

conceito de indivíduo geneticamente social, os processos de crescimento 

e de desenvolvimento da criança estão, nesta concepção, profundamente 

vinculados aos processos de apropriação do conhecimento existentes em 



 

seu meio cultural - portanto aos aspectos físicos e sociais – bem como, aos 

processos de aprender e ensinar. 

Nesse contexto, a criança é considerada como um ser ativo, cujo 

pensamento é construído paulatinamente num ambiente que é histórico e, 

em essência social. Além disso, a mediação, a heterogeneidade e a 

diversidade são considerados os fatores impulsionadores e determinantes 

para o avanço do seu desenvolvimento e à constituição de suas 

peculiaridades psíquicas e comportamentais. 

Portanto, percebe-se que para o Sociointeracionismo, mediação, 

aprendizagem e desenvolvimento são processos interdependentes, que 

constituem um processo unitário e se influenciam mutuamente, sendo a 

aprendizagem a base histórico-cultural de desenvolvimento. Desse modo, 

eles possibilitam a conversão de um no outro, isto é, a aprendizagem 

promove o desenvolvimento e este anuncia novas possibilidades de 

aprendizagem. Por sua vez, esta só é possível, com a presença de 

indivíduos mais experientes, porque “é através dos outros que as relações 

entre sujeito e objeto de conhecimento são estabelecidas” (REGO, 1995, 

p. 110). 

Este “outros” pode ser entendido como sendo alguém com mais 

experiência, seja adulto, jovem ou criança. Mesmo no caso do 

conhecimento dado pela experiência direta da criança, esta ação ocorre 

em um determinado contexto físico e social e, portanto, o “outro” se faz 

aí presente sob a forma de cultura, mediador existente na situação de 

interação. Para exemplificar o exposto. Oliveira (2002, p.56) assegura: 

 

[...] um indivíduo que vive num grupo cultural isolado que 

não dispõe de um sistema de escrita. Se continuar isolado 

[...], esse indivíduo jamais será alfabetizado. [...] se esse 

indivíduo por alguma razão deixasse seu grupo de origem e 

passasse a viver num ambiente letrado, poderia ser 

submetido a um processo de alfabetização e seu 

desenvolvimento seria alterado. 

 

Entretanto, a proximidade entre companheiros não é sinônimo de 

aprendizagem, ensino ou desenvolvimento. O fato de estarem próximos 



 

um do outro agindo e reagindo mecanicamente, não é o mesmo que 

“interagir”, isto é, trocar, dar e receber simultaneamente. 

Por conseguinte, a intensidade, bem como, e, principalmente, a 

qualidade com que uma pessoa, de forma intencional, se interpuser entre 

a criança e os elementos do mundo exterior sejam estes de natureza 

cultural, simbólica ou lógica, influirão significativamente sobre as 

condições do desenvolvimento cultural da criança, ou seja, momentos 

mais propícios à co-construção com o outro de determinadas habilidades, 

conhecimento individual. 

Nessa direção, Vygotsky (1991), introduz o conceito de “Zona de 

Desenvolvimento Proximal”, e define-a como sendo “a diferença entre 

nível de resolução de problemas sob a direção e com a ajuda dos adultos 

e aquele atingindo sozinho” (ibid., p. 58). Desta forma, entende-se que – 

em um plano teórico existem dois níveis de desenvolvimento o real e o 

potencial. O primeiro (real) refere-se ao que a criança consegue realizar 

sozinha, sem a intervenção de outra pessoa. É o que evidencia o 

desenvolvimento consolidado. O segundo (potencial) refere-se aquilo que 

uma criança ainda não consegue realizar de forma independente, mas que 

torna real quando em colaboração com adultos ou crianças mais 

experientes. Desse modo, a Zona de Desenvolvimento Proximal é a 

distância entre o real e o potencial. No entanto, este só se concretiza, só é 

ativado e se transforma em desenvolvimento real em uma situação de 

interação, na qual se encontrem parceiros com níveis diferenciados de 

conhecimento, ou seja, em uma interação em que a criança esteja “sob a 

orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes” (ibid., p. 58). Logo “o que a criança pode fazer hoje com o 

auxílio dos adultos poderá fazê-lo amanhã por si só” (ibid., p.58). 

Assim, na interação social, a formação das funções psicológicas 

superiores aparece como elemento-chave que, articulado ao movimento 

mediação-aprendizado-desenvolvimento no espaço da Zona de 

Desenvolvimento Proximal da criança, torna-se o suporte fundamental 

para a elaboração tanto de novas apropriações de conhecimentos inéditos 

quanto para a confirmação de conhecimentos previamente difundidos.  



 

Portanto, a ação de conhecer se dá no movimento inter e intra-

psicológico, no vaivém dialético entre parceiros: na confirmação de 

objetivos comuns, no confronto de ideias, na busca de soluções, na 

competição, na cooperação. Assim, quando o adulto está atento a este fato, 

ele propicia esta articulação, ampliando a possibilidades de aprendizagem 

e desenvolvimento da criança.  

Vale sublinhar ainda que é da interação de diferentes tipos de 

conhecimentos, sua elaboração pelas crianças em termos de conceitos nas 

distintas sociedades e, especialmente, nas instituições de caráter 

educativo, que se abrem novas possibilidades de aprendizagem e 

desenvolvimento individuais e sociais, de transformação e superação dos 

níveis anteriores destes conhecimentos. A elaboração de conceitos pela 

criança dependerá das diversas experiências de interação que vivenciar, 

não só no sentido de quantidade, mas, especialmente, de qualidade. 

Vygotsky (1991) ainda chama a atenção de que ao compreender 

plenamente o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal deve-se 

considerar o papel da imitação no aprendizado. 

 

As crianças podem imitar uma variedade de ações que vão 

muito além dos limites de suas próprias capacidades. Numa 

atividade coletiva ou sob a orientação de adultos, usando a 

imitação as crianças são capazes de fazer muito mais coisas. 

Esse fato, que parece ter pouco significado em si mesmo, é 

de fundamental importância na medida em que demanda 

uma alteração radical de toda a doutrina que trata da relação 

entre aprendizado e desenvolvimento em crianças 

(VYGOTSKY, 1991, p.59).  

 

Esse mesmo autor discute o papel do brinquedo no 

desenvolvimento e apesar de fazer referência a outros tipos de 

brincadeiras refere-se especificamente ao "faz de conta” em sua discussão. 

Daí, pois, a necessidade de deter-se no estudo do brincar de faz de conta 

e nas interações provocadas por esta brincadeira, a fim de compreender a 

relação das mesmas com o desenvolvimento da criança, bem como, o 

papel do adulto (educador e família) nesse processo. 

 



 

 

A infância tem um aspecto muito intenso caracterizado pelo 

brincar. Com tudo, a ação de brincar é um procedimento histórico e 

construído pela sociedade. Isto é, os outros membros da sociedade 

ensinam as crianças a brincar e essas brincadeiras são repassadas, 

culturalmente, repletas de hábitos, valores e conhecimentos de seu grupo. 

Esse é um direito que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

assegura, em seu Artigo 16, inciso IV, onde a liberdade refere-se a 

diversos aspectos, dentre eles, o brincar e divertir-se, logo, não oferecer 

isso as crianças é privá-las do direito de desenvolver-se plenamente. 

Conforme, Winnicott, (1971, p.63) “o brincar facilita o crescimento e, 

portanto, a saúde”. Nesse sentido, no livro Brinquedo e Brincadeira na 

Educação Infantil, a autora Kishimoto afirma que:  

 

Brincar é importante porque dá a ela o poder de tomar 

decisões, expressar, sentimentos e valores, conhecer a si, 

aos outros e o mundo, de repetir ações prazerosas, de 

partilhar, expressar sua individualidade e identidade por 

meio de linguagens, de usar o corpo, os sentidos, os 

movimentos, de solucionar problemas e criar. Ao brincar, a 

criança experimenta o poder explorar o mundo dos objetos, 

das pessoas, da natureza e da cultura, para compreendê-lo e 

expressá-lo por meio de variadas linguagens. Mas é no 

plano da imaginação que o brincar se destaca pela 

mobilização dos significados. Enfim, sua importância se 

relaciona com a cultura da infância, que coloca a brincadeira 

como ferramenta para a criança se expressar, aprender e se 

desenvolver. (KISHIMOTO, 2010, p. 01). 

 

Além disso, o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil 2010 apresenta uma proposta pedagógica, que faz referência ao 

brincar como eixo norteador de todas as atividades a serem realizadas na 

Educação Infantil, visando o desenvolvimento da autonomia e identidade 

da criança.  

O brincar, mais especificamente, o faz de conta, também foi tema 

de valiosos estudos dos autores Vygotsky (1991) e Leontiev (1998). Estes 



 

asseguram que há uma intrínseca relação da brincadeira com o 

desenvolvimento da criança, especialmente na idade pré-escolar. Apesar 

dos referidos autores não considerarem como o único aspecto 

predominante na infância, assinalam que é a brincadeira que proporciona 

o maior progresso no desenvolvimento cognitivo da criança. Segundo 

eles, é através do brincar que a criança se apropria do mundo real, domina 

conhecimentos, se relaciona e se integra na cultura socialmente 

construída. 

 

O brinquedo é a atividade principal da criança, aquela em 

conexão com a qual ocorrem as mais significativas 

mudanças no desenvolvimento psíquico do sujeito e na qual 

se desenvolvem os processos psicológicos que preparam o 

caminho da transição da criança em direção a um novo e 

mais elevado nível de desenvolvimento. (LEONTIEV, 

1998). 

 

De acordo com Vygotsky (1991), no começo da vida, a criança age 

sobre o mundo através da percepção dos objetos. Quando um adulto 

brinca com um neném, de esconder-se atrás de algo ou de esconder algum 

objeto, além de fortalecer as conexões afetivas da relação adulto-bebê, 

auxilia as crianças a elaborar a imagem mental da pessoa ou do objeto 

ausente, princípio para construção, pelas crianças, de sistemas de 

representação. Esse mesmo autor afirma que para uma criança muito 

pequena o espaço de tempo entre o que ela anseia e a sua satisfação é 

muito curto. No entanto, no início da idade pré-escolar surge outro 

processo psicológico para a mesma: a imaginação.  

Ao observar crianças em idade pré-escolar brincando livremente, 

percebe-se facilmente que o mundo ilusório e imaginário está presente, 

constantemente, em suas ações e atitudes. No entanto, surge um 

questionamento: como essa atividade surge na criança? De acordo com 

Vygotsky (1991) e Leontiev (1998), essa brincadeira surge nessa faixa 

etária quando a criança sente os desejos que não podem ser imediatamente 

satisfeitos como a vontade de agir não apenas com os objetos que fazem 

parte de seu contexto físico e que são acessíveis a ela, mas com objetos a 



 

que ela ainda não tem acesso, e que pertencem ao mundo dos adultos. 

Tentando satisfazer esse desejo a criança cria um faz de conta, e durante 

essa brincadeira ela vai resolvendo essa tensão e realizando seus anseios 

de agir como um adulto, por exemplo, cozinhar, dirigir ou atender um 

paciente.  

Desse modo, entende-se que a impossibilidade que existe entre o 

desejo da criança operar com os objetos do mundo adulto e agir de acordo 

com tais ações, são solucionados pela criança através da criação de um 

mundo ilusório e imaginário. Assim sendo, é pelo brincar que a criança 

satisfaz seus interesses, necessidades e desejos particulares, sendo um 

elemento privilegiado de inclusão na realidade, pois propaga a maneira 

como a criança reflete, ordena, desorganiza, constrói e reconstrói o 

mundo. 

Esse processo favorece o enriquecimento da identidade da criança, 

porque permite que ela conheça outra forma de ser e de pensar; expande 

suas compreensões acerca das coisas e das pessoas, e isso lhe possibilita 

desprender-se das restrições impostas pelo ambiente mediato, 

desempenhar múltiplos papéis sociais, obedecer às regras de 

comportamento dos diferentes personagens que ela representa. Além 

disso, a criança torna-se capaz de modificar o significado dos objetos, 

transformando uma coisa em outra.   

Em um momento de brincadeira, o processo imaginário da criança 

é, segundo Vygotsky (1991), uma atividade que surge da ação, é 

específica do ser humano e desenvolvida conscientemente. Nessa 

atividade, a criança revive circunstâncias que de alguma forma foram 

presenciadas ou vivenciadas por ela, ou seja, a imitação que realiza na 

brincadeira tem mais aspectos de uma lembrança de algo que já aconteceu 

do que elementos imaginários. Outrossim, Leontiev (1998) reitera que a 

ação numa situação de faz de conta não provém da situação imaginária, 

ou seja, “não é a imaginação que determina a ação, mas são as condições 

da ação que tornam necessária a imaginação e dão origem a ela” (p. 127). 

Ao inventar seus enredos de faz de conta, a criança usa elementos 

das experiências já vividas e combina esses elementos, construindo algo 



 

novo. Essa capacidade de compor e combinar o antigo com o novo é à 

base da atividade criadora do homem (VYGOTSKY, 1987a). Acerca disto 

o autor russo Elkonin (1998) atesta: 

 

A base do jogo de faz-de-conta, também denominado de 

jogo de papéis ou jogo protagonizado, é de natureza e 

origem social, tornando-se um meio pelo qual a criança 

assimila e recria a experiência sócio-cultural dos adultos. 

Para ele, os temas dos jogos das crianças são extremamente 

variados e são os reflexos das condições concretas 

vivenciadas pelas crianças (ELKONIN, 1998). 

 

Assim, ao ver uma criança brincando, podemos erroneamente 

pensar que é uma atividade sem nenhuma reflexão, mas a ação de brincar 

de faz de conta apresenta complexidades, induzindo a criança a imitar 

perfis sociais, permitindo reviver momentos nos quais são capazes de 

expressar diversos sentimentos e emoções para melhor se desenvolver. 

Segundo Kishimoto “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” (KISHIMOTO, 2003, p.43). 

Assim, o processo de brincar tem sua origem no conhecimento e 

nas experiências vivenciadas pela criança; é baseando-se nesse repertório 

de vivência que a criança reconstitui acontecimentos do seu dia a dia, ao 

tempo que cria fatos novos. Nessa combinação entre o real e o imaginário 

a criança imita pessoas de sua vivência (pai, mãe, irmão), pessoas que 

ainda não pode ser (professora, motorista, cozinheira) e pessoas que aspira 

ser (médica, cantor, super-herói, etc.). Raciocinando sobre e 

experimentando ser “outros” a criança vai tomando posse de si mesma e 

da realidade que a cerca, consolidando acepções sobre o meio a qual faz 

parte.  

Apesar do faz de conta ser marcado pelo campo da imaginação é 

preciso, segundo Vygotsky, considerar que, ao lado do altruísmo 

permitido pela imaginação, encontra-se o condicionamento às regras 

cominadas pela realidade. Ao tempo que reproduz o comportamento 

social do adulto em sua brincadeira a criança combina situações reais com 



 

elementos de sua ação imaginária. Conforme o enredo da brincadeira vai 

se desenvolvendo acontece uma aproximação com a realização de sua 

ação e do seu propósito (imitação).  

Nessa imitação a criança obedece às regras de comportamento do 

papel que ela assume. Se a criança brinca de faz de conta e imita um 

médico, por exemplo, então ela procura agir como o médico, que ela 

imagina que é naquele momento, age, porque nesse momento ela pode ser 

médico e dessa forma procura obedecer às regras do comportamento desse 

profissional. Portanto “toda situação imaginária contém regras ocultas” 

(Vygotsky, 1991, p. 64). Essas regras consideradas implícitas não são 

estabelecidas a priori, como em um jogo de xadrez, por exemplo, mas tem 

sua origem na própria situação imaginária. (ibid., p.64).  

Desse modo, é nessa brincadeira de faz de conta que a criança 

consegue imitar os adultos ou um super-herói ou um personagem 

televisivo e desse modo consegue agir além do seu comportamento 

habitual, operando em um nível superior ao que ela realmente se encontra. 

Essa ação de imitar gera oportunidades para o desenvolvimento 

intelectual. No início, a imitação são lembranças e reproduções de 

situações reais, porém através da dinâmica de sua imaginação e do 

reconhecimento de regras ocultas que dirigem as atividades reproduzidas, 

a criança adquire um controle elementar do pensamento abstrato. Nesse 

sentido a brincadeira dirige o desenvolvimento (ibid., p.64). 

Além disso, no entender de Vygotsky (1991), a brincadeira 

permite a criança agir em um campo cognitivo que está dependente de 

motivações internas. É perceptível que os objetos são fontes de grandes 

motivações para crianças muito pequenas, e isso vai direcionando sua 

ação, enquanto que em um faz de conta os objetos já não apresenta uma 

força motivadora tão forte assim, tornando a criança capaz de agir 

distintamente em relação ao objeto que ela vê. Isso acontece por que há 

uma diferenciação entre o significado e a percepção visual.  

Desse modo, o pensamento nas crianças menores é determinado 

pelos objetos do exterior, enquanto que nas crianças de acima de 3 até, 

aproximadamente, 6 anos o pensamento passa a ser determinado pelas 



 

ideias. A criança pode, por exemplo, utilizar um pedaço de tecido como 

capa de super-herói e com ela voar para outros mundos, ela pode utilizar 

diversos materiais que venham a representar outra realidade, dependendo 

do contexto do seu universo imaginário. Há uma flexibilidade grande em 

valer-se de objetos e dar novos significados através da imaginação, 

proporcionando a criança uma nova forma de compreender e de inventar 

suas vivências. 

No entanto, isso não quer dizer que qualquer objeto pode ser 

qualquer coisa para uma criança enquanto brinca. Segundo Vygotsky, os 

adultos podem usar conscientemente os símbolos e, por exemplo, dizer 

que um pequeno lápis é um cavalo e isto seria suficiente, mas para a 

criança o mesmo lápis não pode ser um cavalo pelo simples fato de que 

não pode ser usado como tal, diferentemente de um cabo de vassoura, 

porque os mesmos gestos que representam o cavalgar podem ser aplicados 

a ele.  

 

Devido essa falta de substituição livre, o brinquedo e não a 

simbolização, é atividade da criança. Um símbolo é um 

signo, mas o cabo de vassoura não funciona como signo de 

um cavalo para a criança, a qual considera ainda a 

propriedade das coisas mudando, no entanto, seu 

significado. No brinquedo, o significado torna-se o ponto 

central e os objetos são deslocados de uma posição 

dominante para uma posição subordinada. (VYGOTSKY, 

1991, p.66).  

 

Outra característica relevante a ser analisada no faz de conta e sua 

relação com o desenvolvimento da criança é o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal. Isso ocorre por que o jogo simbólico possibilita 

a criança comunicar-se com o mundo do adulto, onde vai assumindo 

controle interior apreço e confiança em sim mesma, intensificando sua 

autonomia em ações como se alimentar sozinhas, mudar a roupa, calçar 

sapatos, fazer amigos, entre outras. “Brincando, portanto, a criança 

coloca-se num papel de poder, em que pode dominar os vilões ou as 

situações que provocariam medo ou que a fariam sentir-se vulnerável e 



 

insegura”. (KISHIMOTO, 2003, p.66), e assim vai se tornando capaz de 

superar seus próprios limites. 

Neste sentido, Rego (1995) também assegura: 

 

A brincadeira de faz de conta é responsável por criar ‘uma 

Zona de Desenvolvimento Proximal’ justamente porque, 

através da imitação realizada na brincadeira, a criança 

internaliza regras de conduta, valores, modos de agir e 

pensar de seu grupo social, que passam a orientar o seu 

próprio comportamento e desenvolvimento cognitivo. 

Assim o brinquedo não só possibilita o desenvolvimento de 

processos psíquicos por parte da criança como também 

serve como um instrumento para conhecer o mundo físico e 

seus fenômenos, os objetos (e seus usos sociais) e, 

finalmente, entender os diferentes modos de comportamento 

(os papéis que desempenham como se relacionam e os 

hábitos culturais) (REGO, 1995, p. 113 - 114). 

 

Com base nesses pensamentos é possível afirmar que o faz de 

conta torna-se um recurso extremamente favorável a consolidação tanto 

daqueles processos que estão em vias de formação, como outros que serão 

complementados. 

As experiências de brincar permitem o surgimento de múltiplas 

possibilidades para que a criança resolva dificuldades tanto do momento 

atual, como de situações passadas. Além disso, proporciona a criança 

planejar o futuro. Para Kishimoto (2003, p.68) brincar tira a criança da 

passividade conduzindo-a para o papel ativo, promovendo chance de 

encarar seus medos. 

Através dessa brincadeira, habilidades importantes, como a 

atenção, a imitação, a memória, a imaginação, são desenvolvidas na 

criança. Pois ao brincar, elas fazem uma exploração e uma reflexão sobre 

a realidade e a cultura na qual estão inseridas. Brincando elas exploram e 

refletem sua realidade e sua cultua. Além disso, ao tempo que vão se 

apropriando também vão questionando as regras e papéis sociais. É 

possível afirmar que enquanto brincam de faz de conta as crianças são 

capazes de ultrapassar a realidade, alterando-a através da imaginação. 



 

Neste sentido, se estabelece uma unidade dialética mútua entre o 

mundo imaginário e mundo real, proporcionando a ampliação e a 

transformação das experiências do ser na sua relação com o meio.  

Fortuna ressalta que: 

 

A experiência da brincadeira permite as crianças decidirem 

sobre os papéis a serem representados, atribuir significados 

diferentes aos objetos transformando-os em brinquedos, 

levantar hipóteses, resolver problemas, sentir seu mundo e 

o mundo mais amplo ao qual não teriam acesso no seu 

cotidiano. (FORTUNA, 2012, p. 67). 

 

Portanto, compreende-se que quanto mais experiências ricas e 

diversificadas forem proporcionadas às crianças, mais possibilidades têm 

de desenvolver a imaginação e a criatividade. E, por conseguinte, quanto 

mais oportunidades tiverem de desenvolver sua imaginação, mais 

criativas serão suas ações e interações com o seu meio. Assim sendo, a 

brincadeira deve ser vista como uma aprendizagem cultural, resultado das 

interações entre sujeitos de um mesmo grupo social.  

Segundo Fortuna (2012, p. 24), “[...] a aprendizagem é a 

apropriação e a internalização de signos e instrumentos num contexto de 

interação, o brincar é a apropriação ativa da realidade por meio da 

representação.” Assim, o brincar constitui uma apropriação ativa da 

realidade a partir de representação. Portanto, considerando a relevância do 

brincar para o desenvolvimento infantil, não faz mais sentido separar 

momentos de brincar dos momentos de aprender no contexto institucional 

da creche/escola, assim como, a brincadeira não pode mais ser entendida 

como uma atividade secundária ou como mero passatempo, ao contrário, 

deve constituir um eixo da organização do trabalho pedagógico. Essas 

atividades simultâneas de brincar e aprender pedem que os espaços e a 

rotina da creche/escola sejam organizados de modo a proporcionar 

variedades de experiências e contato com diferentes linguagens, o tempo 

todo. Sem abrir mão, é claro, dos cuidados com segurança e saúde. Assim, 

entende-se que a brincadeira deve ser vivenciada na infância e que o 



 

brincar faz parte de um desenvolvimento prazeroso não sendo somente 

lazer, mas sim, momentos significativos de aprendizagem. 

 

 

A perspectiva histórico-cultural enfatiza que, entre a criança e o 

objeto de conhecimento (linguagem, signos e símbolos) há uma relação 

dialética, mediada por outro sujeito. Ainda em consonância com essa 

concepção ao promover brincadeiras, principalmente aquelas que 

envolvem as crianças em situações imaginárias, tem a nítida função de 

impulsionar a Zona de Desenvolvimento Proximal. Desse modo, entende-

se que as instituições que atendem crianças em idade pré-escolar poderiam 

unir o útil ao agradável e aproveitar essas situações para promover o 

processo de desenvolvimento pleno das crianças.  

A partir desta compreensão, algumas considerações podem ser 

feitas acerca das competências do professor da educação infantil, uma vez 

que, o mesmo deixa de ser visto como exclusivo de informação e 

formação, e que as brincadeiras e interações estabelecidas entre as 

crianças também têm papel fundamental na promoção de avanços no 

desenvolvimento individual. 

Isto não significa, no entanto, que seu papel seja dispensável ou 

menos importante muito pelo contrário, a função que ele desempenha é 

essencial já que assume a postura de mediador das interações entre as 

crianças e das mesmas com os objetos de conhecimento. 

Desse modo, agindo como mediador entre a criança e o 

conhecimento, o professor não é um mero observador do amadurecimento 

da criança nem é apenas aquele cujo papel principal é apenas transferir 

informações. Assumindo a postura de um mediador, esse profissional 

deve promover a integração de diferentes e diversificadas experiências, 

colocar a criança em contato com os distintos ambientes e situações que 

proporcione a interação com o outro – criança e adulto – criando espaço e 

experiência de brincadeiras nas quais as crianças resolvam seus conflitos 



 

e tenham uma boa convivência social, contribuindo assim para seu 

desenvolvimento.  

Na coleção Questões da nossa época (Brincando na pré-escola), 

Wajskop aborda essa questão do professor agir como um mediador das 

experiências e das relações estabelecidas pelas crianças e afirma que: 

 

é fundamental ampliar as experiências das crianças se 

queremos proporcionar-lhes base suficientemente sólida 

para sua atividade criadora. Quanto mais as crianças virem, 

ouvirem, sentirem e experimentarem, quanto mais 

aprenderem e assimilarem, quanto mais elementos reais 

tiverem em sua experiência, tanto mais produtiva e criativa 

será a atividade de sua imaginação. (2005, p.101-102). 

 

Assim sendo, o professor precisa estar sensível ao fato da 

necessidade de propiciar as crianças brincadeiras e interações das mais 

diferentes naturezas. No entanto, para poder contribuir efetivamente com 

essa importante fase de formação da criança, o professor precisa está em 

constante formação a fim de ter consciência da importância de seus atos. 

Fazenda (2002, p.13) afirma que “o educador precisa estar sempre se 

apropriando de novos e infinitos conhecimentos”. Sua função exige que 

esteja em uma busca contínua de aperfeiçoamento na qual deve conhecer 

não somente as teorias de como as crianças aprendem e se desenvolvem, 

mas também precisa ter clareza das potencialidades presentes em cada 

atividade realizada e dos objetivos que estão presentes nessas situações, 

de maneira que estas experiências sejam significativas para as crianças e 

que, principalmente, promovam o seu bem-estar. 

Essa postura remete, antes de qualquer coisa, perceber a criança 

como um ser em constantes mudanças, e que se sofre transformações a 

cada interação, isso traz outra implicação ao papel do professor: 

compreender que as crianças utilizam diferentes meios para entender e 

agir sobre a realidade, resultado de suas distintas vivências socioculturais. 

Essas diferenças, não devem ser extintas, pelo contrário, devem ser 

utilizadas como um excelente recurso na aquisição de novos 

conhecimentos, pela riqueza da diversidade no câmbio das experiências, 



 

pois é somente no espaço da heterogeneidade que se pode construir a 

capacidade de criar e transformar. Nesse contexto, 

 

A ação do professor de educação infantil, como mediador 

das relações entre as crianças e os diversos universos sociais 

nas quais elas interagem, possibilita a criação de condições 

para que elas possam gradativamente, desenvolver 

capacidades ligadas à tomada de decisão, a construção de 

regras, à cooperação à solidariedade, ao diálogo, ao respeito, 

a si mesmas e ao outro, assim como desenvolver 

sentimentos de justiça e ações de cuidado para consigo e 

para com os outros (RCNEI, 1998, p. 43). 

 

Além disso, no cotidiano educacional a intervenção nas zonas de 

desenvolvimento proximal das crianças é de responsabilidade (ainda que 

não exclusiva) do professor, visto como parceiro que tem mais 

experiências, informações e a incumbência, entre outras funções, de tornar 

acessível às crianças o patrimônio cultural já formulado pelos homens e, 

portanto, desafiar através da intervenção os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento infantil. 

Nesta perspectiva, para que o professor possa intervir e planejar 

estratégias que permitiam avanços, reestruturação e ampliação do 

conhecimento já estabelecido pelas crianças, é imprescindível que 

conheça a idade mental das mesmas. Nessa direção, Vygotsky (1991, p. 

57) afirma que “aquilo que a criança consegue fazer com a ajuda dos 

outros, deve ser, de alguma maneira, muito mais indicativo de seu 

desenvolvimento mental do que aquilo que consegue fazer sozinha”. 

Portanto, é “função do professor considerar como ponto de partida para 

sua ação educativa, as habilidades que as crianças possuem, advindos das 

mais variadas experiências sociais, afetivas e cognitivas a que estão 

expostas”. (RCNEI, 1998, p. 33).  

Desse modo, compreende-se que desempenhará bem o seu papel, 

na medida em que partindo daquilo que a criança já consegue fazer 

sozinha, ele for capaz de ampliar e desafiar a construção de 

conhecimentos novos, na linguagem Vygotskyana, capaz de incidir na 

Zona de Desenvolvimento Potencial das crianças. Desta forma, poderá 



 

estimular processos internos que acabarão por se efetivar passando a 

constituir a base que possibilitará novas aprendizagens. 

Tendo em vista que isto não é tarefa fácil, implica ao professor, 

que no seu fazer cotidiano estabeleça relações entre sentimentos, ideias, 

palavras, gestos e ações nas quais elas possam expressar, de algum modo, 

aquilo que elas já sabem, bem como, demonstrem os indícios daquilo que 

só realizam com o auxílio de outra pessoa mais experiente, seja um adulto 

ou uma criança mais velha. Para tanto, é preciso que o mesmo se disponha 

a ouvir e a perceber essas manifestações infantis. 

Nesse sentido, a realização de uma boa observação e escuta 

sensível das ações das crianças nos diferentes momentos de sua rotina, 

fornece elementos importantes para o professor refletir e planejar as 

situações que serão promovidas com a finalidade de garantir uma 

aprendizagem significativa e um desenvolvimento salutar. Assim sendo, 

o registro das características de cada criança – como produz? De que modo 

interage? Como se relaciona com os diversos instrumentos de 

conhecimentos? Como brinca? Suas descobertas, principais dúvidas e 

dificuldades, interesses etc. – constitui-se uma fonte preciosa para o 

planejamento de atividades significativas e eficientes em termos de 

objetivos que se quer alcançar. Assim, a intervenção do professor “assume 

uma função de mediação entre a criança e a realidade e deve, portanto, ser 

gerida – através da proposta de estímulos interessantes, diálogos, jogos de 

coparticipação – de modo a deixar sempre o maior espaço possível à 

fantasia e à inventividade das próprias crianças” (GUIMARÃES, 1999, p. 

5). 

Para intensificar a fantasia e a capacidade criativa das crianças 

considera-se importante que o educador, deixe a mercê das crianças vários 

objetos, materiais ou brinquedos, assim como disponibilize um espaço 

estruturado para elas brincarem. Malaguzzi (1999) considera o ambiente 

como o segundo educador para a aprendizagem da criança, no sentido de 

enriquecer suas experiências. Nessa perspectiva, considerando que a 

brincadeira de faz de conta é a atividade principal da criança na idade 

delimitada para esse estudo (3 a 5 anos) o papel do professor na 



 

organização dos espaços para possibilitar essa brincadeira seria 

disponibilizar objetos estruturados e/ou não estruturados de modo a 

garantir os recursos necessários para ampliar as competências 

imaginativas da criança no desenvolvimento da imitação e da 

representação de papéis (MOYLES, 2002). Isso porque, se uma criança 

que brinca de ser mãe com uma boneca-bebê tiver à sua disposição 

mamadeiras, roupas infantis, remédios, paninhos, fraldas, enfim, 

acessórios ligados ao papel que ela representa, terá a possibilidade de 

ampliar sua criatividade e imaginação, criando e recriando nas suas ações 

de brincar e imitar as atitudes naturais de uma mãe. 

Outra questão a ser considerada pelo professor da educação 

infantil é o tempo que as mesmas têm à disposição para brincar. Acredita-

se que este deve ser oferecido na quantidade suficiente para que as 

brincadeiras surjam se desenvolvam e se encerrem. Essa organização do 

tempo torna-se imprescindível para que garanta a tranquilidade suficiente 

para que a criança brinque e solte a sua imaginação, inventando, sem medo 

de desagradar alguém ou ser punida.  

Desse modo, o professor é um mediador, organizando e 

propiciando tempos, espaços e situações de brincadeira que articulem os 

recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada 

criança aos seus conhecimentos prévios e as linguagens dos mais variados 

campos de conhecimento humano, garantindo o direito de toda criança a 

um ambiente acolhedor desafiador e prazeroso de experiências educativas 

e sociais/reais variadas. 

Portanto, compreende-se que ao intervir intencionalmente baseado 

na observação das brincadeiras e no respeito às escolhas das crianças, 

oferecendo-lhes material, espaço e tempo adequado para brincar, o 

professor promove as situações mais favoráveis para desenvolveras 

competências de imaginar, criar e organizar da criança. Assim sendo, 

brincar e compartilhar legitimamente com as crianças essas experiências 

torna-se um fator imprescindível, quando se quer garantir e ampliar as 

condições de aprendizagem e desenvolvimento da criança e, assim, 

enriquecer o universo infantil. 



 

 

 

 

O local escolhido para realização desse estudo foi um centro de 

educação infantil, devido ao fato de ser uma instituição de ensino que 

corresponde à primeira etapa da educação básica e que atende crianças de 

0 a 5 anos, o qual se insere o público alvo dessa pesquisa. 

Partindo-se da perspectiva de que a ontogênese se processa na 

interação com o co-específico, torna-se imprescindível procurar 

compreender a relação entre a brincadeira e o desenvolvimento da criança 

a partir da observação de situações interacionais. Desse modo, a 

preferência por um ambiente educacional para investigar essa relação se 

faz pertinente por estar em consonância com o referencial teórico adotado 

e por ser um local privilegiado para a observação de estudos sobre a 

infância, uma vez que promove maior interação, entre criança-adulto e 

criança-criança. 

Vale ressaltar que este estudo está fundamentado nas ideias 

Vygotskyanas no que se refere à importância de investigar a criança num 

ambiente que promova a interação social “a observação pode ser 

executada numa situação de brinquedo, na escola frequentemente tão bem 

quanto, ou melhor, do que no laboratório” (VYGOTSKY, 1991, p.15). 

Além disso, alia-se ao que se quer investigar o anseio de poder contribuir 

para o processo da educação infantil. 

No tocante às características da instituição onde foi realizada a 

coleta de dados para a pesquisa, destaca-se que o Centro de Educação 

Infantil Professora Jaci Vieira da Costa faz parte da rede pública 

municipal de Campo Alegre, Alagoas, funciona de segunda a sexta-feira, 

das 07h30 às 16h00. 



 

Figura 1 - Local da Pesquisa: Centro de Educação Infantil  

Professora Jaci Vieira da Costa 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

No período da coleta de dados, a instituição atendia 242 crianças 

de 4 meses a 5 anos e 11 meses de idade, em regime integral, sendo que 

algumas dessas crianças já tinham 6 anos completos, adquiridos depois da 

data-corte8 de matrícula, 31 de março. A grande maioria das crianças 

atendidas é da comunidade, são de origem humilde e em geral filhos de 

domésticas, autônomas e de funcionários de uma usina de açúcar, que fica 

localizada nas imediações. Também fazem parte da clientela os filhos de 

funcionários da referida instituição. 

O espaço físico do centro de educação infantil apresentava-se com 

a seguinte estrutura: nove salas de referência, sendo duas salas de 

berçários de 4 meses a 1 ano e 11 meses, duas de Maternal I de 2 anos a 2 

e 11 meses, três de Maternal II de 3 anos a 3 e 11 meses, uma de Jardim I 

de 4 anos a 4 e 11 meses e uma de jardim II de 5 anos a 5 anos e 11 meses; 

dez banheiros infantis, duas cozinhas, sendo uma para lactantes, uma 

lavanderia, uma diretoria, uma secretaria, um consultório médico, uma 

sala para professores e coordenação, uma sala de leitura e vídeo, quatro 

banheiros para adultos, um pátio coberto, um playground, um refeitório, 

um almoxarifado e uma dispensa.  

                                                           
8 Limite da data de aniversário para que as crianças ingressem no ensino fundamental.  



 

A equipe de recursos humanos que compõem a instituição é 

formada por 50 funcionários, sendo 9 Professores regentes, 19 Professores 

auxiliares, 5 auxiliares de vigilância escolar, 1 Secretária, 1 Coordenadora 

pedagógica, 1 apoio pedagógico, 1 técnica em enfermagem, 1 auxiliar de 

corredor, 1 Diretora, 3 cozinheiras e 8 auxiliares de serviços diversos. 

O Centro de Educação Infantil Professora Jaci Vieira da Costa, em 

Campo Alegre – Alagoas, foi escolhido como campo de pesquisa com 

base em alguns fatores, dentre os quais, destaca-se: a presença de crianças 

pertencentes às três faixas etárias que correspondem às idades de interesse 

para investigação, 3, 4 e 5 anos; a disponibilidade da equipe, desde a 

diretora, coordenadora pedagógica, professores, funcionários da 

instituição e pais das crianças; o fato de Campo Alegre ser uma, das três 

cidades do Nordeste e a única do estado de Alagoas que foi contemplada 

com o Projeto de Educação Infantil ofertado pelo Instituto Avisalá. Criado 

em 2011 em cooperação com o Banco Santander e com o Ministério da 

Educação MEC, este Programa promove ações de qualificação técnico-

pedagógica visando fortalecer o atendimento ofertado às crianças de 0 a 5 

anos de idade em creches e pré-escolas dos municípios parceiros. Um dos 

indicadores que contribuiu para que esta cidade fosse contemplada foi o 

fato de ter unidades do Proinfância em funcionamento. Esta parceria terá 

duração de um triênio, de 2015 a 2017. Os conteúdos do Projeto de 

Formação trabalhados nesse primeiro ano tiveram como base dois eixos 

principais: o brincar, saúde e bem-estar da criança onde os profissionais 

receberam formação para implantar e/ou implementar uma proposta 

educativa que tem o brincar como eixo norteador e fundamental. 

O estudo aqui proposto foi realizado em uma das salas da 

instituição, que durante o período das sessões, foi disponibilizada 

exclusivamente para observar as crianças em situação de brincadeira livre, 

evitando algumas situações que provocasse intervenções. Esse espaço era 

a antiga sala do jardim II e que por isso era carinhosamente denominada 

pelas crianças de “sala da tia Marli”. Vale ressaltar que o brincar de faz 

de conta já faz parte da rotina das crianças, e que por esse motivo todas as 

salas dispõem de algumas áreas que favorecem essa brincadeira.  



 

A organização da sala disponibilizada para investigação foi 

inspirada na abordagem High/Scope9. Esse ambiente ficou organizado 

com cinco áreas de interesse das crianças, que motivasse à brincadeira de 

faz de conta. Vale ressaltar que a seleção das referidas áreas surgiu a partir 

das reflexões sobre as brincadeiras e interações realizadas no dia a dia das 

crianças do CEI Jaci Vieira da Costa. Na rotina delas, o brincar está 

presente em praticamente todas as ações, por essa razão foi imperativo 

aguçar o olhar para as diferentes manifestações das crianças. Um gesto, 

um olhar, uma expressão que o corpo demonstrava, tudo era observado 

com cuidado para compreender as relações e interações infantis nos 

diferentes contextos em que nos encontrávamos: sala de referência, 

parquinho, refeitório, etc. Procurou-se ficar bem próxima delas, para ouvir 

suas conversas e compreender as trocas feitas durante as brincadeiras e os 

diferentes momentos da rotina diária. As suas falas e manifestações 

contribuíram para refletir, selecionar e planejar a organização de cada 

área, considerando as suas preferências. Desse modo, foram constituídas: 

a área da casa, a área da beleza e da fantasia, a área da música, a área do 

computador e área da leitura e da escrita.  

Destaca-se a importância de um ambiente estruturado para o 

brincar, pois acredita-se que a brincadeira flui com maior facilidade tendo 

em vista a variedade de objetos/brinquedos que proporcionam imaginar o 

que poderá ser feito com eles. Entende-se, que este ambiente, organizado 

com as áreas temáticas e objetos/brinquedos correlacionados, é adequado 

a esta pesquisa, pois promove o brincar, convida a criança a querer fazê-

lo, a experimentar o uso dos objetos, os papéis que estes sugerem, entre 

outros aspectos. “Uma ideia é que as crianças devem ter à disposição uma 

variedade de bons materiais e acessórios, adequados para o brincar, e que 

sejam deixadas livres para brincar de acordo com as suas necessidades.” 

(MOYLES, 2006, p. 28). 

Na área da casa foi organizado um ambiente com: mesa com 

cadeiras, toalha na mesa e vaso com flores; pia de madeira com uma bacia 

                                                           
9 A High/Scope proposta curricular para a educação infantil onde o espaço em que as 

crianças permanecem é organizado em áreas. Ver: HOHMANN e WEIKART, 2007.  



 

de plástico no centro, cortina na parte de baixo da pia e repartições na 

parte de cima; armário de madeira com embalagens vazias de produtos 

alimentícios e de limpeza, mini comidinhas de biscuit, talheres, pratinhos, 

panelinhas, potinhos e garrafinhas de plásticos; carrinhos com bonecas-

bebê (com corpo macio e diferentes identidades étnicas raciais); um fogão 

confeccionado com caixa de papelão (construído com a participação das 

crianças do Jardim I durante o período de familiarização), e uma casinha, 

estilo cabaninha, com tapete e almofadas montada com a participação das 

crianças da turma do maternal C.  

 

Figura 2 - Área da casa 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3 - Área da casa 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na área da beleza e da fantasia foram dispostos artigos no universo 

feminino e masculino: uma arara com várias roupas e fantasias (algumas 

mais fáceis outras mais difíceis de tirar e por), calçados (sandálias, 

sapatos, sapatilhas), bolsas, chapéus e lenços. 

 

Figura 4 - Área da beleza e da fantasia 

 
Fonte: Autoria própria. 



 

Ainda na área da beleza e da fantasia foi disponibilizado um puff 

de garrafa pet, uma penteadeira confeccionada com caixa de papelão 

(construídos com a participação das crianças do Jardim II, durante o 

período de familiarização); um espelho, algumas bijuterias (anéis, 

pulseiras, colares, correntes, brincos, relógios), óculos escuros, vidrinhos 

de esmalte, de cremes hidratantes, secador de cabelo de brinquedo, 

maquiagem infantil, pinceis de maquiagem, pentes e escova de cabelo.  

 

Figura 5 - Área da beleza e da fantasia 

 Fonte: Autoria própria. 

 

Na área da música, foram disponibilizados, instrumentos musicais 

diversos tais como: gaita, tambor, pandeiro, flauta, triângulo, maracá, 

chocalho, pratos, pratinela, entre outros; uma cdteca (caixa com vários cds 

de diferentes estilos musicais) e um micro system. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6 - Área da música 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na área da leitura organizou-se um espaço com tapete, almofadas e um 

varal de parede, com várias linhas divisórias para comportar os diversos livros 

de histórias infantis pendurados. 

 

Figura 7 - Área da Leitura 

 
Fonte: Autoria própria. 



 

Na área dos computadores montamos um espaço com os seguintes 

materiais: uma mesa com teclado, mouse, monitor, uma cadeira, uma 

mesinha com impressora, papel ofício, tablet, controle de videogame, e 

uma mesinha lateral de papelão com telefone fixo. 

 
Figura 8 - Área do computador 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A partir da segunda sessão, surgiu a necessidade de acrescentar 

outros objetos/brinquedos em algumas áreas, entre eles: um celular e 

videogame portátil (área do computador), mais um espelho e dois pares 

de sapatos femininos de salto (área da beleza e da fantasia), um microfone 

(na área da música). Também foi preciso substituir o tecido que formava 

o teto da cabaninha, pois o primeiro não era transparente e isso dificultava 

a visualização e filmagem das situações que ocorriam lá dentro. Todo esse 

ambiente foi denominado, pelas próprias crianças, de “sala da tia Marli”, 

pelo motivo exposto anteriormente. Isso facilitou sua identificação, mas 

também gerou, nas demais crianças, um forte desejo de explorar aquele 

ambiente, e, por esta razão, a instituição decidiu que manteria a sala, 

mesmo depois da pesquisa, para que as outras crianças tivessem acesso. 



 

Observou-se que as áreas que mais favoreceram a brincadeira do faz de 

conta foram as áreas da beleza/fantasia, da casinha e da música.  

 

 

Para formação dos grupos foram selecionadas crianças com as 

idades acima de 3 anos até 5 anos e 11 meses (considerando a data de 

início da pesquisa, (29/07/2016). Foram organizadas três turmas composta 

com 6 crianças em cada grupo, com idades correlacionadas, e de ambos 

os sexos. A opção por esta faixa etária ocorreu considerando os estudos 

de Vygotsky (1991) que afirma ser esta a fase a qual a criança entra no 

mundo do faz de conta, foco dessa pesquisa. “A criança em idade pré-

escolar envolve-se num mundo ilusório e imaginário” (p.62). Além disso, 

“para uma criança com menos de três anos de idade, é essencialmente 

impossível envolver-se numa situação imaginária, uma vez que isso seria 

uma forma nova de comportamento que liberaria a criança das restrições 

impostas pelo ambiente imediato” (p. 64). 

Visando a familiarização da pesquisadora com as crianças 

envolvidas nessa investigação, foi imperativo um contato inicial com as 

mesmas dentro das atividades da sua rotina.  

Os referidos grupos foram formados a partir do critério de parceria 

privilegiada, que de acordo com Carvalho e Pedrosa (2002) evita 

dificuldades na inspiração de enredos nos momentos das brincadeiras, já 

que as crianças dispõem previamente de um conhecimento comum, 

compartilhado entre si. Ainda em consonância com as autoras (p. 184) “a 

criança traz para a brincadeira elementos da macro cultura compartilhada 

ao mesmo tempo em que a transmite para seus parceiros da brincadeira”. 

Nessa perspectiva, durante o período de familiarização com as crianças, 

necessário se fez observar, o envolvimento entre estas que  mais/melhor 

interagiam em situações de brincadeira, construindo e compartilhando 

juntas significados, durante as vivências em grupos promovidas pelas 

professoras dentro e fora da sala de referência tais como: brincadeiras no 

playground (escorrega, cama elástica, experiências com areia e água), 



 

contação de história, faz de conta, pega-pega, entre outras que facilitou o 

processo de formação dos grupos.  

Para finalizar a formação de cada turma, foram realizadas 6 (seis) 

sessões de observação, sendo 1 (uma) por semana, sem utilizar nenhuma 

técnica de filmagem, fotografia ou gravações de áudio, apenas o contato 

direto com as crianças.  

Após as sessões de observação para familiarização, os sujeitos que 

fariam parte da pesquisa foram selecionados e assim foram definidos os 

grupos. Como já havia sido planejado, os grupos foram cuidadosamente 

formados por crianças de ambos os sexos, a fim de ampliar as 

possibilidades das brincadeiras das mesmas. Todo esse processo durou 

seis semanas. 

A turma do Maternal II “C” possuía 28 crianças com faixa etária 

entre 3 anos e 4 meses a 3 anos e 11meses no início da coleta (julho de 

2016), correspondendo às idades da criança mais nova e da criança mais 

velha, respectivamente. É importante frisar que devido ao fato da sala está 

com um número excedente ao que determina a Resolução nº 51/2002 – 

CEE/AL, a sala possuía 1 professor e 2 auxiliares ao invés de apenas 1 

auxiliar. Das crianças que foram selecionadas para a pesquisa, no início 

da coleta, a mais nova possuía 3,6 enquanto a mais velha, 3,11 anos. Um 

fato interessante é que nenhuma das crianças desta turma demonstrou 

receio em relação à presença inicial da pesquisadora no ambiente. Pelo 

contrário, demonstraram curiosidade em saber o nome da “tia” (modo 

como as crianças tratam as educadoras); foram amáveis e envolveram a 

pesquisadora nas brincadeiras que estavam vivenciando. Ainda nestes 

primeiros contatos observou-se algumas cenas em que elas imitavam a 

professora pedindo silêncio, pois gostariam de contar uma história. Nessa 

turma do Maternal II “C”, foram escolhidas, 6 crianças, sendo 3 meninas 

e 3 meninos Joyce (3a9m), Larissa (3a5m), Maria Rita (3a11m), Gabriel 

(3a11m), Olavo (3a6m) e Ryan (3a7m).  

Durante as sessões de observação para formação da turma que 

faria parte desse estudo, essas crianças foram vistas interagindo entre si, 

várias vezes, tanto nas atividades vivenciadas em grupo no ambiente 



 

interno da sala de referência quanto nos ambientes externos, que possui 

um playground. É importante destacar que em todos os momentos 

meninos e meninas brincavam juntos, sem deixar que as diferenças de 

gênero alterassem isso. Chamou atenção o fato de perceber que enquanto 

as meninas estavam entretidas na área da beleza, os meninos estavam 

muito empolgados no faz de conta na área da casinha, fazendo 

“comidinhas”, servindo as “refeições”.  

A turma do Jardim I “Único” possuía 30 crianças com as idades 

que variavam de 4 anos e 4 meses a 5 anos e 4 meses, considerando o 

período de início da pesquisa. Também nessa turma havia 1 professor e 2 

auxiliares, pela mesma razão descrita na turma do Maternal “C”. Foram 

também selecionadas nessa turma 6 crianças na qual as idades variavam 

entre 4,4 e 4,10 anos da mais nova para mais velha, respectivamente. Nos 

primeiros momentos, nenhuma criança dessa turma demonstrou timidez à 

presença da pesquisadora, tampouco demonstraram entusiasmo ou mesmo 

curiosidade. Seguiram sua rotina normalmente ignorando a presença da 

pesquisadora. A partir da segunda sessão de observação, algumas delas se 

aproximaram da pesquisadora, abraçavam e se mostraram extremamente 

carinhosas, mas em momento algum inseriram a pesquisadora nas 

atividades, nem nos momentos de brincadeiras livres nem nos momentos 

de brincadeiras dirigidas. 

Ainda durante as sessões de observação para formação dos grupos, 

foi perceptível de imediato nesta turma, a separação por gênero durante as 

brincadeiras. No entanto, a interação menina-menina era bem mais forte 

do que a interação menino-menino, ou seja, durante as primeiras sessões 

de observação para familiarização observou-se que quase todas as 

meninas da turma brincavam juntas, enquanto que quase todos os meninos 

brincavam de maneira individual. Também foi notória que as crianças 

dessa turma entravam com mais facilidade no mundo da imaginação e 

apesar da divisão de gêneros algumas vezes, observou-se os meninos 

sendo o “príncipe” das meninas, e em outros momentos os papéis 

mudavam e os meninos passavam a ser “pai” e “filho” delas. Na maioria 

das vezes os meninos nem formavam parceria na brincadeira e o papel 



 

ficava apenas por conta do enredo das meninas. Assim, ao final do período 

de observação, foram selecionadas 4 meninas e 2 meninos, conforme a 

parceria que se observou nas situações de interação: Rute (4a9m), Kelvin 

(4a4m), Mírian (4a7m), Valéria (4a7m), Alice (4a8m) e Rodrigo (4a10m).  

A turma do Jardim II “Único” era composta por 19 crianças entre 

5 anos e 5 meses a 6 anos e 3 meses. As crianças selecionadas tinham no 

início da pesquisa 5 anos e 5 meses, a mais nova e 5 anos e 11 meses, a 

mais velha. Desde o primeiro contato com as crianças desta turma, notou-

se uma grande euforia com relação a pesquisadora. Praticamente a turma 

inteira correu para abraçar a nova “tia”, perguntando o nome, se tinha 

filhos, se ia trazê-los para ficar com eles, se ficaria na sala todos os dias, 

enfim, uma avalanche de questionamentos foi se formando e a professora 

teve que intervir, pedindo para que todos voltassem aos seus lugares para 

que a pesquisadora pudesse responder a todos. Formou-se naquele 

momento uma espécie de entrevista espontânea. Durante as demais 

sessões a empolgação ao receber a pesquisadora não foi diferente sempre 

com muita euforia, depois de passado o momento dos abraços eles 

voltavam à rotina normal. Já nos primeiros encontros foi possível perceber 

grupos que brincavam juntos frequentemente. Os meninos também 

brincavam constantemente com as meninas nas brincadeiras do 

playground e em outras brincadeiras de correr. Desta turma foram 

selecionados 3 meninas e 3 meninos, pois estes eram parceiros 

inseparáveis nas brincadeiras: Amanda (5a9m), Clarice (5a8m), Marcos 

(5a11m), Miguel (5a11m), Camila (5a6m) e Vinícius 5a11m). 

O convite para ir à “sala da tia Marli”, organizada com o intuito de 

realizar a coleta, foi feito às crianças de cada grupo em momentos 

distintos. Informamos aos grupos que iriam para uma sala organizada com 

diversos brinquedos para brincarem a seu bel prazer, do que eles 

quisessem. Também foi comunicado sobre a importância de se preservar 

os brinquedos, que passariam a fazer parte da sala, não no sentido de 

limitar as crianças, mas argumentando que a preservação daqueles objetos 

(brinquedos) permitiria a elas que usufruíssem dos mesmos em outros 

momentos. Além disso, foi solicitado pela pesquisadora que as crianças 



 

arrumassem conjuntamente a sala após brincarem, argumentando que 

quando fossem brincar novamente elas já saberiam onde encontrar os 

objetos. 

 

 

Essa pesquisa é de abordagem qualitativa e de caráter exploratório. 

Com o intuito de compreender melhor a metodologia empregada nesse 

processo investigativo, optamos em fundamentar os aspectos que a 

caracterizam. Freitas e Prodanov (2013, p. 59) conceituam que pesquisa 

de campo “é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações 

e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual procuramos uma 

resposta, ou de uma hipótese, que queiramos comprovar”. Silva (2009, p. 

12) confirma que, 

 

A pesquisa de campo procede à observação de fatos e 

fenômenos exatamente como ocorrem no real, à coleta de 

dados referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e 

interpretação desses dados, com base numa fundamentação 

teórica consistente, objetivando compreender e explicar o 

problema pesquisado.  

 

Baseando-se em tais objetivos, optamos por uma pesquisa de 

abordagem qualitativa e caráter exploratório, que permite a compreensão 

da realidade, pois, segundo Chizzotti (1995, p. 79): 

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há 

uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 

isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-

observador é parte integrante do processo de conhecimento 

e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. 

O objeto não é um dado inerte e neutro, está possuído de 

significados e relações que sujeitos concretos criam em suas 

ações. 

 



 

Para Gil (1999, p.43) “as pesquisas exploratórias têm como 

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, 

tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores”, ou seja, promover maior 

familiaridade com o problema. 

O método escolhido para realização dessa pesquisa apoia-se, de 

forma subjacente, nas ideias de Carvalho, Império-Hamburger e Pedrosa 

(1999, p. 295) “método é um pensamento sistemático que se constitui na 

imbricação entre teoria e dados”. Nesse sentido, compreende-se que o 

método faz uma articulação entre o objeto de estudo e os procedimentos 

metodológicos a serem adotados. Assim sendo, torna-se relevante frisar 

que esses procedimentos são de suma importância para se compreender a 

problemática levantada nessa pesquisa, uma vez que este se baseia nos 

referenciais etológicos e sociointeracionista. 

Partindo-se desses referenciais, a metodologia aplicada para a 

investigação nesta pesquisa foi a observação sistemática de crianças em 

momentos de brincadeira livre, mas especificamente o faz de conta, e sua 

relação com desenvolvimento infantil. Segundo Maynart: 

 

Observar a criança no contexto de creche em que ela se 

encontra inserida implica uma perspectiva de processo, de 

movimento, de transformações que necessitam de 

interpretações. Por este motivo, não há como apenas 

observar, é necessário contextualizar as observações, e, 

sempre que possível, fazer relação entre elas, propor novos 

direcionamentos com o intuito de buscar compreender o 

meio social no qual a criança constrói sua personalidade 

(MAYNART, 2010, p. 54). 

 

De acordo com os etologistas, é cogente fazer a descrição e análise 

dos comportamentos em circunstâncias de rotina, o que é proporcionado 

pelo método observacional (CARVALHO, 1998). A este enfoque 

acrescenta-se a abordagem sociointeracionista de que essa observação 

deve centralizar na interação, de forma que o comportamento dos 

indivíduos deve ser analisado dentro de suas relações com os outros 

componentes do campo interacional (ADES, 1986). 



 

Nesse sentido, Wallon também valoriza a observação como meio 

de estudo da infância, pois segundo esse autor, a criança deve ser estudada 

qualitativamente a partir de uma análise que objetive a compreensão da 

gênese, do desenvolvimento (DANTAS, 1992a). Este entendimento é 

possível de ser alcançado por meio da observação, uma vez que esta 

“permite o acesso à atividade da criança, e seus contextos, condição para 

que se compreenda o real significado de cada uma de suas manifestações: 

só podemos entender as atitudes da criança se entendemos a trama do 

ambiente na qual está inserida” (GALVÃO, 2000, p.36).  

Assim, a observação se constitui como uma ferramenta de 

fundamental importância, pois não se restringe a constatar fatos, mas 

possibilita problematizar questões passíveis de serem investigadas. 

Com relação aos materiais utilizados para a coleta de dados, 

Carvalho et. Al. (1996) assegura que a observação sistemática envolve a 

necessidade de repetição para permitir uma maior precisão e coerência 

através das quais o pesquisador possa melhor aprender o fenômeno, por 

isso as sessões foram vídeo gravadas pela própria pesquisadora com o 

auxílio de uma câmera filmadora, um tripé para apoio e gravador de áudio. 

A partir da segunda sessão sentiu-se a necessidade de reorganizar 

o posicionamento das áreas, pois percebeu-se que não era possível captar 

as imagens das crianças em todas as áreas ao mesmo tempo com apenas 

uma câmera, devido os espaços entre uma área e outra. 

 



 

Figura 9 - Visão geral da sala

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para facilitar a escuta e transcrição das falas das crianças foi 

utilizado um gravador de áudio nas áreas que ficavam mais distantes do 

foco da filmagem, pois em alguns momentos os sons emitidos, em 

determinadas áreas, dificultavam a captura das falas das crianças somente 

pelo áudio da câmera filmadora. 

Cada sessão durou em média de 20 a 30 minutos. Essas filmagens 

foram posteriormente, recortadas, havendo uma seleção dos momentos 

considerados mais relevantes pela pesquisadora. Isso só foi possível 

devido a vídeo gravação que “amplifica a possibilidade de o observador 

repensar o observado, ou seja, amplifica sua capacidade de análise [...] e 

propicia mais tempo de reflexão” (op.cit., p.262). Todos esses recursos 

foram extremamente úteis e facilitaram o trabalho de transcrição e análise 

à medida que permitia recorrer aos dados quantas vezes fossem 

necessários.  

 

 

 

 

 



 

 

O primeiro passo para realização dessa pesquisa foi a busca pela 

autorização da Secretaria Municipal de Educação de Campo Alegre, 

Alagoas. Em seguida, foi obtido consentimento por parte da diretoria, 

coordenação pedagógica e das professoras do Centro de Educação Infantil 

Jaci Vieira da Costa onde a investigação foi realizada. Tendo conquistado 

essas autorizações, passado o período da observação e selecionado as 

crianças que participariam do referido estudo, fez-se uma reunião com os 

pais das crianças, para apresentar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (T.C.L.E.), que depois de lido, discutido e explanado todos os 

pontos pertinentes, foi prontamente assinado pelos pais. 

Para obtenção de informações adicionais sobre a instituição, 

reconhecimento da mesma por parte da pesquisadora, conhecimento dos 

profissionais, das dependências e das crianças, necessário se fez um 

período de familiarização conforme já foi descrito anteriormente, que 

durou de 29/07/2016 a 21/10/2016.  

Os dados foram coletados a partir da observação de três grupos de 

crianças com 3, 4 e 5 anos. Cada faixa etária tinha seu momento, no 

mesmo espaço e desfrutavam dos mesmos objetos/brinquedos. Essa 

observação iniciou-se em outubro de 2016. O ambiente organizado para 

realizar esta investigação foi uma sala montada com 5 (cinco) áreas 

distintas, convidativa ao brincar de faz de conta, onde uma vez por 

semana, as crianças selecionadas brincavam, por um determinado período 

de tempo, sem interferência, salvo quando surgia alguma situação de risco 

para a criança, como por exemplo colocar algum objeto na tomada, 

investidas contra a janela de vidro, etc. Foram realizadas e filmadas um 

total de seis sessões de cada grupo. 

Para realização desse estudo, utilizou-se algumas premissas e 

características do brincar que serviram de índice e nortearam as sessões 

de observação. Nesse sentido, focalizou-se a influência do brincar na 

criação da Zona de Desenvolvimento Proximal, as divergências entre os 

campos do significado e da percepção visual, a interação e a resolução de 



 

conflitos quando vivenciam situações imaginárias, a proximidade da 

ficção, da imitação de papéis e da representação que surge em situações 

de faz de conta com uma situação real, o faz de conta como uma 

brincadeira que contém regras implícitas.   

 

 

Os dados coletados nesta pesquisa (conforme descrito acima) 

foram analisados de forma qualitativa, considerando que há uma 

influência mútua constante entre investigador e as informações obtidas. 

Assim sendo, por meio do ponto de vista teórico-metodológico do 

observador são constituídos os dados desta pesquisa. Nesta perspectiva de 

análise, segundo Teixeira (2003, p. 187), em se tratando das 

características da pesquisa qualitativa “os teóricos são unânimes em 

destacar o fato de se considerar o pesquisador como o principal 

instrumento de investigação e a necessidade de contato direto e 

prolongado com o campo, para poder captar os significados dos 

comportamentos observados”. 

 É imperativo explicitar que em conformidade com um dos 

objetivos específicos desta pesquisa, as análises foram realizadas com o 

intuito de perceber a influência do brincar de faz de conta no 

desenvolvimento das crianças dos diferentes grupos etários descritos 

anteriormente, ressaltando que todos os sujeitos envolvidos na pesquisa 

brincaram em um mesmo espaço com os mesmos objetos/brinquedos. 

No que se referem aos vídeos gravações, estas foram 

completamente assistidas, diversas vezes visando sintetizar todas as 

sessões observadas. Esse procedimento facilitou a seleção dos episódios10 

de cada sessão que foram escolhidos para a análise. Nessa perspectiva, 

visando atender os desígnios da pesquisa, a triagem dos referidos 

episódios era feita de acordo com o referencial teórico adotado. Esses 

                                                           
10 Consideramos episódio um recorte que é realizado dentro de um registro através de 

vídeo gravação e que é selecionado a partir daquilo que um determinado estudo se propõe 

a investigar.  



 

episódios foram delimitados usando como critério um fragmento em que 

se percebeu a ocorrência do faz de conta considerada importante para 

alcançar o objetivo proposto nesse estudo. Assim sendo, procurou-se 

delimitar o trecho em que tinha início e fim a temática da brincadeira na 

qual os fenômenos pesquisados eram evidenciados. 

Nem sempre, o episódio teve fim por que o enredo da brincadeira 

tinha acabado, às vezes isso acontecia por outras razões como: 

encerramento da sessão, desvio do foco da câmera ou mesmo quando a 

temática da brincadeira já não apresentava mais subsídios conexos aos 

objetivos preestabelecidos nessa pesquisa. 

No tocante ao tamanho dos episódios, estes são bastante variáveis, 

devido os critérios supracitados que foram utilizados para demarcar seu 

começo e seu fim. Desse modo, há episódios que são bem pequenos assim 

como outros são mais extensos. Neste caso, quando o enredo da 

brincadeira era muito longo optou-se por recortar, visando facilitar a 

compreensão do leitor. Esse recorte era feito mediante alguns critérios: 

surgimento de outra (s) criança (s) no enredo da brincadeira, mudança de 

configuração espacial; aparecimento de um novo objeto inserido na 

brincadeira; suspensão da brincadeira e retomada da mesma em um 

momento posterior. 

Mediante a coleção de episódios recortados e transcritos, 

organizou-se um agrupamento de acordo com os pontos mais relevantes 

dos três grupos etários já mencionados, para se argumentar sobre o brincar 

e o processo de desenvolvimento da criança. Esse agrupamento de 

episódios aperfeiçoou a apresentação e discussão dos dados obtidos. 

Conforme foi mencionado anteriormente, os aspectos realçados na análise 

foram surgindo a partir do contato da pesquisadora com os referidos 

dados. 

A exposição dos resultados foi organizada por grupos, 

considerando os elementos do brincar descritos anteriormente, onde em 

cada um desses grupos apresenta-se o roteiro de um episódio de cada uma 

das faixas etárias observadas. Ao final de cada trio de episódios são 

tecidas as considerações acerca do que foi observado em relação ao 



 

elemento do faz de conta em questão.  Além disso, cada episódio 

transcrito possui um cabeçalho com o título do mesmo, os sujeitos 

envolvidos, suas idades e seus nomes fictícios, assim como um resumo do 

que aconteceu.  

A descrição mais minuciosa do que caracterizou cada um dos 

grupos está especificada no capítulo seguinte, que trata dos resultados e 

discussões sobre os dados, os quais visam argumentar, principalmente, a 

relação entre a brincadeira de faz de conta e o desenvolvimento da criança. 

  



 

 

 

Em consonância com um dos objetivos específicos desta pesquisa, 

que buscou identificar os elementos da brincadeira de faz de conta - a 

proximidade de uma situação imaginária com uma situação real, as regras 

ocultas na representação de papéis e a divergência do campo do 

significado e da percepção visual - que promovem a interação e colaboram 

para criação da Zona de Desenvolvimento Proximal da criança, foram 

selecionados cinco episódios de cada grupo etário delimitado para esse 

estudo e organizados de acordo com o elemento que se destaca em cada 

episódio.  

A referida pesquisa é de cunho qualitativo, no entanto, considera-

se pertinente demonstrar o quantitativo de episódios selecionados e 

algumas informações relativas aos mesmos, com o intuito de tornar mais 

evidente e perfeita a compreensão dos dados que foram analisados e 

discutidos. 

 

Tabela 1 Minutação dos episódios 

Elemento da 

brincadeira de 

faz de conta 

Sessão Data 
Turma/ 

Idade 
Duração Episódio 

A proximidade 

de uma situação 

imaginária com 

uma situação real 

 

6ª 

Sessão 
02/12/2016 

Maternal 

C, 3 anos 
2’13”  

Eu vou 

brincar. 

Eu tô no 

trabalho. 

3ª 

Sessão 
11/11/2016 

Jardim 

I,4 Anos 
4’46”  

O Kelvin 

vai ser o 

pai e o 

Rodrigo 



 

vai ser o 

filho. 

2ª 

Sessão 
04/11/2016 

Jardim II, 

5 anos 
08’05” 

Você vai 

para o 

Esquadrã

o da 

Moda! 

As regras ocultas 

na representação 

de papéis 

2ª 

Sessão 
04/11/2016 

Maternal 

C, 

3 anos 

11’46”  

Aí... 

moça, 

você 

queria 

escovar o 

cabelo. 

1ª 

Sessão 

 

28/10/2016 

 

Jardim I, 

4 anos 
14’13”  

Eu vou 

querer ir 

bem 

linda pro 

show, 

bela! 

6ª 

Sessão 
02/12/2016 

Jardim II, 

5 anos 
07’58”  

Hó! Pa 

dizer que 

você é 

filha 

dela! 

A divergência 

entre os campos 

do significado e 

da percepção 

visual. 

6ª 

Sessão 
02/12/2016 

Maternal 

C, 3 anos 
08’07”  

Venha 

aqui! 

Olha 

aqui! 

Espada 

do Hulk. 

6ª 

Sessão 
02/12/2016 

Jardim I, 

4 anos 
01’07”  

É... É de 

mintirinh

a! 

2ª 

Sessão 
04/11/2016 

Jardim II, 

5 anos 
01’38” 

Eu tô 

tomando 

café! 

A interação das 

crianças e a 

resolução de 

conflitos 

6ª 

Sessão 
02/12/2016 

Maternal 

C, 3 anos 
11’49” 

Agora 

vou 

apresenta

r aqui! 

3ª 

Sessão 
11/11/2016 

Jardim I, 

4 anos 
05’15” 

Começou 

o show 

gente e 

eu ainda 



 

não tô 

pronta! 

6ª 

Sessão 
02/12/2016 

Jardim II, 

5 anos 
13’45” 

Você vai 

ser o 

cantor e 

eu vou 

ser a que 

mexe no 

som. 

A influência na 

Zona de 

Desenvolviment

o Proximal. 

2ª 

Sessão 
04/11/2016 

Maternal 

C, 3 anos. 

 

02’22” 
Hô tia! 

Vista 

aqui a 

roupa do 

Bem 10. 

3ª 

Sessão 
11/11/2016 02’23” 

1ª 

Sessão 
28/10/2016 

Jardim I, 

4 anos 

03’00” 
Quem 

quer ser 

meu 

príncipe? 

2ª 

Sessão 
04/11/2016 05’10” 

3ª 

Sessão 
11/11/2016 06’39” 

2ª 

Sessão 
04/11/2016 

Jardim II, 

5 anos 

01’38” 
Oia tia! 

O pastor, 

tia! 

3ª 

Sessã

o 

11/11/201

6 
04’58” 

Fonte: Autoria própria. 

 

Desse modo, os episódios foram utilizados como tema de 

discussão em cada grupo de análise que será especificado a seguir.  

 

 

_________________________________________________________ 

6ª sessão: 02/12/2016 

Maternal II C: 3 anos. 

Crianças envolvidas no episódio: Joyce, Ryan e Larissa. 

Síntese do episódio: Joyce vai para a área do computador dizendo que vai 

brincar de trabalhar. Depois Joyce mexe na impressora e sem nem olhar 

para a pesquisadora diz: “hô tia eu vou resolver umas coisas aqui pra tirar 



 

a folha... uma carta um xerox”. Em seguida, Joyce faz uma ligação com o 

tablet e pergunta se a pessoa tem crédito. Espera um tempo, fecha o tablet 

e se despede da pessoa que ela acreditava que estava do outro lado da 

linha. 

 

Nesse episódio Joyce sai da penteadeira, que está na área 

da fantasia e da beleza, levando um batom, um vidrinho de 

esmalte e um tablet, que foi o primeiro objeto que ela pegou 

ao entrar na sala para essa sessão. Ela vem para a área do 

computador dizendo: “eu vou brincar. Eu tô no trabalho!”. 

Ela puxa a cadeira da mesinha da impressora, coloca os 

objetos que trazia em cima da mesinha. Ao seu lado está 

Larissa pegando o telefone fixo e avisando que vai fazer 

uma ligação: “eu vou ligar para o meu pai né”. Joyce, 

arrumando seus objetos na mesinha responde: “liga aí 

moça! Pode ligar”. Ela vai sentando na cadeira, cruza as 

pernas, enquanto Larissa fala ao telefone: “pai! [Pausa]. 

Ela olha o aparelho, aperta algumas teclas, coloca o 

telefone no gancho e diz: “ele vem já pra cá” [referindo-se 

ao pai]. Joyce continua sentada. Passa batom. Depois ela 

pega o vidrinho de esmalte e tenta abrir, mas não consegue. 

Segurando o vidrinho pela tampa, ela dá umas batidinhas 

contra a sua própria mão. Tenta mais uma vez abrir o vidro, 

como não consegue, ela põe de volta sobre a mesinha e 

começa a mexer na impressora. Enquanto isso, Larissa e 

Ryan estão sentados ao lado dela, um na mesinha do 

computador e o outro na mesinha do videogame, 

respectivamente. Joyce, mexendo e com olhar fixo na 

impressora, fala: “ô tia, [a pesquisadora], eu vou resolver 

umas coisas aqui para tirar a folha... uma carta... uma 

xerox”. Ela levanta, consegue abrir a parte de cima da 

impressora e encontra umas folhas com desenhos feitos por 

outras crianças. Numa expressão de admiração ela fala: 

“eitcha! Coisa mais linda!”. Ela retira a folha e começa a 

fazer algumas dobras, passa na boca, marcando o vinco 

com a saliva da ponta da língua. Em seguida ela abre a 

tampa de saída da impressora, volta seu olhar para o tablet 



 

e pergunta: “deixa eu ver aqui.”. Joyce segura a folha 

dobrada em uma das mãos pega o tablet abre a capinha, 

leva o tablet a orelha como celular e fala: “aí tem crédio?”. 

[crédito]. Ergue o braço e prende o tablet ao ouvido com o 

ombro. Com a outra mão ela tenta colocar a folha na 

impressora e reforça a pergunta: “tem?”. [Pausa]. Então ela 

justifica: “não... por que eu tô digitando aqui umas folhas 

pra comprar umas xerox pra mim. Entendeu?”. Nesse 

momento Ryan chega trazendo da área da beleza e da 

fantasia um secador de cabelos e diz: “ei! Olha! É de 

menina! Toma!”. Joyce pega, mas coloca imediatamente o 

secador na mesinha do telefone. O secador cai no chão e 

ela fala: “não! Ainda não! Eu tô indo pro cabeleireiro”. 

Muito rapidamente ela coloca o tablet de volta ao ouvido e 

se despede: “tchau! Beijus!”. 

 

Figura 10 - Joyce pega a pasta como 

executiva 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 11- Joyce passa batom 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Nessa situação de brincadeira, tanto em seus discursos como em 

sua performance percebe-se que Joyce vivencia uma situação imaginária, 

mas que está fortemente ligada a lembrança de ações que aconteceram 

realmente. 

Ao sair da área da fantasia e da beleza vindo diretamente para área 

do computador dizendo “eu vou brincar, eu tô no trabalho”, Joyce 



 

expressa verbalmente sua entrada no mundo da imitação de papéis e da 

representação, ou seja, no mundo do faz de conta. Observe na figura 10 

que ela traz o tablet no braço semelhante a um adulto que carrega uma 

pasta de trabalho. 

 

Figura 12 - Joyce bate o esmalte na 

mão 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 13 - Joyce segura o tablet com 

o ombro

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Quando Larissa diz que vai ligar para o pai, Joyce prontamente 

interpreta uma pessoa adulta que é a responsável por aquele espaço e dá 

sua autorização dizendo “liga aí moça pode ligar”. Percebe-se que ela trata 

a colega também como alguém mais velha, deixando as duas no mesmo 

nível de idade. Em seguida, quando passa batom, imita uma mulher adulta 

figura 11, e quando pega o vidrinho de esmalte e bate contra sua própria 

mão, figura 12, ela repete uma ação muito comum entre as manicures ou 

qualquer pessoa que tenta obter uma mistura mais homogenia daquele 

conteúdo.  

Outras passagens que marcam esse episódio e nos dão pistas que 

ela mescla a fantasia com ações que estão em sua memória é a atitude de 

vincar a folha com a saliva da ponta da língua e segurar o tablet com o 

ombro simulando que está muito ocupada com as mãos, figura 13.  

Além disso, as expressões orais, também denotam a ideia de que a 

ilusão está muito próxima de uma situação real. Nesse sentido, isso se 

evidencia quando Joyce olha o tablet e diz: “deixa eu ver aqui”. Joyce não 



 

gesticula que está tentando ver uma imagem ou algo semelhante no tablet. 

Pelo contrário, revela a intenção de resolver uma determinada situação 

criada mentalmente em seu repertório. Observamos que é o desejo (não 

revelado verbalmente) de realizar uma compra, porque logo em seguida 

ela já pega o tablet, faz de conta que é um celular, simula que está falando 

com alguém naquele momento e questiona: “aí tem crédio?”. [crédito]. 

Reforça sua pergunta “tem?” e justifica o porquê ou para que ela precisa 

dos créditos “não... por que eu tô digitando aqui umas folhas pra comprar 

umas xerox pra mim. Entendeu?”.  

Ainda nessa direção, demonstra ser uma mulher vaidosa quando 

passa batom, figura 11, e quando é interrompida por Ryan ao lhe oferecer 

o secador de cabelos, ela comunica que “não! ainda não porque tô indo 

pro cabeleireiro” e em seguida volta pro tablet e se despede da pessoa com 

quem ela ilusoriamente falava. 

Esse repertório criado e vivenciado por ela demonstra um faz de 

conta, e nele Joyce vive a personagem de uma mulher que trabalha, que 

está muito ocupada, que deseja crédito para comprar algo para si própria 

(as xerox), e que está saindo do trabalho para ir ao cabeleireiro.  

Segundo Vygotsky (1991, p.69) em idade pré-escolar é “notável 

que a criança comece com uma situação imaginária que inicialmente é tão 

próxima da situação real”. Joyce brincando que está no trabalho, embora 

não tenha sido possível identificar ao certo que função estava 

representando, percebe-se que ela repete ações de uma pessoa adulta que 

estão em sua memória.  

 

__________________________________________________________ 

3ª sessão: 11/11/2016 

Jardim I: 4 anos. 

Crianças envolvidas no episódio: Kelvin, Valéria e Rodrigo. 

Síntese do episódio: Nesse episódio Kelvin e Rodrigo estão na área da 

casa. Kelvin que já havia pego um bule e uns copinhos, puxa uma das 

cadeiras da mesa e avisa que vai tomar café. Rodrigo retira a boneca da 



 

outra cadeira e senta em seu lugar. Rodrigo, fazendo uma voz mais aguda, 

diz: “depois da senhora”. Os dois dão uma gargalhada e fazem gestos 

como se estivessem fazendo uma refeição. Kelvin levanta pega uma 

garrafinha e simula que está servindo/enchendo os copinhos. Em seguida 

ele senta. Rodrigo vai para cabana. Kelvin continua à mesa. Rodrigo 

chama: “papai vem brincar comigo!”.  
 

 

Nesse episódio Kelvin e Rodrigo estão na área da casa. 

Rodrigo pega dois objetos e fala: “vai pega teu negócio pra 

gente brincar! Vamos jogar?”. Kelvin que já havia pego um 

bule e uns copinhos, puxa uma das cadeiras da mesa e fala: 

“eu vou tomar café!”. Rodrigo olha para uma grande 

boneca de pano que está na outra cadeira e fala “ei você tá 

meu canto hô!”. Ele retira a boneca e senta em seu lugar. 

Kelvin sorrir e fala: “senta pra tomar café!”. Rodrigo, 

fazendo uma voz mais aguda, diz: “depois da senhora” os 

dois dão uma gargalhada e fingem que estão fazendo uma 

refeição. As meninas se aproximam e os dois se levantam. 

Rodrigo coloca a boneca de volta e diz: “a gente vai 

embora”, e vai para a área do computador. Kelvin levanta 

pega uma garrafinha em cima do armário e põe sobre a 

mesa. Ele abre e simula que está servindo/enchendo os 

copinhos. Em seguida ele senta. Rodrigo volta e diz: “pai 

eu vou brincar com meus brinquedinhos”, Kelvin olha, mas 

não fala nada. Rodrigo então pergunta: “eu posso 

brincar?”. Kelvin continua sentado à mesa simulando que 

está comendo. Mírian vem da área da beleza e da fantasia 

e pergunta aos meninos: “quem quer brincar de casa?”. 

Nem Kelvin e nem Rodrigo respondem. Mírian fala: “o 

Kelvin é o pai e o Rodrigo é o filho. Cuide da menina!”, 

[referindo-se a boneca]. Valéria volta para área da beleza e 

da fantasia. Rodrigo pega alguns objetos no armário e vai 

para cabana. Kelvin continua à mesa. Rodrigo volta pega 

mais alguns objetos no armário e expressa com euforia: 

“Ihuuuuu” e volta para cabana. Kelvin sentado, vira e fala: 

“eu vou pegar seu brinquedo”. Rodrigo retorna ao armário 

e pega uma caixa. Ele observa, mas não pega nada. De 



 

volta à cabana, Rodrigo chama: “papai vem brincar 

comigo!”. Kelvin levanta, recolhe os objetos que usava a 

mesa. Ele vai até o fogão. Sem nenhuma resposta, Rodrigo, 

de dentro da cabana, chama mais uma vez: “vem papai 

brincar comigo!”. Kelvin, calado, continua no fogão 

mexendo nas panelinhas. Ele pega uma espumadeira, abre 

e fecha o armário. Rodrigo sai da cabana e vai até a 

penteadeira, onde estão as meninas e fala: “pessoal quem 

quer mexer no computador?”. Todas respondem: “eu 

não!”. Ele vai até a área da música e fala: “vem papai me 

ajudar a mexer no botão de música pra eu dançar”. Valéria 

se aproxima de Rodrigo e diz: “eu vou!”. Kelvin que estava 

de costas para eles, segurando uma garrafinha, vira-se. 

Com o olhar direcionado para Rodrigo ele diz: “ei! 

Venha!”. Rodrigo continua envolvido com o micro system 

e Kelvin chama mais uma vez: “venha!”. Ele abre a 

garrafinha, simula que despeja o suposto conteúdo em um 

copinho e sem resposta ele chama Rodrigo pela terceira 

vez: “filhooo...”. Rodrigo sai em direção a Kelvin, mas 

volta para onde estava. Kelvin põe a garrafinha sobre a 

mesa e sai. 

 

Neste episódio, vemos a elaboração de uma “refeição” no 

ambiente da cozinha, figura 14, envolvendo dois meninos que ora são 

personagens de um programa de tv, ora são pai e filho. Quando Kelvin 

pede a Rodrigo para sentar e tomar café com ele, e Rodrigo com voz aguda 

responde “depois da senhora” percebe-se que Rodrigo imitou naquele 

instante o professor Girafales (personagem do programa de TV, 

Chaves11). Observa-se também que Kelvin não havia feito o convite ao 

colega com essa recordação, mas como os termos que usou foram 

semelhantes a fala da personagem Dona Florinda, que contracena com o 

Professor Girafales instigou Rodrigo. A gargalhada que os dois deram 

                                                           
11Chaves é uma série de televisão mexicana de comédia de situação criada por Roberto 

Gómez Bolaños, produzida pela Televisión Independiente de México. Atualmente, o 

programa do Chaves é transmitido pelo SBT. 



 

após suas falas indica uma cumplicidade de lembranças daquela cena 

muito reproduzida no referido programa de tv.  

 

Figura 14 - Rodrigo e Kelvin imitam os personagens do programa do Chaves 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Depois de ficarem simulando que estão fazendo uma refeição, 

Rodrigo sai e quando volta já vive o papel de filho de Kelvin. Rodrigo 

diz: “pai eu vou brincar com meus brinquedinhos” e em seguida “eu posso 

brincar?”. Ao fazer esse questionamento percebe-se que Rodrigo imita 

mesmo um filho que precisa da autorização do pai para brincar. Até esse 

momento do episódio não dá para perceber se Kelvin está envolvido 

naquele repertório de pai e filho de Rodrigo, pois ele continua calado 

simulando que está comendo. No entanto, um tempo depois, percebe-se 

seu envolvimento quando ele diz: “eu vou pegar seu brinquedo”. Ao falar 

isso parece que Kelvin não gostaria que o “filho” estivesse brincando e 

sim fazendo a refeição com ele. Contrário a Rodrigo, que engajado na 

brincadeira, permanece no seu papel de filho e fala: “papai vem brincar 

comigo!”. Essa percepção de que Kelvin não gostaria de ver o filho 

brincando naquele momento é reforçada quando ao final do episódio, 

Rodrigo o chama para ligar o som para ele dançar e Kelvin chama-o três 

vezes para vir ficar com ele: “ei! Venha!”. “Venha!”. “Filhooo...”.  



 

Essas cenas vivenciadas por Kelvin e Rodrigo nesse episódio 

demonstram a proximidade da imitação e da representação com 

lembranças de uma situação real, vivida ou presenciada por eles. Quando 

simulavam a refeição lembraram-se das personagens do programa Chaves 

e quando encenaram ser pai e filho usaram falas muito comuns da vida 

real de um pai e de um filho.  

 

__________________________________________________________ 

2ª sessão: 04/11/2016 

Jardim II: 5 anos. 

Crianças envolvidas no episódio: Clarice, Amanda e Camila 

Síntese: Depois de vestir uma fantasia de dançarina árabe em Camila, 

Amanda fala: “Camila, o seu look não vai ser esse”. Amanda veste outro 

vestido em Camila e pergunta: “gostou desse look?”. Venha ver. Você vai 

para o Esquadrão da Moda”. Amanda repete a pergunta: “gostou? Amanda 

vira para Clarice e diz: “nós estamos brincando de Esquadrão da Moda”, 

e vai até a arara e diz: “eu vou achar outro look para você bem chik que 

esse num tá dando certo não!”. Amanda veste outra roupa em Camila 

depois pergunta a Clarice: “tá lindo”? Clarice responde: “hãããã ... ta 

não!”. Camila rebate: “não! Tá não feio!”. Clarice começa a maquiar 

Camila.  Amanda comenta: “sabe tudo o Esquadrão da Moda, ai!”.  

 

Depois de vestir a saia e tentar colocar um cinto da fantasia 

de dançarina árabe em Camila, Amanda fala: “como ficou 

liiiiinda! Olha no espelho!”. Prende o cinto da fantasia com 

as suas mãos e vai conduzindo Camila até o espelho. Diante 

do espelho tenta prender o cinto com um prendedor de 

cabelo. Não consegue. Clarice que estava na penteadeira ao 

lado, dá algumas sugestões. Amanda tenta novamente, mas 

não consegue. Então ela fala: “Pera ainda... Camila, acho que 

                                                           
12 Esquadrão da Moda é um programa de televisão brasileiro transmitido pelo SBT 

baseado no formato original What Not to Wear, dos canais Discovery Home & Health e 

BBC, que pretende repaginar o visual de seus participantes. 



 

você não vai vestir esse, o seu look não vai ser esse”. Camila 

fica se requebrando diante do espelho e em seguida vai 

tirando a saia. Amanda vai até a arara e pega outro vestido. 

Passando as peças ela pergunta: “cadê aquele cinto?”. Ela 

pega o cinto e diz: “vem cá Camila! Vem cá Camilinha!”. 

Ela vai para o centro da sala. Camila acompanha. Amanda 

para e começa a virar e revirar o vestido até encontrar a 

posição de pôr o vestido em Camila. Em seguida Clarice se 

aproxima e diz: “hôôô mulher...”. Amanda diz: “hô mulher 

tu vem me ajudar aqui com a Camilinha”. Clarice pega no 

vestido e diz: “vai Camilinha bota o braço aqui!”. Clarice 

volta para penteadeira e Amanda continua vestindo Camila. 

Quando termina de vestir o vestido e pôr o cinto, Amanda 

leva Camila até o espelho e fala: “gostou desse look? Venha 

ver, você vai para o Esquadrão da Moda”. Ao colocar Camila 

de frente ao espelho, Amanda pergunta: “gostou?”. Camila 

responde: “gostei!”. Amanda diz: “esse é outro look... Esse 

look tá feio!”. Ela vira para Clarice e diz: “nós estamos 

brincando de Esquadrão da Moda”. Clarice continua se 

maquiando na penteadeira e responde: “eu tô me 

arrumando!”. Amanda vai até a arara e diz: “eu vou achar 

outro look para você, bem chique, que esse num tá dando 

certo não!”. Vai passando as peças de roupas. Ela pega outro 

vestido e diz: “deixa eu ver esse”. Segurando pelo cabide ela 

leva o vestido até o espelho, coloca-o a frente do seu corpo, 

olha-se no espelho, vira-se para Camila e pergunta: “quer 

esse?”. Camila responde: “sim! Quero!”. Amanda retira o 

vestido do cabide e veste em Camila. Pede para ela ir para 

mais perto do espelho depois pergunta a Clarice: “tá lindo?”. 

Clarice responde: “hãããã ... tá não!”. Camila rebate: “não! 

Tá não feio!”. Clarice reafirma: “ei Camilinha, tá feio!”. 

Clarice olha para Amanda e diz: “tá feio ela”. Amanda vai 

até a arara pega outro vestido e fala: “Camila, venha vestir 

esse look!”. Nesse momento, Camila deixando-se maquiar 

por Clarice responde: “pera aí, que tô botando batom!”. 

Amanda começa a tirar a roupa de Camila para vestir a outra. 

Clarice continua a passar batom em Camila e fala: “esse 

batom que eu passei é do Esquadrão da Moda”.  Camila fala: 



 

eí, eu tenho um monte de batom”. Amanda comenta: “sabe 

tudo o Esquadrão da Moda, ai!”. Enquanto Clarice continua 

passando batom em Camila, Amanda está pondo o vestido: 

“você tá no Esquadrão da Moda Camila”. Em seguida ela 

puxa Camila para diante do espelho e diz: “vem cá!”. Camila 

se vê no espelho aperta os dois bojos do vestido e as duas 

dão uma gargalhada devido ao bojo do vestido ser grande. 

Amanda segurando as duas pontas das tiras do vestido nas 

costas de Camila fala: “deixe eu ver se eu consigo fazer 

alguma coisa, é só puxar aqui e ...”. Ela puxa forte as tiras 

do vestido e pede pra Camila ficar quieta. Ela dá um laço. 

Nesse instante, Sidiney vai passando tocando tambor. 

Amanda pergunta: “hô Sidiney, quer dançar comigo?”. Ele 

responde que sim e Amanda sai para dançar com ele.   

 

Figura 15 - Amanda diz a Camila 

que ela está participando do 

Esquadrão da Moda 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 16 - Amanda imita 

Isabella e pergunta se Camila 

gostou desse novo look

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Este episódio apresenta Amanda, Camila e Clarice brincando de 

Esquadrão da Moda. A proximidade da imitação e da representação de 

papéis com uma situação real está presente na situação criada e é possível 

percebê-la, em especial a imitação, à medida que Amanda vai provando 

as roupas em Camila. As atitudes dela revelam que está a imitar Isabella 

Fiorentino Hawilla, a apresentadora do programa televisivo Esquadrão da 

Moda. Amanda realiza ações como se estivesse de fato sendo a 



 

apresentadora como levar a participante ao espelho, colocar acessórios em 

Camila e perguntar se gostou dos looks, figuras 15 e 16. 

Quando Amanda diz para Camila: “Pera ainda... Camila, acho que 

você não vai vestir esse, o seu look não vai ser esse” remete a primeira 

impressão de que ela está vivenciando esse faz de conta. Pois, era bastante 

comum em todas as sessões as meninas se ajudarem na hora de vestir suas 

fantasias, por isso ao comunicar a Camila: “gostou desse look? Venha 

ver... Você vai para o Esquadrão da Moda”, figura 15, e para Clarice: “nós 

estamos brincando de Esquadrão da Moda” parece querer convidar as 

mesmas para mergulhar com ela nessa fantasia. Camila parece aceitar o 

convite, pois se deixa vestir por Amanda e responde que gostou do look 

escolhido pela colega, formando uma parceria na brincadeira da mesma. 

Quando Clarice responde: “eu tô me arrumando!”, não é possível perceber 

se Clarice está se arrumando com o intuito de vivenciar outro enredo ou 

se está a fazê-lo porque já estava desde o início da brincadeira. O mais 

provável que a menina comunica com esta frase é que necessita terminar 

de se arrumar para poder vir a aceitar o convite da colega.  

Em seguida quando Clarice diz que não gostou do look e começa 

a maquiar Camila demonstra sua inserção no mundo fabuloso de Amanda. 

Ao aceitar o convite, sela-se então uma parceria na brincadeira proposta 

por Amanda e, consequentemente, um compromisso com o enredo da 

mesma.  

De acordo com Carvalho e Pedrosa (2002, p. 183), o 

desencadeamento da brincadeira, seu enriquecimento e sua duração 

“podem ser entendidos diante da evidência de um conhecimento já 

previamente compartilhado pelos parceiros”. Nesta perspectiva, o meio 

social oferece elementos para a criação coletiva de um enredo que flui sem 

dificuldades devido ao conhecimento comum que as crianças possuem 

sobre personagens, comportamentos destes, papéis etc. 

 

 

 

 



 

Figura 17 - Clarice maquia Camila e Amanda arruma o vestido dela 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A atribuição explícita de papéis, e as atitudes comunicam a criação 

de um enredo que envolve aquele espaço da beleza e da fantasia, Amanda, 

é a apresentadora que comanda o programa de TV, aquela que entende de 

moda e procura os melhores looks; Camila é a participante do programa 

que não sabe se vestir e que precisa de dicas de moda. Clarice é a 

maquiadora do programa, figura 17. As atitudes de Amanda, ao assumir a 

função de apresentadora do Esquadrão da Moda, ao informar que vai 

procurar outros looks para a colega, a forma como exibe as roupas para 

Camila figura 15 e 16 é indicativo desta posição que ela assume.  

Na atitude de Clarice em dizer que aquele batom que usou é do 

Esquadrão da Moda se reporta à colega já em tom cordial, típico da 

parceria que estabeleceram na brincadeira. Todas essas atitudes 

demonstram que a brincadeira de faz de conta é muito mais a lembrança 

de alguma coisa que de fato aconteceu, do que uma situação imaginária 

totalmente nova. 

 

 



 

 

Ao representar papéis, como, por exemplo, imitar uma mulher 

executiva, um personagem de programa televisivo, um pai, um filho, 

como foi visto nos episódios descritos imediatamente acima, percebe-se 

que as crianças criam seus enredos a partir de situações que elas 

observaram e vão incrementando suas observações com falas e atitudes da 

sua imaginação.  

Imaginam ser quem ainda não são, desenvolvem suas ações a partir 

de suas vivências e aliam a este fator elementos da sua imaginação. Essa 

combinação de realidade e fantasia traz significados novos para a 

brincadeira e isso contribui para sua formação enquanto pessoa. Então, 

por isso, é possível afirmar que o faz de conta é uma brincadeira que 

influencia no processo educativo da criança, uma vez que contribui para 

que elas desenvolvam sua própria identidade, além de contribuir também 

no desenvolvimento dos aspectos cognitivo, motor, social, afetivo. Para 

Oliveira (2013):  

 

Na brincadeira a criança consegue aflorar sua criatividade 

sendo ela mesma, sem medo da imposição do adulto. 

Somente brincando a criança consegue viajar em um mundo 

ilusório cujo autor é ela, pois o brincar é uma atividade onde 

as crianças criam novos fatos, novos ambientes, novos 

brinquedos, dão novos sentidos as brincadeiras, conseguem 

representar, cantar, subir em palcos, dançar, tudo por 

intermédio da sua criatividade na brincadeira. (p. 4).  

 

Gilles Brougère (2010), em sua obra Brinquedo e Cultura tenta 

desmistificar a ideia de que a brincadeira é natural na criança, e procura 

sensibilizar o leitor quanto as características culturais e sociais que estão 

submergidos no brincar. Veja o que diz esse autor nesse sentindo: 

 

Trataremos aqui da brincadeira humana que supõe contexto 

social e cultural. É preciso, efetivamente, romper com o 

mito da brincadeira natural. A criança está inserida, desde o 

seu nascimento, num contexto social e seus 

comportamentos estão impregnados por essa imersão 



 

inevitável. Não existe na criança uma brincadeira natural. A 

brincadeira é um processo de relações interindividuais, 

portanto de cultura. É preciso partir dos elementos que ela 

vai encontrar em seu ambiente imediato, em parte 

estruturado por seu meio, para se adaptar às suas 

capacidades. A brincadeira pressupõe uma aprendizagem 

social. (BROUGÈRE, 2010, p. 104). 

 

Sua fala reforça nosso pensamento que a brincadeira do faz de 

conta transmite às crianças estímulos da sua cultura, levando-as a 

imitarem as pessoas, isso porque enquanto brincam as crianças assumem 

as responsabilidades por si mesmas, praticam exercícios de 

experimentações e com eles vão realizando suas vontades e desejos. 

Os episódios 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 comprovam que em suas ações, a 

criança representa situações às quais já foram, de alguma forma, 

vivenciadas por ela em seu meio sociocultural, ou seja, a sua 

representação na brincadeira está muito mais próxima de uma lembrança 

de algo que já tenha acontecido do que da pura imaginação. A essência do 

"faz de conta" é, conforme o que demonstram os resultados das 

investigações conduzidas por Vygotsky (1991), à criação de uma nova 

relação entre o campo do imaginário e o campo da realidade por parte do 

sujeito.  

Sendo assim, conforme o referido autor, a imitação exerce um 

importante papel na vida da criança e que este jogo de imitar é uma 

repetição do que as crianças viram e escutaram dos adultos, mas que não 

acontece no jogo absolutamente igual ao que aconteceu na realidade. 

Longe de ser uma recordação simples do vivido, imitar promove uma 

transformação criadora das impressões para a formação de uma nova 

realidade que atende os desejos e anseios da própria criança. 

Para o referido autor, quando a criança imita ações de um adulto 

em suas brincadeiras, ela combina situações reais com elementos de sua 

imaginação. Esta fabulação acontece devido a necessidade da criança em 

reproduzir atitudes do dia-a-dia dos adultos os quais ela ainda não pode 

vivenciar. Todavia, para essa representação ela precisa conhecer 

previamente a realidade exterior, assim, quanto mais experiências a 



 

criança tiver vivenciado, maior será a sua bagagem para desenvolver 

fantasias que se materializarão em seu mundo simbólico. 

Portanto, no faz de conta da criança, mundo imaginário e mundo 

real se mesclam e permitem que ela constitua conceitos e relações e se 

constitua enquanto sujeito social que é.  

 

 

2ª sessão: 04/11/2016 

Maternal II C: 3 anos. 

Crianças envolvidas no episódio:  

Síntese do episódio: Nesse episódio, Joyce vivencia o papel de uma 

cabeleireira que também é mãe e leva a filha no carrinho para o seu local 

de trabalho. 

 

Rita e Joyce estão na área da casa. Joyce vai para área da 

beleza e da fantasia e fica mexendo nos objetos que estão 

sobre a penteadeira. Ela pega o secador de cabelos, um 

potinho contendo alguns bicos de pato (prendedores de 

cabelo de plástico) e um pente. Joyce vem até o meio da 

sala e diz: “você queria escovar o seu cabelo”. Ela volta, 

com os objetos na mão, para pegar o puff. Joyce traz tudo 

para área da casa e diz para Rita que estava sentada à mesa 

com uma boneca no colo: “você queria escovar o cabelo”. 

Rita fala: “pode ligar a TV?” Joyce balança a cabeça 

gesticulando que não. E Rita pergunta: “por quê? Tu 

quebrou foi?”. Joyce responde: “não!”. Rita levanta, vai 

para o fogão e Joyce, de pé ao lado do puff, segurando o 

secador e o pente, diz: “aí... tu queria escovar o cabelo...”. 

Rita, mexendo nas panelinhas que estavam no fogão, fala: 

“aí...  eu tava cozinhando...”. Joyce contesta: “não moça, 

não! Você queria escovar o cabelo. Veeenha!”. Rita sai do 

fogão, tenta pegar a boneca que havia deixado na cadeira e 

diz algo que não foi possível compreender. Joyce, 

autoritariamente, fala: “não moça! Não aceito! Não 



 

aceito!”. A boneca cai e Rita vai sentar no puff. Joyce 

começa a encenar que está secando o cabelo de Rita. 

Enquanto isso, Rita pega a boneca que estava no carrinho 

a sua frente, deixada por Joyce anteriormente. Joyce não 

permite: “não moça, a minha filha deixa ela aqui!”. E põe 

a boneca de volta no carrinho. Joyce vai até o armário da 

cozinha e finge que está removendo algo da parte da frente 

do secador. Depois ela volta, e começa a secar o cabelo de 

Rita. Passa a mão nos cabelos, move o secador de um lado 

para o outro e até faz um barulhinho com a boca, tentando 

imitar o barulho do secador: “xiiiiiii!”. Em seguida, Joyce 

coloca o secador em cima da mesa. Pega o pente e um bico 

de pato e começa separar mechas do cabelo de Rita. Penteia 

a mecha. Coloca o pente sobre a mesa. Enrola os fios até a 

raiz e prende com o bico de pato. Rita fica o tempo todo 

sentada, passando batom. Joyce vai até a mesa, coloca 

alguns prendedores na blusa e volta a fazer as mechas no 

cabelo de Rita. Rita vira a cabeça para o lado e Joyce fala: 

“espere moça!”. E com as mãozinhas postas no maxilar de 

Rita, Joyce direciona a cabeça dela para frente e fala: “fique 

quieta!”. Joyce vai até a mesa, pega o pente e vem fazer 

novas mechas no cabelo de Rita. Depois que enrola e vai 

tentar prender, Joyce percebe que não tem mais bico de 

pato em sua blusa. Ela enrola com os dedinhos e pega outro 

prendedor sobre a mesa. Rita fica mexendo a cabeça e 

Joyce pede mais uma vez: “pare moça! Fique quieta!”. Em 

seguida, coloca mais prendedores na roupa. Pega o pente, 

separa outra mecha e diz: “vou fazer outro!”. Coloca o 

pente sobre a mesa e prende mais uma mecha do cabelo. 

Depois de usar dois prendedores que colocou na blusa, 

Joyce bate uma palma e diz: “tá linda!”. Ela vai até a mesa, 

prende mais dois bicos de pato na roupa, volta e diz: “só 

esse! viu moça? Que eu vou fazer no seu cabelo”. Joyce 

fica separando mechas com o pente. Deixa o pente no 

carrinho da boneca, enrola a mecha e tenta prender com o 

bico de pato. Rita fica se remexendo e Joyce de novo fala: 

“pare moça!”. Depois de prender ela diz: “só é uma vez 

tá?”. Joyce pega a boneca no braço e com a outra mão vai 



 

colocando mais um prendedor na blusa. Coloca a boneca 

de volta no carrinho e prende mais uma mecha do cabelo 

de Rita. Joyce diz: “pera aí, viu moça?”. E vai até a mesa 

coloca mais um prendedor na roupa e fala: “vou colocar só 

esse”. Pega o pente, que deixou no carrinho, separa outra 

mecha, entrega o pente a Rita. Enrola e prende a mecha 

com o bico de pato e diz: “fique quieta viu?”. Vai até a 

mesa pega mais bicos de pato. Põe na roupa e volta. Rita se 

remexe e solta uma mecha do cabelo. Joyce, arrumando a 

mecha que soltou, fala: “moça, fique quieta! Senão num 

cacha!”. Joyce fica tentando prender outras mechas. 

Depois pega a boneca e diz: “pera aí! Não saia não agora! 

Que eu já vou tirar”. Coloca a boneca de volta no carrinho. 

Bate duas palminhas e diz: “pera aí” que já vou tirar isso 

do cabelo da moça!”. Pega o potinho de cima da mesa, 

começa a retirar os bicos de pato do cabelo e vai prendendo 

na borda do recipiente. Joyce vai tirando um a um dos 

prendedores. Rita se mexe. Joyce diz: “espere!”. Rita 

levanta. Joyce fala: “espere moça! Ainda tem mais um 

aqui!”. e vai retirando o último bico de pato que ainda havia 

no cabelo de Rita. Rita sai e Joyce pega boneca do carrinho 

e um vidrinho que estava no fogão. Senta no puff e encena 

que dá mamadeira para boneca. 

 



 

Figura 18 - Joyce imita uma 

cabeleireira e seca o cabelo de Rita 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 19 - Joyce, com bicos de 

pato na blusa, separa mechas no 

cabelo de Rita

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Nesse enredo criado por Joyce e Rita percebemos que o faz de 

conta é uma brincadeira que possui regras. Não regras pré-estabelecidas 

como em um jogo de tabuleiro, por exemplo, mas com regras implícitas 

onde elas, principalmente Joyce, que representa o papel de uma 

cabeleireira que também é mãe, busca seguir com exatidão as ações da 

profissional e da ação maternal. 

Essa busca de querer agir o mais análogo possível começa quando 

Joyce não usa a cadeira da área da casa e busca o puff para Rita sentar, 

sinalizando que ele representa a cadeira do salão de beleza. Talvez porque 

ele era o objeto de ligação mais próximo da área da beleza, visto que os 

outros assentos que se tinha eram da área da casa e do computador. 

Observa-se também que Joyce antes de começar a “secar” o cabelo 

de Rita, ela vai até o armário e finge que está removendo algo da parte 

frontal do secador. Essa ação nos remete a ideia de uma cabeleireira que 

troca o bico do secador ou remove fios de cabelos presos naquele objeto, 

antes de começar a escovar o cabelo da próxima cliente.  

Outra ação que demonstra essa semelhança é a forma como ela 

manipula o secador de um lado para o outro e sacudindo com a outra mão 

o cabelo de Rita, figura 18. Além disso, com o intuito de tornar ainda mais 



 

real seu desempenho, Joyce chega a imitar o barulho do secador fazendo: 

“xiiiiiiiiii”.  

Chama a atenção também que a mesa onde colocou o potinho com 

os prendedores e o pente está bem a seu lado e que ela poderia pegar o 

prendedor de cima da mesa e colocar direto nas mechas do cabelo de Rita, 

no entanto, ela prefere prendê-los primeiro em sua roupa, antes de colocar 

nas madeixas de Rita, figura 19, esforçando-se para ser o mais autêntico 

possível às ações do papel que ela representa naquele momento.  

Percebe-se também esse cuidado com a imitação no momento de 

separar as mechas. Ela sempre usa o pente para fazer essa separação, 

apesar de dificultar essa tarefa, pois a cada mecha selecionada Joyce 

largava o pente e ora ele caia ora se perdia entre os outros objetos que 

tinha na mesa e por isso às vezes ela o entregava para Rita segurar. Depois 

que soltava o pente, Joyce começava a enrolar a mecha da ponta até a raiz 

do cabelo, segurava com um dos dedinhos e pegava o prendedor que 

estava na roupa para prender aquela mecha. Isso acontecia com todas as 

mechas que ela fez. 

Ao tratar Rita por “moça”, Joyce parece comunicar a forma de 

tratamento que deve prevalecer durante a brincadeira. A utilização 

contínua dessa expressão permeia todo o diálogo. Isso pode indicar um 

tipo de relação que se configura entre as personagens, evidenciando certa 

forma de tratamento cordial, dispensando a definição mais precisa do 

papel social de cada uma.  

Joyce demonstra que assume as características do papel que está a 

desempenhar também na fala quando diz: “fique quieta moça senão num 

cacha”. Ao enfatizar que é preciso que Rita não se mova para não estragar 

o cabelo parece querer comunicar a colega que se continuar se movendo 

estará atrapalhando e ainda nos permite perceber a reafirmação de duas 

coisas: a primeira delas é a sua intenção de fazer um serviço de qualidade 

e a segunda é o interesse em manter o tom cordial com a “cliente”. 

Essa preocupação com a “cliente” é perceptível durante todo o 

episódio, pois ela fica sempre avisando para Rita que só vai colocar mais 

um. Como se quisesse dizer para Rita ter calma que já está terminando. E 



 

ao levantar para sair ela toma todo o cuidado para que Rita não saia com 

nenhum prendedor no cabelo e diz: “espere moça! Ainda tem mais um 

aqui!”. 

 

Figura 20 - Joyce com a boneca nos braços prende bicos de pato na blusa

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Joyce ao tempo que é cabeleireira é também mãe. Conforme 

mostra a figura 20, Joyce pega a boneca no colo no momento em que vai 

colocar os bicos de pato na blusa, como se quisesse acalentar um pouco a 

“filha”. Assim que Rita sai Joyce pega, cautelosamente, a boneca e 

imediatamente senta e coloca um vidrinho na boca da boneca simulando 

que dá mamadeira. Essa ação parece mostrar atitude de uma mãe que 

acabou de fazer um serviço e que precisa alimentar sua filha.  

Todas essas atitudes: secar o cabelo, colocar os bicos de pato na 

roupa, separar e prender as mechas de cabelo, segurar a boneca no colo e 

dar mamadeira para ela demonstram que Joyce esforça-se ao máximo para 

reproduzir, nos mínimos detalhes, as ações de uma mãe e de uma 

cabeleireira. Suas falas também reforçam a ideia de que a situação 



 

imaginária é uma brincadeira onde a regra principal é que o personagem 

seja o mais idêntico possível com a inspiração que se tem naquele 

momento.  

 

1ª sessão: 28/10/2016 

Jardim I: 4 anos. 

Crianças envolvidas no episódio:  

Síntese do episódio: Rute vive a personagem de uma mulher muito 

vaidosa que deseja ir para um show. Ela pensa em todos os detalhes do 

universo feminino: com a roupa, os acessórios, o cabelo, a maquiagem, as 

unhas, e até com o salto. Além disso, ainda se preocupa com a refeição 

depois do show.  

 

Ao entrar na sala nessa primeira sessão, Rute foi direto para 

a penteadeira, na área da beleza e da fantasia. Ela fica 

mexendo nos objetos da penteadeira e fala: “eu vou logo 

pegar o vestido que é melhor!”. Rute vai até a arara e Alice 

acompanha: “deixe eu pegar o meu também!”. Rute veste 

um top e uma saia longa. Pega uma saia curta e diz: “vou 

vestir essa saia, com essa daqui! Que vem com essa saia. 

Que bota por baixo”. Depois de vestir as duas peças, Rute, 

se posiciona diante da câmera diz: “nós ia pro shooooow!”. 

A saia mais curta fica folgada. Rute fala: “essa saia num dá 

não pra mim”. Ela tira a saia e coloca de volta na arara. Ela 

vê algumas sandálias embaixo da arara e fala: “oia aqui em 

baixo tem sandália! Eu vou querer um salto!”. Alice diz: 

“eu quero uma também”. Rute nega: “não minha fia! Essas 

sandálias num pode não que é da tia”. Alice veste um 

vestido e vai para a penteadeira. Valéria está lá sentada no 

puff e diz: “deixe eu me maquiar nesse salão de beleza”. 

Alice vai até o meio da sala e diz com euforia: “salão de 

beleza! Salão de beleza!”. Em seguida, Rute vai para a 

penteadeira, onde estão Valéria e Alice. Alice sai. Rute 

avisa: “Alice, eu já tô me arrumando!”. Alice volta, abre 

um espaço entre Rute que estava em pé e Valéria que estava 



 

sentada no puff, e diz: “hô gente, eu vou de vestido 

arrumado!”. Elas ficam mexendo nos objetos da 

penteadeira e Alice diz: “bora se arrumar!”. Rute concorda: 

“é! Pra gente ir pro show minha gente! Eu já vou botar 

minha pulseira e essa corrente!". Em seguida, ela se olha 

no espelho. Tira a corrente e coloca no pescoço de Valéria 

e fala: “aaa isso é desse vestido... é do seu vestido essa 

corrente!” Valéria sai com a corrente sem falar nada. Rute 

e Alice ficam se maquiando. Rute fala: ai! Eu vou levar 

pente pra eu pintiar meu cabelo!” Alice não concorda: 

“leve nada querida!”. Alice levanta, vai até a pesquisadora 

e fala: “hô tia eu tô me arrumando pra festa hoje!”. Rute 

diz: “e eu também, tô me arrumando!”. Ela pega no lado da 

saia e abre um pouco, se olha no espelho e fala “não. Eu 

num vou não com essa roupa. Tá muito feia!”. Ela sai da 

penteadeira e vai para arara. Começa a tirar a roupa e 

repete: “tá muito feia essa roupa” Ela pega outra saia curta 

e fala: “eu vou querer ir bem linda pro show, bela!”. Rute 

veste a saia e em seguida começa a se remexer, fazendo 

meio giro para um lado e para o outro. Depois, ela pega 

uma blusinha e veste. Começa a cantar: “amigas, pra 

sempre, nunca vão mudar pra ninguém. Eu sou linda pra 

sempre...” e vai ensaiando um passinho de dança.  

[...]  

Rute volta para penteadeira. Senta no puff e fala: “vou 

botar um brinco! Bem lindo! De verdade! Oia, que brinco 

bonito! Lindo! Lindo! Lindo!”. Em seguida, ela levanta e 

vai sentar na cadeira da mesinha do computador. Rute faz 

alguns toques no teclado e fala para Alice que se aproxima 

dela: “vou tentar achar uma amiga né? Pela internet”. 

Nesse momento, Mírian vai passando com o carrinho de 

boneca, para, olha para Rute, se aproxima e diz: “minha 

querida eu também preciso usar o computador”. Rute 

simula que digita e diz: “pronto!”. Levanta e sai, rebolando, 

sentido à penteadeira. Ela fala: “agora preciso terminar de 

me arrumar”. No chão ao lado da penteadeira ela vê um 

vestido que Mírian deixou. Rute pega, olha e diz: “ai eu 

vou vestir esse!” Alice sentada no puff passando sombra 



 

diz: “não querida, que não é pra você não esse”. Rute veste 

o vestido. Alice sai. Rute senta no puff e diz: “eu vou ta 

linda pro show e ainda falta arrumar o cabelo!”. Rute pega 

o esmalte e fala: “ei! Minha gente, venham pintar as 

unhas!”. Valéria vai correndo da área da leitura para a 

penteadeira, as outras permanecem onde estão. Em 

seguida, Rute pega uma lixa de unha e fala: “vou serrar 

minha mão!”. Valéria continua pintando a unha. Rute 

levanta, vai até a área da casa e diz: “oia minha gente, tem 

macarrão esquentando e bolacha também”. Mírian se 

aproxima, pega um biscoito de massinha de biscuit e fala: 

“oia Valéria, a bolacha!”. Rute interfere: “não! Só depois 

que nós chegar do show! Aí nós tá com fome!”. Mírian 

guarda no armário e Rute volta para a penteadeira. Valéria, 

que continuava lá sentada no puff, diz: “e tu vai pro show!”. 

Rute pega um esmalte e fala: “é! E tu já pintou suas 

unhas?”. Valéria responde: “já!”, e sai para área da música. 

Rute senta no puff e fica se maquiando. 

 



 

Figura 21 - Rute e Alice se 

maquiam

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 22 - Rute diz que a roupa 

tá feia 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Figura 23 - Rute testa o balanço 

da saia

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 24 - Rute empolgada com o 

vestido

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Esta situação mostra uma brincadeira de faz de conta que gira em 

torno da vaidade feminina, sendo protagonizada por Rute, que deseja 

chegar exuberante em um show. Para alcançar esse objetivo ela pensa em 

todos os detalhes. 



 

No início deste episódio, Rute e Alice parecem ter a ideia de uma 

determinada brincadeira e para isso sentem a necessidade de irem 

primeiro escolher o que vestir. Essa percepção parte das falas das meninas. 

Rute: “eu vou logo pegar o meu vestido que é melhor” e Alice: “deixe eu 

pegar o meu também!”. Considerar a roupa um dos ou o item principal a 

ser selecionado é algo muito habitual entre as mulheres quando desejam 

ir para um evento.  

Na primeira escolha da roupa, Rute se expressa como uma mulher 

que busca estilo e moda: “vou vestir essa saia, com essa daqui! Que vem 

com essa saia. Que bota por baixo”. 

Ao assumir, diante da câmera que ia para um show, parece revelar 

que por essa razão está à procura de um look perfeito para a ocasião. 

Não se pode afirmar com precisão, a faixa etária desse papel que 

Rute representa, mas somente que ela é uma mulher que deseja se arrumar 

para chegar linda a um show. 

Depois da escolha da roupa Rute preocupa-se com a sandália e 

como toda mulher vaidosa ela logo afirma: “Eu vou querer um salto!”. 

Quando Rute nega para Alice a sandália, duas hipóteses foram levantadas: 

a primeira delas, era que seu lado do egoísmo feminino em querer ser a 

única a usar salto no evento, falava mais alto naquele momento e, a 

segunda, seria que realmente ela acreditasse que não poderia usar os 

calçados porque era da “tia”. Somente no decorrer do episódio é que se 

percebe a confirmação da segunda hipótese, visto que nenhuma delas usa 

as sandálias. 

No entanto, isso não impediu que elas continuassem com o ritual 

de beleza antes do evento ao qual elas pretendiam ir. Por isso, dirigem-se 

ao que Valéria chama de salão de beleza, a penteadeira, figura 21. Alice 

se empolga e faz questão de expor sua alegria e reafirma a colocação de 

Valéria, gritando euforicamente no meio da sala: “salão de beleza! Salão 

de beleza!”, demonstrando que o referido ambiente é o verdadeiro parque 

de diversões da mulherada.  

Quando Alice sai “do salão de beleza”, Rute comunica: “Alice, eu 

já tô me arrumando!”. Rute parece querer avisar à amiga que já está na 



 

hora de ir se arrumar e que ela faça o mesmo, pois nesse momento, Alice 

estava na área da leitura, vendo as historinhas com os meninos. Essa 

percepção fica mais evidente quando Alice volta e diz: “bora se arrumar!”, 

com uma expressão de que concorda com Rute de que já está na hora 

mesmo. E em seguida, quando Rute concorda com Alice dizendo: “é! pra 

gente ir pro show!”, parece querer reafirmar o roteiro da brincadeira, de 

que todas estão se arrumando com esse propósito. 

Alice também demonstra que precisa de mais espaço na 

penteadeira do que as colegas para produzir seu visual, pois ela quando 

abre uma lacuna entre Rute e Valéria, explica: “hô gente... eu vou de 

vestido arrumado!”. Com essa fala percebe-se que Alice quer mostrar que 

o fato de sua roupa ser mais elaborada exige uma produção visual maior 

em detrimento das roupas das colegas que se subentende, para ela são mais 

básicas e, portanto, não requer que se arrumem tanto.  

No momento que Rute diz: “eu já vou botar minha pulseira e essa 

corrente!”, mostra para as amigas que já terminou a maquiagem e está 

pondo os acessórios com intuito de enriquecer ainda mais seu look e ficar 

ainda mais bonita. No entanto, parece que a corrente não a agradou muito 

e ela passa-a imediatamente para a colega justificando: “é do seu vestido 

essa corrente!”. 

Por um instante Rute e Alice ficam sozinhas na penteadeira e 

fingem que estão se maquiando novamente. Ao fazerem isso observa-se 

que são sempre pinceladas mais rápidas do que a forma como faziam 

anteriormente, transparecendo a ideia de que estão apenas fazendo 

retoques em sua maquiagem. Ela também se preocupa em manter seu 

visual ao chegar no local e durante o evento quando diz: “ai eu vou levar 

um pente para pintiar meu cabelo!”. 

Rute também encena o papel da indecisão de uma mulher com 

relação ao que vestir: “eu num vou não com essa roupa, tá muito feia!”, 

figura 22, vai apressada para arara escolher outra roupa. Essa é uma 

atitude corriqueira entre a maioria das mulheres: ter indecisão em qual 

roupa vestir para ir a determinada festa. Rute não deixou passar 

despercebida essa característica tão feminina no momento em que ela 



 

vivenciava esse papel. Além disso, ela também deixa explícito o seu 

desejo de ir glamorosa ao referido evento quando ela diz: “eu vou querer 

ir bem linda pro show, bela!” 

Quando ela veste a segunda roupa: uma saia curta, e começa a se 

remexer, figura 23, percebe-se que está avaliando o balanço da saia para 

o momento em que estiver dançando no show.  Em seguida ela começa a 

cantar: “amigas, pra sempre, nunca vão mudar pra ninguém. Eu sou linda 

pra sempre...” não é possível identificar com precisão a canção que ela 

está cantando, mas pelo ritmo, o mais provável, é que seja música Amigas 

para sempre, das Chiquititas13. O que se pode afirmar é que Rute já estava 

entrando no clima da festa, pois logo em seguida ela começa a ensaiar uns 

passinhos de dança.  

Quando Rute volta à penteadeira, observa-se que ela também se 

preocupa com os acessórios que a aquele novo traje exige e admirada ela 

fala: “vou botar um brinco! Bem lindo! De verdade! Oia, que brinco 

bonito! Lindo! Lindo! Lindo!”. Esse cuidado é mais uma característica 

típica da mulher vaidosa que se preocupa com as composições dos looks. 

Depois de todo esse ritual, Rute ainda acredita que não está 

totalmente pronta e diz: “preciso terminar de me arrumar” e quando ela 

encontra o vestido ao lado da penteadeira ela acredita que encontrou a 

roupa perfeita para o evento que ela pretendia ir. Isso é perceptível em sua 

fala: “ai eu vou vestir esse!”, como se aquele vestido fosse a mais bela de 

todas as roupas que ela já havia provado, figura 24. Percebe-se que depois 

de vestir aquele vestido, ela se sente glamorosa, pois ao sentar no puff 

diante do espelho ela diz: “eu vou tá linda pro show e ainda falta arrumar 

o cabelo!”. Com essa fala parece querer dizer que já estava majestosa só 

em usar aquele vestido, imagina como não ficaria quando arrumasse o 

cabelo. 

Até esse momento do episódio um detalhe do ritual de beleza ainda 

não havia sido realizado, mas que foi lembrado por Rute ao pegar o vidro 

de esmalte e ordenar: “ei! Minha gente, venham pintar as unhas!”. Nota-

                                                           
13 Chiquititas é uma telenovela brasileira produzida pelo Sistema Brasileiro de Televisão 

e está em exibição no período da pesquisa. 



 

se em sua fala que pintar a unha é como se esse fosse um detalhe 

indispensável para uma mulher que quer ficar extremamente linda. Nessa 

fantasia Rute tem unhas muito compridas e quer diminuí-las, pois, ao 

pegar a lixa ela fala: “vou serrar minha mão”. Entende-se que se refere as 

unhas quando usa o termo mão, porque é uma figura de linguagem 

comumente usada pelas mulheres quando fazem serviços de manicure 

dizer que vai fazer a mão quando quer dizer que vai fazer as unhas da mão.  

Ao afirmar: “oia minha gente, tem macarrão esquentando e 

bolacha também”, Rute mostra sua preocupação para depois do show. Ela 

reforça essa ideia quando Mírian mostra um biscoito a Valéria e Rute diz: 

“não! Só depois que nós chegar do show! Aí nós tá com fome!”. 

Com todas essas atitudes de Rute, observa-se o quanto ela se 

empenhou ao interpretar o papel dessa mulher vaidosa que queria ir 

extremamente linda para um show. Chama a atenção o fato de que ela 

encenou as inquietações do antes (roupa, calçado, acessórios, cabelo, unha 

e maquiagem), durante (levar um pente para manter o visual) e depois (o 

que iriam comer depois da curtição). Desse modo, observa-se que Rute 

procura não esquecer nenhum detalhe para tornar aquela ficção o mais real 

possível. 

 

__________________________________________________________ 

6ª sessão: 02/12/2016 

Jardim II: 5 anos. 

Crianças envolvidas no episódio: Miguel, Clarice, Amanda e Camila. 

Síntese: Clarice, Amanda e Camila estão na área da beleza e da fantasia 

vestindo-se. Amanda pega uma boneca e diz as duas que aquela boneca é 

sua filha e que o nome dela é Isabela Sofia, mas vai chamá-la de Sofia. As 

três ficam dialogando acerca do nome da boneca. Depois Amanda 

caminha pela sala e faz carinho na boneca. Ela vai para área do 

computador e pede a Camila para ver se já chegou a xerox do resultado da 

sua filha. Em seguida Amanda vai à cabana deita a boneca no tapete e usa 

a almofada como travesseiro e sai. 



 

Clarice, Camila e Amanda estão vestindo fantasias 

próximo da arara. Clarice não consegue amarrar as fitas nas 

costas do seu vestido. Amanda diz: “deixe eu ajeitar? Mulé, 

deixa eu amarrar pra ficar apertadinho!”. Clarice fala: 

“vem Camilinha!”. Clarice mostra um vestido e pergunta: 

“quer esse? Amanda termina de amarrar as fitas e pergunta 

a Clarice: “ficou apertado? Clarice responde: “tá bom! 

Vem Camila vestir o teu!”. Amanda vai para área da casa, 

mas especificamente, onde estão os dois carrinhos com 

bonecas, põe as mãos por baixo dos braços de uma das 

bonecas e retira do carrinho. Põe em seus braços e dá uma 

volta na sala com ela. Depois vai até as duas meninas e diz: 

“olha a minha filha!”. Em seguida sai levando a boneca e 

dá outro giro na sala, fazendo carícias na boneca. Depois 

ela volta até Camila e Clarice e fala: “o nome dela é Isabela. 

Isabela Sofia. Mas eu vou chamar de Sofia”. As três 

dialogam acerca do nome da boneca. E enquanto 

conversam com Clarice fecha o vestido de Camila e 

Amanda enrola o seu dedinho na única mecha de cabelo da 

boneca. Amanda se afasta, vai até o espelho e volta. Ela 

diz: “hó! Pa dizer que você é filha dela”, [referindo-se a 

Camila]. Em seguida aponta para Clarice: “e você é a que 

cuida da minha filha, que era essa”, [referindo-se a 

boneca]. Clarice e Camila não falam nada e Amanda sai 

caminhando pela sala com a boneca nos braços. Ela dá 

algumas voltas pela sala e encontra Miguel, com um 

biscoito de massinha de biscuit, que pergunta: “quer um?”. 

Amanda não pega, mas simula que dá uma mordida. 

Marcos insiste: “pega! Pra ela.” [referindo-se à boneca]. 

Amanda pega o biscoito e coloca na boca da boneca. 

Amanda fica observando a boneca enquanto segura o 

biscoito em sua boca por um tempo. Depois ela devolve e 

vai até a área da casa pega outra boneca e entrega para 

Clarice dizendo: “toma a tua filha!”. Clarice coloca a 

boneca no braço e pega o microfone que Vinícius deixou 



 

no chão, no meio da sala. Ela vai para área da música. 

Amanda vai para área do computador, pega o tablet. Em 

seguida senta na cadeira da mesinha do computador. Antes 

de sentar, Amanda segura a boneca cuidadosamente. Com 

sua mão e seu braço direito apoia o pescoço e segura a 

maior parte do peso do “bebê”, enquanto a mão esquerda 

ampara e protege a parte inferior para poder fazer a 

inclinação ao sentar. Sempre com muito desvelo com a 

boneca, ela põe o bracinho da boneca em volta do seu corpo 

para poder apoiar o pescoço da boneca em seu braço e 

acomodar em seu colo. Depois de acomodar a boneca como 

se fosse um bebê, Miguel se aproxima e pergunta: “quer 

outo pra ela?”. Amanda responde: “não! Quero não!”. 

Miguel sai. Amanda mexe no tablet. Camila se aproxima e 

pergunta: “deixa eu vê Amanda?”. [referindo-se ao tablet]. 

Amanda pede: “olha aí se já chegou aqui... se já tirou a 

xerox!”. Ela aponta para o papel na impressora, ergue-se 

um pouco e pega a capinha do tablet em cima da 

impressora. Camila levanta as folhas procurando. Miguel 

chega e diz: “deixe eu ver”. Tira um carrinho de cima da 

impressora e Amanda diz: “olha aí em cima pra ver se 

jááá...”. Miguel abre a tampa e Amanda pega uma folha 

para colocar na parte de cima da impressora. Ela fala: “bote 

isso aí! Pra sair o resultado”. Miguel e Camila vão 

colocando a folha ao tempo que Amanda vai falando: “é da 

minha filha, é da minha filha! Queeee... ela vai ter o 

resultado de amanhã”. Miguel sai e Camila pergunta: 

“tiro?”. Amanda olha e demora a responder. Camila abre a 

impressora. Então Amanda fala: “não! Agora deixa aqui!”. 

Imediatamente Amanda complementa: “agora coloca aqui” 

[referindo-se a capa do tablet]. Camila sai. Amanda coloca 

a capa em cima da impressora, põe sua mão por baixo do 

braço da boneca e com todo cuidado levanta e vai em 

direção à cabana dizendo: “eu vou... eu vou pra minha 

casa”. Ela entra na cabana, deita a boneca no tapete, segura 



 

com cuidado a cabeça da boneca e a acomoda-a em uma 

almofada. Em seguida tira sua própria sandália e sai. 

 

Analisando esse episódio, verifica-se que gira em torno das ações 

de Amanda brincar de ser mãe. A imitação começa quando Amanda pega 

uma boneca na área da casa. Já nesse primeiro momento, Amanda 

demonstra está totalmente engajada no seu papel de representar a mãe da 

boneca e criteriosamente tem todo um cuidado ao retirá-la do carrinho, já 

que um bebê real necessita de alguns cuidados. Ao dar uma volta pela sala, 

esse cuidado não é diferente. 

 

Figura 25 - Amanda sustenta a 

boneca com um dos braços e apoia 

com a outra mão 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 26 - Amanda segura a 

boneca deitada em seu colo 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme mostra a figura 25, Amanda sustenta o “bebê” em um 

dos braços, mas faz questão de apoiá-lo com a outra mão, visto que um 

bebê real muito pequeno ainda não tem equilíbrio para ficar naquela 

posição.  

Em seguida, vai apresentá-la como sua filha às colegas e diz para 

Camila: “olha Camila, a minha filha!”. Esta frase de Amanda parece 

querer evidenciar seu papel dentro da brincadeira, pois já que a boneca é 

sua filha, logo ela está brincando de ser mãe. Enquanto faz essa fala, 



 

Amanda segura a boneca deitada em seu colo, em uma posição semelhante 

à da amamentação, mas em momento algum demonstra está realizando 

essa ação. No entanto, expressa muita delicadeza segurando o “bebê” no 

colo, com uma mão por baixo do pescoço e da cabeça e a outra sob a parte 

inferior e dos quadris, figura 26. 

Como “mãe”, Amanda também se preocupa com o nome da 

“filha”, e diz para Camila e Clarice: “o nome dela é Isabela. Isabela Sofia. 

Mas eu vou chamar de Sofia”. Enquanto conversam acerca do nome da 

boneca Amanda enrola o seu dedinho na única mecha de cabelo da 

boneca, ou seja, faz cafuné, o que indica sua afeição pela “filha”. 

Amanda não expõe a razão e não é possível compreender até o 

momento do enredo o porquê das voltas que ela dá na sala com a boneca 

em seu colo, mas chama muito a nossa atenção a maneira afetuosa e 

protetora como Amanda segura a boneca enquanto faz isso.  

 

Figura 27 - Amanda segura a cabeça da 

boneca e faz carícias 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 28 - Amanda observa a 

boneca enquanto ela “come”

Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme mostra a figura 27, Amanda usa o braço direito para 

segurar o dorso do bebê, apoia a cabeça suavemente com a outra mão, 

fazendo-lhe carícias.  



 

Em uma dessas voltas pela sala, Amanda encontra Miguel, que 

oferece um biscoito de massinha de biscuit e, referindo-se a boneca, ele 

diz à Amanda: “pega! Pra ela.”. Amanda, então, pega o biscoito e finge 

que dá para a boneca comer. Enquanto espera a boneca “comer” Amanda 

a olha atentamente, figura 28. Nesse momento, percebe-se que Amanda, 

mais uma vez, demonstra sua preocupação em relação à boneca, pois ao 

fingir que a alimenta, Amanda não tira os olhos da boneca, como uma 

verdadeira mãe que se preocupa na hora de alimentar seu bebê com receio 

que ele se engasgue. Essa atitude reafirma o empenho de Amanda em 

querer que as suas ações sejam verossímeis. 

Amanda também demonstra verossimilhança em suas atitudes 

quando acomoda a boneca em seu colo ao sentar e ao levantar da cadeira 

na área do computador.  

 

Figura 29 - Amanda com o braço 

direito apoia o pescoço e segura a 

boneca, e com a mão esquerda protege 

a parte inferior da mesma 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 30 - Amanda põe o braço 

da boneca em volta do seu corpo 

para poder apoiá-la em sua 

perna 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 31 - Amanda põe sua mão por baixo do braço da boneca para segurá-la 

antes de se levantar 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Percebe-se que toma todas as precauções com a fragilidade do 

“bebê” quando com a sua mão e seu braço direito apoia o pescoço e segura 

a maior parte do peso do “bebê”, enquanto a mão esquerda ampara e 

protege a parte inferior para poder fazer a inclinação ao sentar, figura 29; 

quando põe o bracinho da boneca em volta do seu corpo para poder apoiar 

o pescoço da boneca em seu braço e acomodá-la em suas pernas, figura 

30;quando põe sua mão por baixo do braço da boneca e com todo cuidado 

levanta-se da cadeira, figura 31.  

Enquanto está na área do computador, outra cena evidencia a 

função social materna de Amanda. Ela pede: “olha aí se já chegou aqui... 

se já tirou a xerox!”. Em sua fala percebe-se que ao sentar ali, ela estava 

esperando por essa cópia e em seguida ela diz veemente: “é da minha filha, 

é da minha filha viu? Queeee... ela vai ter o resultado de... de manhã”. 

Levando-nos a compreender que a cópia que esperava era da filha. 

Quando ela expressa o termo resultado, e levando-se em consideração que 



 

a “filha” ainda era um bebê, acredita-se que Amanda se refere ao resultado 

de algum exame que a boneca poderia ter feito pela manhã. Talvez tenha 

alguma ligação com as voltas que ela dava na sala com a boneca no colo, 

pois ao afirmar: “eu vou... eu vou pra minha casa”, Amanda confirma que 

não considera a área do computador como parte da sua casa. Portanto, 

poderia estar passeando com a boneca ou mesmo levando-a ao médico 

para fazer exames.  

 

Figura 32 - Amanda deita a boneca no tapete e usa a almofada como suporte 

para cabeça 

 
Fonte: Autoria própria.  

 

Ainda ao final desse episódio quando chega em “sua casa” 

Amanda manifesta gestos de dedicação e de carícia com a boneca. 

Conforme a figura 32 percebe-se que Amanda preocupa-se com o modo 

como aconchega a “filha”, e coloca-a em uma posição confortável, 

utilizando a almofada como travesseiro. 

Portanto, percebe-se que nesse episódio Amanda brinca de ser mãe 

e faz da boneca sua filha, desse modo, insere na brincadeira seu lado 

emocional, sua imaginação e, como consequência, seu comportamento 



 

maternal perante as regras que se inserem nesta função social, expondo 

sua incumbência naquele momento em manter os elementos da 

brincadeira e a função dos mesmos durante todo o enredo, preocupando-

se com as funções dos objetos, e os papéis representados que são sempre 

levados em consideração pela menina.  

 

 

Brincar de faz de conta exige da criança que ela se esforce para, 

autenticamente, representar o papel que deseja naquela situação de 

brincadeira. Essa exigência em ser o mais fidedigno possível ao 

personagem é visto como uma regra da brincadeira de faz de conta. Regra 

esta que não é preestabelecida, mas que está oculta e impera dentro da 

criança em agir daquela forma. Portanto, com base na descrição dos 

episódios 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 podemos afirmar que a brincadeira que 

envolve uma situação imaginária é também uma atividade regida por 

regras. 

Nesse sentido, Vygotsky (1991) afirma que a criança experimenta 

a subordinação às regras ao renunciar a algo que deseja, e é essa renúncia 

de agir sob impulsos imediatos que mediará o alcance do prazer na 

brincadeira. Para este autor, “a situação imaginária de qualquer forma de 

brinquedo já contém regras de comportamento, embora possa não ser um 

jogo com regras formais estabelecidas a priori. A criança imagina-se como 

mãe da boneca e a boneca como criança e, dessa forma, deve obedecer às 

regras do comportamento maternal” (VYGOTSKY, 1991, p. 63). 

De acordo com o referido autor, a criança faz coisas que gosta, mas 

aprende a submeter-se a regras, o que a leva a renunciar uma ação 

impulsiva. Essa atividade proporciona o desenvolvimento do controle 

emocional, do respeito ao outro e a vida social.  

Kishimoto, em seu livro O jogo e a educação infantil, também faz 

menção a essa questão e evidencia a situação imaginária e as regras, como 

subsídios importantes na brincadeira infantil, no qual afirma que, há 

regras implícitas e explícitas. A autora exemplifica seu pensamento 



 

expondo o caso de uma criança que imita um motorista. Segundo ela, 

quando isso acontece a criança segue as regras implícitas, algo bem 

diferente do jogo de futebol, onde as regras são explícitas, alterando de 

acordo com as estratégias adotadas pelos jogadores.Nessa mesma obra, a 

autora também aponta os benefícios dessa brincadeira quando assegura 

que “ao prover uma situação imaginativa por meio da atividade livre, a 

criança desenvolve a iniciativa, expressa seus desejos e internaliza as 

regras sociais” (KISHIMOTO, 2003, p. 43). 

Portanto, sabendo-se que para representar qualquer papel, a 

criança precisa de um referencial e que para brincar segundo as regras têm 

que esforçar-se para exibir um comportamento muito semelhante ao papel 

que ela decidiu viver naquele momento da brincadeira, é possível concluir 

que não existe brinquedo sem regras, mesmo que estas não sejam 

estabelecidas inicialmente. Exemplo disto foi quando Joyce brincou de ser 

cabelereira, esforçando-se ao máximo para repetir as mesmas ações dessa 

profissional; quando Rute queria ir para um show e seguiu todo um ritual 

de beleza de uma mulher vaidosa; quando Amanda brincou de ser mãe da 

boneca e nesse brincar ela obedeceu às regras do comportamento 

maternal. O papel que elas representaram e a relação delas com os objetos 

sempre derivaram das regras de uma referência que elas tiveram. 

 

 

__________________________________________________________ 

6ª sessão: 02/12/2016 

Maternal II C: 3 anos. 

Crianças envolvidas no episódio: Joyce, Ryan, Rita, Gabriel e 

Larissa. 

                                                           
14 Hulk é um personagem de quadrinhos/banda desenhada do gênero super-herói, 

propriedade da Marvel Comics, editora pela qual as histórias do personagem são 

publicados desde sua criação, nos anos 1960. 



 

Síntese do episódio: Ryan está usando a alegoria do Bem 10 e Gabriel a 

roupa de policial. Ryan pega um cabide e vai até onde está Larissa e Rita, 

e diz: “oia a minha espada!”. Ele ergue o cabide e grita: “a minha 

espadaaaaaa!”. Gabriel pega outro cabide e dois começam a cruzar os 

cabides como uma luta de espadachins. Depois ele olha para Rita expõe 

os cabides e com voz autoritária fala: “venha aqui! Olha aqui! Espada do 

Hulk!”. Em seguida, Ryan vai até a área da casa pega a boneca da Minnie15 

e joga dizendo: “ele queria entrar em casa... Aí apareceu um ninja”. Ryan 

entra na casinha e diz: “salvei o Mickey16!”. Depois sai dizendo: “tchau 

Minnie! O Mickey já vem”. 

 

Ryan e Gabriel estão na área da fantasia. Ryan está usando 

a fantasia do Bem 10 e Gabriel tira a roupa de príncipe que 

usava e pega a de policial. Gabriel começa a vestir a parte 

de cima da roupa de policial dizendo: “sou o príncipe. É 

não! Sabe quem eu sou? A puliça! Sou a puliça! Sou a 

puliça!”. Em seguida, Ele pega os óculos escuros que Ryan 

estava usando e põe em seu próprio rosto então Ryan diz: 

“tu é o ladrão. Aí eu sou o policial”. Mas Gabriel fica se 

exibindo dizendo: “eu sou o policial... eu sou o policial”. 

Logo após joga os óculos no chão e pega a calça do 

uniforme. Ryan está colocando uns anéis no dedo, então 

Gabriel fala: “essa calça é de policial”. E repete vestindo a 

calça: “essa calça é de policial”. Ryan diz: “quer botar no 

seu dedo esse?”. Gabriel pergunta: “quer não mais?”. Ryan 

responde: “não! Deixe eu botar no seu dedo. Deixe eu 

botar!”. Gabriel para de vestir a calça, que ainda não subiu 

totalmente, puxa as mangas da camisa e disponibiliza os 

dedos para Ryan colocar os anéis. Ele coloca os anéis e 

Gabriel sai para área da casa enquanto Ryan permanece no 

meio da sala. Ele tem um fantoche de cavalo em uma das 

mãos e tenta pegar um cabide que está jogado no meio da 

sala com a boca do fantoche. Depois de cinco tentativas, 

                                                           
15Minnie" é uma personagem do mundo fictício de Disney. 
16Mickey é um personagem de desenho animado e que se tornou o símbolo da The Walt 

Disney Company. 



 

ele resolve pegar com a outra mão e colocar na mão que 

está com o fantoche. Prende, ergue e grita: “hêêêêêê!”. 

Logo em seguida ele vai até a área da beleza e da fantasia, 

onde estão Larissa e Rita, exibe o cabide e diz: “oia a minha 

espada!”. Rita e Larissa não dão importância e saem. Ryan 

retira o fantoche, pega o cabide e caminha até o meio da 

sala. Olha para Gabriel, ergue o cabide e grita: “a minha 

espadaaaaaa!”. Gabriel solta imediatamente os objetos que 

tinha nas mãos, vai até a arara pega um cabide e diz: “hó! 

A minha espada hó!”. Os dois começam a cruzar os cabides 

como uma luta de espadachins. Depois de alguns golpes 

eles param a luta e Rita tenta colocar um chapéu em Ryan, 

mas ele não aceita e o chapéu cai no chão. Enquanto Rita 

tenta pegar o chapéu Ryan tenta amassá-lo com o cabide, 

mas acaba acertando a mão de Rita. Ela recorre a 

pesquisadora e fala: “tia, o Ryan bateu na minha mão. 

Olha! Tá vermelho. Ele bateu aquela coisa na minha mão, 

o Ryan.” Enquanto isso, Gabriel foi para área da leitura e 

Ryan põe os óculos e pega o outro cabide que Gabriel 

largou. Ele caminha em direção a câmera usando os dois 

cabides como apoio. Depois ele volta e encontra Rita e 

Gabriel no meio da sala, vendo um livro. Então ele começa 

a bater de leve no livro e depois olha para Rita por cima 

dos óculos expõe os cabides e com voz autoritária fala: 

“venha aqui! Olha aqui! Espada do Hulk!”. Gabriel 

interfere e coloca o livro bem a altura dos olhos de Ryan, 

não fala nada e em seguida sai em direção a área da leitura. 

Ryan o segue e diz: “sua espada aqui hó! Sua espada!”. 

Gabriel pega, mas larga imediatamente e segue seu destino. 

Ryan vai até a área da casa pega a boneca da Minnie e joga 

dizendo: “ele queria entrar em casa... Aí apareceu um 

ninja”. Ryan entra na casinha e diz: “salvei o Mickey!”. Ele 

fica parado dentro da casinha e depois de um tempo sai 

dizendo: “tchau Minnie! O Mickey já vem”. 

 



 

Figura 33 - Ryan e Gabriel usam os 

cabides como espada 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 34 - Ryan utiliza os cabides 

como apoio para andar 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Percebe-se nesse episódio que Ryan e Gabriel utilizam, em alguns 

momentos, os cabides como espada, figura 33. Em outro momento Ryan 

os utiliza como suporte para caminhar, figura 34. A teoria Vygotskyana 

defende a ideia de que é impossível para uma criança muito pequena 

separar o campo do significado do campo da percepção visual, uma vez 

que há uma fusão muito íntima entre o significado e o que é visto e de que 

essa divergência só ocorre pela primeira vez em crianças na idade pré-

escolar. Desse modo, expõe que no brinquedo, o pensamento está 

separado dos objetos e a ação surge das ideias e não das coisas (Vygotsky, 

1991, p. 65).  

Entende-se que no episódio acima, ocorre essa divergência, pois 

Gabriel e principalmente Ryan utilizaram os cabides como espada, ou 

seja, a ação de brincar de luta surgiu da ideia de que o cabide (objeto) era 

uma espada, figura 33. Eles viram um objeto, mas agiram de maneira 

diferente em relação àquilo que eles viram. 

No entanto, o mesmo não ocorre com Rita que ao recorrer a 

pesquisadora e falar que Ryan bateu em sua mão com “aquela coisa”, Rita 

não emite significado algum ao cabide, demonstra apenas não saber o 

nome do objeto e o chama de coisa.  



 

Vale ressaltar que Rita, apesar de não ter formado parceria naquele 

enredo, já tinha visto Ryan dizer que aquele cabide era uma “espada”, 

quando ele expõe para ela: “venha aqui! Olha aqui! Espada do Hulk!”, 

figura 35.  

 

Figura 35 - Ryan exibe o cabide e afirma que é uma espada 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Vygotsky, 1991, p. 68, diz que “um dado objeto tem um 

significado no brinquedo e outro significado fora dele”. Portanto, 

compreende-se que naquele momento fantasioso, aquilo que apresentou 

um significado para Ryan e Gabriel, que formaram parceria na 

brincadeira, não tinha o mesmo significado para Rita, que não embarcou 

com eles naquela aventura. 

Nesse faz de conta o Hulk saiu dos livros e da TV e entrou na vida 

de Ryan, que passou a “ser” o próprio personagem. Esta fantasia levou 

Ryan para um mundo que lhe deu possibilidade de vivenciar aventuras, 

como mostra suas falas: “ele queria entrar em casa... Aí apareceu um 



 

ninja” e “salvei o Mikey!”, estimulando desta forma a sua criatividade e 

imaginação.  

 

__________________________________________________________ 

6ª sessão: 02/12/2016 

Jardim I: 4 anos. 

Crianças envolvidas no episódio: Alice, Kelvin e Valéria 

Síntese do episódio: Alice pega uma taça e diz: “agora eu vou tomar 

cachaça!”. Em seguida, ela pergunta aos colegas: “quem quer cachaça?”. 

Kelvin se aproxima e diz: “eu quero!”. Alice entrega uma das taças para 

ele. Kelvin pega, olha e fala: “num é cachaça não!”. E Alice afirma: “é! É 

de mentirinha”. Alice sai ziguezagueando e em seguida simula que está 

caindo. Deita-se ao chão da sala, fecha os olhos e diz: “eu desmaiei!”. 

Rute olha e fala: “e eu nem liguei” e passa como se não tivesse visto nada. 

Alice levanta pega a taça olha cuidadosamente e fala: “oia... quebrou!”. 

 

Valéria está na área computador com uma boneca no colo. 

Mexe no mouse e grita: “hô mamãããe!”. Ela solta o mouse 

pega o controle do vídeo game e grita novamente: “hô mãe 

aqui tem formiga no meu computador! Hô papai! Papai!”. 

Alice e Ane, que estavam na área da beleza e da fantasia, 

se aproximam. Alice está com um tablet na mão.  Ela ver 

uma taça pega-a e diz: “agora eu vou tomar cachaça!”. Ela 

exibe a taça para as colegas, olha para câmera timidamente 

e pergunta baixinho para as meninas: “vamos tomar 

cachaça?”. As meninas nada respondem e Alice sai com a 

taça na mão em direção a área da casa, afirmando: 

“aaaagora eu vou tomar cachaça!”. Chegando à área da 

casa, Alice pega outra taça que está no chão e pergunta aos 

meninos, Izaquiel e Kelvin que estão envolvidos com 

outros objetos: “quem quer cachaça?”. Eles não 

respondem. Ela então vira-se para Valéria e repete a 

indagação: “quem quer cachaça heim? Quem quer 

cachaça?”. Valéria ignora, mas Kelvin se aproxima e diz: 



 

“eu quero!”. Alice entrega uma das taças para ele. Kelvin 

pega, olha e fala: “num é cachaça não!”. E Alice afirma: 

“é! É de mentirinha”. Ela leva a taça até a boca e simula 

que está tomando o conteúdo da taça e deixa-a cair 

propositalmente. Kelvin observa a simulação de Alice, mas 

não faz nenhum gesto e reafirma: “num é cachaça!”. Alice 

agacha, pega a taça e sem responder ela sai em direção a 

área da fantasia. Vai ziguezagueando e em seguida simula 

que está caindo. Deita-se ao chão da sala, larga a taça que 

estava em suas mãos, que sai rolando. Então ela fecha os 

olhos e diz: “eu desmaiei!”. Valéria olha e fala: “e eu nem 

liguei!”. E passa como se não tivesse visto nada. Alice 

levanta, pega a taça, olha cuidadosamente e diz: “Oia... 

quebrou!”. 

 

Figura 36 - Alice segura as duas 

taças e pergunta se alguém quer 

cachaça 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 37 - Alice simula que toma o 

conteúdo da taça e Kelvin observa 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Nesse episódio a divergência entre o campo do significado e da 

percepção visual acontece quando Alice ver a taça e diz que vai tomar 

cachaça. Isso porque a taça não é um recipiente comumente usado para 

beber cachaça. Na verdade, cachaça é uma bebida que popularmente se 

toma em copos. Vale ressaltar que haviam copinhos na sala, mas mesmo 

assim ela não fez essa menção a eles e sim quando pegou a taça.  



 

A forma como ela expõe fazendo uso do termo “agora”, sugere que 

até então ela não havia pensado em realizar aquela ação. Sua 

ideia/imaginação surgiu a partir do momento que ela viu a taça e divergiu 

seu significado para um recipiente onde se ingere aquele tipo de bebida.  

Em um primeiro momento quando ela pergunta a Rute e a Valéria 

se também querem tomar cachaça, a postura da menina parece ser de quem 

tenta envolver as colegas no seu mundo fantasioso daquele momento. 

Alice parece não se conformar com o fato que ninguém mais se envolva 

naquela ilusão, por isso, ela pega mais uma taça na área da casa e insiste 

na pergunta: “quem quer cachaça?” figura 36. 

Ninguém, além de Kelvin se manifesta. O menino diz que quer, 

mas percebe-se que ele não faz divergência entre o campo do significado 

e da percepção visual, pois para ele a taça não emitiu o mesmo significado. 

Percebe-se isso quando Kelvin afirma: “num é cachaça!”. E Alice insiste 

em sua fantasia dizendo: “é! É de mintirinha”. É como se ela dissesse: eu 

sei que não é, mas faz de conta que é. Ela demonstra isso quando encena 

que bebe o conteúdo que ela acredita que há na taça, figura 37. Na 

linguagem Vygotskyana “tudo o que diz respeito à criança é realidade de 

brincadeira” (VYGOTSKY, 1991, p. 68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 38 - Alice deita no chão da sala “desmaiada” 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Mais uma ocorrência observada que nos leva a crer que ele não 

está envolvido naquela imaginação é que ele não simula que está 

ingerindo nada, atitude contrária a de Alice que além de fingir que bebe 

ela ainda sai ziguezagueando e até desmaia, figura 38. Nessa atitude 

parece demonstrar a reação corpórea de alguém que ingeriu muito daquela 

bebida causando essa reação.  

Nesse caso, nas atitudes de Alice, o significado do objeto foi 

predominante e suas ações ficaram subordinadas ao sentido que ela 

atribuiu a taça. Sentido esse que não foi atribuído por Kelvin. 

 

__________________________________________________________ 

2ª sessão: 04/11/2016 

Jardim II: 5 anos. 

Crianças envolvidas no episódio: Miguel e Marcos 



 

Síntese: Marcos pega um vidro e um copo que estava sobre a mesa. Ele 

abre o vidrinho, aproxima do copinho, inclina e simula que despeja algo 

dentro daquele recipiente. Em seguida eleva o copo até a boca e fala: “eu 

tô tomando café”. Marcos pergunta: “quer café? Quer café Miguel?”. 

Depois ele simula que está comendo. Miguel pega um copinho ergue o 

braço e responde: “bote aí, um pingo de café aí! Bota aí!”. Miguel leva o 

copo até a boca e volta rapidamente pedindo mais. Marcos coloca o vidro 

na boca e diz: “acabou! Acabou!”.  

 

Miguel e Marcos estão na área da casa. Marcos pega um 

vidrinho e um copinho que estavam sobre a mesa. Ele abre 

o vidrinho, aproxima do copinho, inclina e simula que 

despeja algo dentro do copinho. Em seguida eleva o 

copinho até a boca e fala: “eu tô tomando café”. Miguel 

pega umas comidinhas de massa de biscuit e mostra a 

pesquisadora: “tia! Hó tia”! Marcos pergunta: “quer café? 

Quer café Miguel”. Marcos aproxima o vidrinho do copo, 

inclina-o. Depois ele coloca o vidrinho em cima da mesa. 

Pega uma colher, coloca dentro do copinho e a leva até a 

boca, simulando que está comendo. Ele repete essa ação 

duas vezes. Enquanto ele faz essa simulação de que está 

comendo, Miguel pega um copinho, ergue o braço e 

responde: “bote aí, um pouquinho de café aí! Bota um 

pinguinho desse aí pra mim!”. Marcos pega o copinho de 

Miguel e o vidrinho, inclina-o na borda do copo.  

 



 

Figura 39 - Marcos simula que coloca café no copo de Miguel

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Rapidamente, volta, remove a tampa, coloca-a sobre a 

mesa e inclina novamente o vidrinho na borda do copinho. 

Em seguida entrega o copo a Miguel dizendo: “aqui!”. 

Miguel leva-o rapidamente a boca, pede a Marcos: “mais”! 

Nesse momento, Marcos está segurando em uma das mãos 

a colher que havia deixado sobre a mesa, e o vidrinho na 

outra mão. Ele oferece a colher a Miguel, mas Miguel 

aproxima o seu copo do vidrinho e repete: “mais”! Marcos 

inclina mais uma vez o vidrinho como se despejasse algo 

no copo. Miguel leva o copo até a boca e volta rapidamente 

pedindo mais. Marcos larga a colher na mesa, pega outro 

copo, aproxima do vidrinho e depois leva até a boca. 

Miguel insiste: “mais”! Marcos questiona: “mais?”. E 

inclina o vidro no copo de Miguel. Em seguida, inclina no 

seu e diz: “acabou! Acabou!”. Os dois levam o copo à boca. 

Depois Miguel põe o copo na mesa e Marcos diz: “agora 

acabou!”. Coloca o vidrinho na boca e inclina a cabeça para 

trás. Em seguida retorna à posição inicial. Miguel dá a volta 

na mesa e vai até o armário, onde Marcos está e diz: “eu 



 

vou comprar uma coca, eu... outra coca” e os dois ficam 

remexendo os objetos do armário.  

 

No referido episódio, a ação de Marcos oferecer “café” a Miguel 

desencadeia o enredo da brincadeira e possibilita o desenrolar deste 

enredo. Compreende-se que quando Marcos abre o vidrinho, simula que 

despeja o conteúdo no copo e finge que bebe, ele está demonstrando que 

entrou no mundo imaginário do faz de conta. A partir do momento que 

Marcos mostra o copo a Miguel com a insígnia “quer café Miguel?”, o faz 

atribuindo a este objeto o significado da bebida, que geralmente é 

armazenado em garrafas térmicas. O objeto oferecido por Marcos incita 

em Miguel a ideia de uma brincadeira de faz de conta em que eles estariam 

tomando café, o que pode ser visto no momento em que Miguel pega outro 

copinho em cima da mesa e diz: “bota aí, um pouquinho de café aí! Bota 

um pinguinho desse aí pra mim!”, figura 39. Sua frase indica que ele 

compreendeu o sentido da brincadeira e que há uma cumplicidade entre 

os dois em torno do significado daquele vidrinho, ou seja, para eles aquele 

recipiente era uma garrafa térmica e continha café. 

 

Figura 40 - Miguel e Marcos simulam que tomam café 

 
Fonte: Autoria própria. 

 



 

Quando Miguel, referindo-se ao conteúdo do vidrinho diz a 

Marcos: “aqui! Mais!”, parece querer reafirmar o significado atribuído 

aquele recipiente dentro da brincadeira, pois já que era uma garrafa, a 

quantidade que Marcos havia despejado e que ele havia simulado tomar, 

era relativamente inferior ao da garrafa, dando ideia de que ainda havia 

mais café naquela garrafa. Nota-se que essa cena se repete até que Marcos 

diz: “acabou!”, figura 40. E quando Marcos eleva aquele vidro em sua 

boca quer reforçar a ideia de que realmente acabou, pois já que ele virou 

o frasco significa que tomou todo o resto e não havia mais nada ali. 

Percebe-se nesse instante uma parceria entre as crianças em torno 

do tomar café e do significado atribuído ao vidrinho. Nesse caso, observa-

se que há uma divergência entre a percepção e o significado do vidrinho 

para ambos. 

 

 

Como podemos perceber nos três episódios descritos acima as 

crianças também ressignificam e dão outras funções aos objetos ao 

imitarem as ações dos adultos. Percebemos que através da brincadeira as 

crianças inventam, criam, aprendem, elaboram… Assim, conforme as 

belas palavras de Coutinho (2002, p.13) “A imaginação infantil é capaz 

de transformar, de recriar, de ressignificar a partir do que há no real. A 

cultura e a sociedade disponibilizam conhecimentos que 

impreterivelmente chegam até a criança, no entanto o seu jeito de olhar e 

ressignificar as informações permite que ela vá além, que ela crie…”.  

Ao brincar, a criança pode realizar os seus desejos e sonhos, e 

nessa brincadeira de faz de conta, ela passa a dirigir o seu comportamento 

pela imaginação. Segundo Vygotsky (1991), é na idade pré-escolar que a 

criança consegue, pela primeira vez, divergir o significado da percepção 

visual. O referido autor afirma que, 

 

[...] no brinquedo o pensamento está separado dos objetos e 

a ação surge das ideias e não das coisas: um pedaço de 

madeira torna-se um boneco e um cabo de vassoura torna-



 

se um cavalo. A ação regida por regras começa a ser 

determinada pelas ideias e não pelos objetos. Isso representa 

uma tamanha inversão na relação da criança com a situação 

concreta, real e imediata [...] (VYGOTSKY, 1991, p. 65). 

 

No entanto, para Vygotsky (1991), essa transição que acontece no 

brinquedo, no qual as ideias determinam as regras de ação e não mais os 

objetos, não ocorre de maneira esporádica, mas de maneira complexa 

demonstrando uma grande estruturação de sua inteligência. Desse modo, 

o brinquedo propicia uma passagem de uma fase para outra sempre que 

um objeto se torna um pivô dessa separação. Essa mudança é necessária 

porque a criança pré-escolar ainda não tem a capacidade de fazer a 

separação entre o pensamento do objeto real, sem utilizar outro ícone, ou 

seja, outra fonte, que no brinquedo é um objeto acessível a ela, como 

observa-se no caso dos cabides para Ryan e Gabriel, da taça para Alice e 

do vidrinho para Marcos e Miguel. 

Portanto, para a criança imaginar uma espada, ela precisa definir 

sua ação utilizando um objeto como pivô, ou seu signo, nesse caso Ryan 

usou o cabide. Quando um cabide se torna um pivô da separação do 

significado “espada” da espada real, a criança faz com que um objeto 

induza a outro sentido. Ela não é capaz de separar o sentido de um objeto 

ou a palavra do objeto, a menos que ela use outro como base. A alteração 

de significados é simplificada pelo fato de a criança conseguir 

identificarem uma palavra a característica de um objeto; ela contempla 

não a palavra, mas o objeto que ela elege. Para Ryan a palavra “espada” 

aplicada ao cabide significa “eis uma espada” porque mentalmente ele vê 

a espada por trás da palavra. 

Entretanto, Segundo Vygotsky, 1991, p. 66 “é incorreta a 

afirmação de que na brincadeira qualquer objeto pode ser qualquer coisa 

para uma criança”. Segundo esse mesmo autor “para uma criança, o palito 

de fósforo não pode ser um cavalo uma vez que não pode ser usado como 

tal, diferentemente de um cabo de vassoura”. Compreende-se a 

necessidade de que o objeto tenha algum aspecto que lhe permita imaginar 

seu uso. 



 

Nesse ponto, a base principal, causadora da relação da criança com 

a realidade está transformada, porque transforma a base da sua percepção. 

Isto é, há uma inversão na razão objeto/significado no qual o objeto é o 

dominante e o significado subordina-se a ela para a razão 

significado/objeto e aqui o significado assume o papel dominante e o 

objeto o dominado. Nesse sentido, “no brinquedo, o significado torna-se 

o ponto central e os objetos são deslocados de uma posição dominante 

para uma posição subordinada” (VYGOTSKY, 1991, p. 66). 

Nesse sentido, observa-se que os objetos utilizados pelas crianças, 

tinham de fato uma relação com o uso que elas fizeram deles: o cabide 

(objeto comprido), a taça (recipiente) e o vidrinho (objeto que armazena 

líquido), estes foram transformados pela imaginação das crianças em 

espada, copo e garrafa de café, respectivamente, e foram o pivô que 

desencadeou os enredos das crianças, nos episódios descritos acima.  

 

 

_______________________________________________________________ 

6ª sessão: 02/12/2016 

Maternal II C: 3 anos. 

Crianças envolvidas no episódio: Rita, Joyce, Larissa, Ryan e Gabriel. 

Síntese do episódio: Larissa pega o microfone, pede para Rita falar. 

Quando Larissa vai pegar o microfone de volta, Rita hesita. Larissa insiste 

e Rita devolve. Larissa faz perguntas aos colegas. Primeiro, pergunta o 

nome a Rita. Em seguida, ela dialoga com Joyce, Ryan e Gabriel. Depois 

convida Rita e Joyce para fazerem uma apresentação de dança. Rita aceita, 

mas Joyce não. Além dos colegas, Larissa também vai fazer indagações 

às bonecas. Ryan responde que o nome das bonecas é “Bebê”. Larissa vai 

até Joyce e faz uma série de perguntas para ela. 

 

Larissa pega o microfone que estava na área da leitura. Ela 

vai até Rita que está no espelho, passando batom e diz: 

“Ritinha fala aqui”. E Rita diz: “oooi!”. Larissa direciona 



 

o microfone para sua própria pessoa, diz: “hê!”. Percebe 

que não sai nenhum som. Ela então puxa o fio do microfone 

até o final e pergunta a pesquisadora: “é melhor ligar né 

tia? Né? Na tomada!”. Sem resposta da pesquisadora, ela 

vai até Rita que continua passando batom, e pergunta: 

“Ritinha tem uma tomada?”. Rita responde: “tem!”. 

Larissa pede: “coloca aí!”. As duas saem à procura de um 

local para conectar o microfone. Tentam no micro system, 

depois no telefone fixo, e por fim, na impressora. Sem 

sucesso recorrem a pesquisadora. Primeiro Rita: “tia onde 

é que bota?”. E depois Larissa: “hô tia é onde que bota?”. 

Deixando-as livremente para escolher, a pesquisadora se 

mantém neutra. Larissa tenta mais uma vez conectar no 

telefone e sem sucesso ela sai, olha ao redor da sala e 

decide entregar para pesquisadora segurar o cabo do 

microfone: “toma tia segura aqui”. Estica o cabo até Rita e 

diz: “Ritinha fala!”. Rita segura o microfone e fala: “oi! 

Como é seu nome?”. Mas, Larissa não responde, se afasta, 

vai até o final da sala. Rita ameaça colocar o microfone no 

chão, mas volta a segurá-lo quando percebe que a colega 

está vindo, caminhando lentamente. Então Rita, muito 

entusiasmada, fala: “uaaau! Elsa vem cá!”. Quando Larissa 

se aproxima e quer pegar o microfone, Rita hesita e diz: 

“vá lá... lá pa longe Elsa”. Mas, Larissa insiste e Rita 

entrega o microfone. Larissa diz: “muito bem! Ritinha 

aprendeu, falou meu nome e mais ninguém. Mas agora eu 

que vou apresentar aqui”. Direciona o microfone para Rita 

e pergunta: “fala aqui como é o seu?”. Rita responde: 

“Maria Rita”. Larissa tenta ir em direção a área da casa, 

mas o cumprimento do cabo não permite que ela chegue 

até lá, então ela grita para Joyce que estava no fogão: “e 

você? Vem cá! Que tá fazendo comida”. Joyce deixa a 

panela e a colher no fogão e vem até Larissa. Aí ela 

pergunta: “como é seu nome?”. E Joyce responde 

sorridente: “Joyce Beatriz”. Joyce volta para onde estava. 

Larissa pede para ela chamar Ryan e Gabriel que estão na 

área da fantasia e da beleza: “e aquele... chame aqueles!”. 

Joyce então vai até os meninos e dá o recado: “ei! Vão falar 



 

ali hó! Vão falar alí hó! Vão falar ali no microfone!”. 

Larissa reforça o chamado: “vem! Ei!”. Ela testa o som 

batendo a mão no topo do microfone. Depois de várias 

tentativas chamando os dois, ela coloca o microfone no 

chão e vai até onde eles estão e diz: “ei venham falar aqui 

no microfone”. Ryan responde que não, mas Gabriel diz: 

“eu vou”. Larissa não vê que eles estão vindo logo atrás 

dela e diz: “estão ocupados”. Quando ela vira e os vê, ela 

pergunta: “como é seu nome?”. E ele responde: “Ryan”. 

Traz o microfone para si e pergunta: “e o seu?”. Direciona 

o microfone para ele que responde: “Gabriel!”.  

 
Figura 41 - Larissa entrevista Ryan e Gabriel 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Larissa então diz: “agora eu quero chamar mais um”. Vai 

até Rita novamente: “como é seu nome? Como é teu 

nome?”. “Maria Rita Beatriz”, diz Rita. Larissa se volta de 

novo para Joyce e diz: “e o seu?”. Joyce vê e chama-a: 

“venha”! Mas Larissa retruca: “venha cá”! Joyce larga os 

objetos em cima do fogão e vai até o microfone: “meu 

nome é Joyce Beatriz”, diz ela e volta para onde estava. 



 

Larissa fala ao microfone: “tiaaaa!”. Testa o som 

novamente, batendo a mão no topo do microfone e fala: 

“vou saber”. Pega o fio da mão da professora e sai falando: 

“qual de vocês vão brincar aqui comigo? Com as 

panelinhas...”. [passando pela área da casa] “e com as 

plumas...”. [chegando à área da beleza e da fantasia]. 

“Vocês dois vão brincar aqui comigo!”. [não dá para 

identificar a quem se refere]. “ninguém vai sair!”. Larissa 

chega até a área da música e diz: “agora vocês vão tocar 

pandeiro. Hoje vai acontecer... vocês aqui no pátio. Mas 

agora, vocês vão ter que ir para sala, mas agora não pode 

sair. Vocês fica aí vai ficar aqui na sala da tia Mar-li. Aí 

um de nós vai dançar. Aqui os homens ...”. Ela para e 

observa Ryan e Rita. Depois vai até Joyce e diz: “ei tu tem 

tomada?”. Joyce responde: “não!”. Larissa abre a porta do 

armário e insiste: “é aqui? É?”. Joyce então concorda e 

prende a ponta do fio do microfone na porta do armário. 

Então Larissa posiciona o microfone e fala: “hó! Mas eu e 

Joyce estamos combinando aqui: a Joyce tá fazendo 

comida e eu tô falando no microfone. Mas agora num digo 

de vocês aqui”. Ela retira o cabo que prendeu no armário e 

diz: “venho já”. Ela vai até Rita, repete a pergunta: “como 

é seu nome?”. E ela responde: “Maria Rita”. Larissa 

continua a entrevista e pergunta: “de quê?”.  Rita 

complementa: “Beatriz da Silva”. Larissa diz: “muito 

bem!”, e sai para o fundo da sala dizendo: “Agora vai ter 

uma apresentação aqui”, e chama: “Maria Rita! Maria Rita! 

Vem! Vem dançar! Agora é sua vez. Vai! Dança!”. Rita 

dança e Larissa a parabeniza: “parabéns! A Maria dançou 

muito aqui. Mas agora vai ser a Joyce a dançarina”. 

Todavia, Joyce responde de lá da área da casa: “eu num 

vou não dançar. Eu vou fazer comida”. “Por que não vai 

dançar?”, pergunta Larissa. “Porque eu tô com raiva”, 

responde Joyce. “Venha agora que você vai apresentar aqui 

hoje no palco”. Joyce não vai e continua “cozinhando”. 

Larissa insiste: “venha”. Joyce vira, olha para Larissa, mas 

não vai. Larissa vai até os meninos na área da leitura e diz: 

“fala aqui! Como é seu nome?”. Um deles responde: 



 

“Ryan”. “E o seu?”. E o outro responde: “Gabriel”. Aponta 

o microfone para as bonecas que estão no carrinho e diz: “e 

o seu?”. Ryan responde: “Bebê”. E em seguida ela passa o 

microfone para outra boneca: “e o seu? Ryan responde 

novamente: “Bebê”. Larissa sai dizendo: “muito bem! O 

nome dela é bebê!”. Larissa vai até Joyce e pergunta o 

nome dela novamente e em seguida faz outros 

questionamentos: “por que seu nome é Joyce?”. E ela 

responde: “porque eu botei o nome Joyce. E eu tenho uma 

apresenta hoje aqui. Uma xerox... Uma xerox”. Larissa: 

“muito bem!”. E continua a entrevista: “o que você tá 

fazendo?  E Julia responde: “comida”. Larissa: “E como 

chama o nome do seu papai?”. Joyce: “Fabrício”. Larissa: 

“E você já tem irmãozinho?”. Joyce: “Já!”. Larissa: “Qual 

o nome da sua professora?”. Joyce: “Tia Bete”. Larissa: 

“Tia Bete, muito bem! E o nome da outra que cuida de 

nós?”. Joyce: “Tia Val”. Larissa: “E da outra?”. Joyce: “Tia 

Cleide”. Larissa: “Não! tia Cleide não. Tia Rita. E a outra 

que cuida de nós?”. Larissa não espera pela resposta vai 

saindo e ela mesma responde: “a tia Mar-li. Mas agora nós 

num vai sair da sala da tia Marli antes de sexta-feira”. Ela 

prende o fio do microfone no armário enquanto Rita já está 

querendo sair. Então Larissa fala: “Vamos brincar aquiiii... 

Ritinha feche a porta”.  

 



 

Figura 42 - Larissa entrevista Joyce

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Nesse episódio dois aspectos chamam atenção: o envolvimento 

das crianças no enredo fabuloso que Larissa desenvolve e a resolução de 

conflitos por meio da imaginação.  

A primeira interação acontece entre Larissa e Rita quando Larissa 

pega o microfone e pede para Rita falar. Ao dizer: “Oooi!”, Rita forma 

uma pareceria com Larissa na brincadeira. Observa-se também essa 

parceria entre elas, quando Larissa percebe que o microfone não está 

emitindo som e as duas saem em busca de um local para conectar o cabo 

e resolver o problema do áudio do microfone. Elas tentaram conectar em 

vários objetos e recorreram aflitas a pesquisadora perguntando: “tia onde 

é que bota?”. Depois de perceber a neutralidade da pesquisadora, Larissa 

resolve o dilema entregando o fio para que ela, a pesquisadora, segure. 

Percebe-se nessa atitude de Larissa, que para ela, aquele fio 

precisava ficar preso em alguma coisa para poder dar mais veracidade a 

sua simulação e como ela não sabia onde por, entregou para “tia” segurar. 



 

Observa-se que ela usou a imaginação acreditando que estando o fio preso 

emitiria o som que ela desejava. Percebe-se isso em sua fala: “toma tia, 

segura aqui” e pela atitude de Larissa de só começar a falar ao microfone 

depois de “prender” o cabo. 

Larissa parece querer recomeçar seu enredo entregando o 

microfone para Rita e pela segunda vez pede para ela falar. Mas essa 

atitude gera um conflito porque logo em seguida, quando Larissa quer o 

microfone de volta, Rita não quer devolver.  Nem Larissa pede e nem Rita 

nega verbalmente, o conflito acontece gestualmente. Quando Larissa se 

aproxima e vem direto pegar o microfone e rapidamente Rita puxa-o para 

si, se negando a entregar, figura 43.  

 

Figura 43 - Rita se nega a devolver o microfone para Larissa 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Diante da sua fala: “vá lá... pá longe Elsa!”, e da sua atitude de não 

querer devolver o microfone é possível observar duas possibilidades: a 

primeira é que Rita hesitou em fazer a devolução porque gostaria de, antes 

disso, concluir sua fala, visto que ela foi interrompida quando Larissa se 

aproximou e tentou pegar o microfone e a segunda é que havia em Rita o 



 

desejo de posse pelo objeto para que ela pudesse estabelecer um novo 

enredo.  

Quando Rita cede e entrega o microfone para Larissa, esta fala: 

“muito bem! A Ritinha aprendeu!”. Acredita-se que ela fez essa fala 

referindo-se ao fato da menina ter aprendido a entregar ou a devolver o 

objeto, visto que ela considerava seu, porque havia pego primeiro. Em 

seguida ela completa a fala: “falou meu nome e mais ninguém”. Percebe-

se um tom de satisfação pelo fato de Rita ter falado somente o “seu nome”. 

Na verdade, Larissa usa do faz de conta para relacionar o nome da 

personagem, proferido por Rita, ao seu.  

Em seguida ao falar: “mas agora eu que vou apresentar aqui!”, 

Larissa parece demonstrar gratidão a colega por tê-la apresentado, mas 

que a partir daquele momento quem vai fazer isso é ela. Dessa forma, 

Larissa também parece querer afirmar seu papel de apresentadora no 

enredo. Percebe-se que ouve a resolução do conflito dentro da situação da 

brincadeira sem interferências de parceiros mais experientes.  

Sequenciando sua trama, Larissa convida um a um dos colegas 

para participar daquela situação de brincadeira. Enquanto vivencia o papel 

de apresentadora ela os convida a falar no microfone e dizer seus nomes. 

Larissa pergunta primeiro a Rita, depois a Joyce, Ryan e Gabriel.  

Observa-se que Larissa criou um enredo de brincadeira que logo foi aceito 

por todos e que houve uma participação coletiva que permite a 

continuação do enredo. 

Nesse enredo Larissa parece imitar a coordenadora da creche. 

Observa-se isso quando ela pede duas vezes para que Rita fale ao 

microfone antes dela, quando ela se afasta dando a entender que gostaria 

de ser anunciada, tal qual ela presencia nos eventos da instituição: a 

diretora faz uso da palavra inicialmente e depois convida a coordenadora 

para dar continuidade a realização do evento.   

Enquanto faz a oratória das “apresentações” Larissa também deixa 

transparecer sua imitação de papel, pois sempre faz elogios aos colegas 

depois de falarem ao microfone ou fazerem alguma “apresentação” e em 

outras falas como quando ela diz: “hoje vai acontecer... vocês aqui no 



 

pátio. Mas agora, vocês vão ter que ir para sala, mas agora não pode sair. 

Vocês fica aí vai ficar aqui na sala da tia Mar-li”.  

A ilustração da figura 44 mostra que além da interação e da 

imitação, a ficção também está presente nesta situação de brincadeira. No 

momento que Larissa estende o microfone para as bonecas e pergunta: “e 

o seu?”, referindo-se ao nome, figura 44. E mesmo sendo Ryan a 

responder pela boneca, Larissa ainda repete a mesma pergunta para a 

segunda boneca, ou seja, mantendo em sua imaginação a ideia de que as 

bonecas estavam lhe respondendo. Observa-se isso quando diz: “muito 

bem! O nome dela é bebê!”. 

 

Figura 44 - Larissa pergunta o nome às bonecas

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A interação não acontece somente no ato de responder as 

indagações de Larissa, mas também quando ela pede que Rita faça uma 

apresentação de dança, figura 45.  

 

 



 

Figura 45 - Rita dança a pedido de Larissa 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

No momento que Larissa convida Joyce para também se 

apresentar, Joyce responde de maneira hostil: “eu num vou não dançar eu 

vou fazer comida”. Quando Larissa pergunta: “por que não vai dançar?”, 

observa-se uma feição e um tom de preocupação em Larissa, talvez 

porque ela estava tentando entender o porquê de Joyce não querer fazer a 

apresentação de dança, já que até o presente momento Joyce havia 

participado de todas as interações provocadas por ela. 

Percebe-se que a tensão fica ainda maior quando Joyce responde: 

“porque tô com raiva”.  Larissa usa o artifício da imaginação para tentar 

convencer a colega ao falar: “venha agora que você vai apresentar aqui 

hoje no palco”. Ao criar um cenário imaginário de um palco para 

apresentação de Joyce, Larissa parece querer persuadir a colega, fazendo 

parecer que o “palco” seria melhor local para ela se apresentar em 

comparação ao local que Rita se apresentou. Esse argumento não foi o 

suficiente para convencer Joyce de imediato. Surge no enredo de Larissa 

mais uma situação de conflito, que posteriormente é resolvido dentro do 



 

contexto da própria brincadeira, quando Larissa volta a falar com Joyce, 

e mesmo sem Larissa tocar mais no assunto da apresentação, Joyce faz 

questão de dizer: “eu tenho uma apresentação hoje aqui!”, demonstrando 

que aceitou participar do “evento” ao qual foi convidada por Larissa. 

Assim, ao analisar esse episódio percebe-se que a parceria entre os 

colegas permeou todo o enredo, pois as crianças não combinaram 

previamente sobre o que iriam brincar, as falas e as atitudes foram se 

estabelecendo à medida que as crianças iam interagindo no enredo 

proposto por Larissa.  

É importante destacar que o brincar e o convívio social são muito 

importantes para a humanização e aprendizado, eles ensinam, segundo 

Oliveira (2000, p. 17),  

 

[…] ao escolher, a assumir, a participar, a delegar e 

postergar, a criança vive a interação com seus pares na troca, 

no conflito, no surgimento de novas ideias, na construção de 

novos significados, na interação e na conquista das relações 

sociais, o que possibilita à criança a construção de 

representações. Com isso, as crianças, sujeitos de um 

cenário concreto, social, histórico e cultural, vão se 

constituindo como tais. 
 

Portanto, observa-se o impacto do jogo de fazer de conta na vida 

da criança, pois lhe possibilita a representação de papéis e acaba mediando 

às negociações e conflitos, o que nos permite inferir que são, mas fáceis 

de serem resolvidos dentro de uma situação de brincadeira, que gira em 

torno da imaginação e da assunção de papéis. 

 

3ª sessão: 11/11/2016 

Jardim I: 4 anos. 

Crianças envolvidas no episódio: Alice, Valéria e Mírian 

Síntese do episódio: Alice está se maquiando e fala dramaticamente que 

o show já começou.  Ela vai escolher uma roupa e diz que vai ser uma 

princesa de vestido. Alice demonstra angústia por que é a única das três 



 

meninas que não está usando um sapato de salto alto. Mírian propõe uma 

troca dos saltos a Valéria. Valéria aceita a troca. Mas Mírian ao invés de 

entregar o seu sapato para Valéria os entrega para Alice, que reclamava o 

tempo todo que estava sem salto. Valéria chora. Tenta negociar com 

Mírian e depois com Alice para ter seus sapatos de volta, mas a tentativa 

é frustrada. Então Mírian diz que teve uma ideia e propõe a Alice que ela 

seja uma princesa que vivia de sapatilha. Alice aceita, mas quando ver a 

sapatilha, diz que vai ser a princesa descalça e sai. 

 

 

Enquanto Alice e Mírian estão na área da beleza e da 

fantasia se maquiando em frente à penteadeira, Valéria está 

na área da música colocando um CD no micro system. 

Quando ela finalmente consegue, tenta chamar a atenção 

de todos. Bate palma e diz: “aqui hó! Aqui a música!”. 

Alice levanta do puff que estava sentada e fala num tom 

dramático: “começou o show gente! Começou o show e eu 

ainda não tô pronta!”. Ela vai até a arara e repete a fala, 

agora num tom mais suave: “começou o show ainda e e e e 

e... eu não tô pronta!”. Kelvin chega pega a fantasia de 

príncipe e diz: “e eu também. E eu também ainda não tô 

pronto!”. Mírian se aproxima de Valéria e fala: “deixe eu 

botar outra vá!”. Valéria não impede e Mírian desliga o 

micro system na tentativa de trocar de CD. As duas ficam 

tentando religar o som. Alice passa diversas vezes as peças 

para lá e para cá procurando algo para vestir e fala: “o show 

já começou viu gente!”. Depois de ir e vir três vezes até o 

final da arara ela sai angustiada e fala: “o show já começou 

e eu não tenho a roupa pronta!”. Rodrigo larga o maracá na 

área da música e vai correndo para arara, pega uma roupa 

e fala: “e eu tenho uma roupa de policial”. Começa a se 

vestir. Alice vem até a área da música observa as meninas 

e volta para área da beleza e da fantasia dizendo: “eu quero 

uma roupa”. Ela pega um vestido que está no chão começa 

a vestir e fala: “eu vou ser a princesa de vestido”. Valéria 

diz: “Alice, eu vou colocar uma música pra todo mundo 

agora!”. Alice volta para penteadeira, coloca alguns anéis, 



 

passa batom. Valéria e Mírian continuam tentando 

recolocar o CD, Mírian levanta e Valéria, agachada, pega 

outro CD e fala: “eita! Olha! A galinha dos ovos... é boa!”. 

Mírian tenta colocar mais vezes. Alice se aproxima 

novamente das meninas. Mírian olha para Valéria e 

pergunta: “ei bora trocar? Se vc num trocar ...”. [referindo-

se aos sapatos]. Valéria levanta tira os sapatos. Mírian os 

pega. Valéria passa por trás de Alice para pegar os sapatos 

que ainda estão nos pés de Mírian. Mírian começa a tirar 

os sapatos dos pés, olha para Alice e fala: “pega esse! Pega 

esse! Pega! Pega Alice! Pega! Pega!”, figura 46. Valéria 

consegue pegar um dos sapatos.  

 

Figura 46 - Mírian, Valéria e Alice entram em conflito pelos sapatos

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Ela vê que Alice já está calçando o outro e chateada joga-

o no chão. Alice senta para calçar o outro pé e diz: “cê já 

viu a princesa de salto?”. Valéria então arranca o sapato 

que está na mão de Mírian. Mírian toma bruscamente. 

Valéria recorre à pesquisadora: “hô tia!”. Sem haver 

nenhuma interferência da “tia”, Valéria senta, coloca os 



 

braços sobre os joelhos flexionados, se debruça sobre eles 

e chora continuamente. Depois de calçar os sapatos Alice 

levanta vai até a penteadeira. Mírian olha para Valéria e 

fala: “você vai ficar sem salto” e continua tentando colocar 

o CD no micro system. Valéria chora ainda mais alto e fala: 

“Você vai ver quando chegar na sala, eu vou falar pa tia 

tudo tudo. Vou dizer pa tia Francilma, pa tia Débora e pa 

tia pa tia tia Valéria hum hum hum”. Mírian responde: “eu 

num lhe bati!”. Valéria levanta, olha para Mírian e fala: 

“você num quer me dá o meu salto! Me dê meu salto!”. 

Mírian fala: pegue o da Alice. Valéria sai dizendo: “vou 

dizer pa tia vou dizer”. Valéria recorre mais uma vez a 

pesquisadora: “hô tia ela pegou meu salto que eu tava mais 

primeiro. Aí ela deu pa Alice”. Mírian grita para Alice: “dê 

pra ela de volta”. Alice também recorre a pesquisadora: “hô 

tia mais eu tô sem salto”. Mírian fala: “mas ela é uma 

princesa...”. Alice vai até a área da casa e Valéria até a área 

da música onde está Mírian e diz: “se você me der meu 

salto eu lhe dou o tablet e o computador”. Mírian responde: 

“mas eu não vou querer isso” e sai ao encontro de Alice. 

Mírian pega uma boneca e dá a Alice dizendo: “hô Alice 

leva a sua filha pa dizer”, Alice responde: “pode não com 

filha, eu tenho não filha!”. Então Mírian vira-se e oferece 

para Valéria “quer?”. Valéria choramingando responde: 

“eu num quero não ... eu queria o salto”. Alice sai para área 

da fantasia e da beleza levando uma bolsa que pegou 

enquanto esteve na área da casa. Valéria vai para o 

computador e Mírian pega o carrinho de bebê. Valéria 

inconformada volta e fala com Alice: “hô Alice eu ia deixar 

você pegar o da tia” [referindo-se ao sapato que estava com 

Mírian, que pertencia a “tia”]. Mírian interrompe: “vá não 

Alice!”, Alice pergunta a Valéria: “você vai pegar o salto e 

colocar pra mim?”. Valéria, categoricamente, responde: 

“vou!”.  
 

 

 

 

 



 

Figura 47 - Valéria faz proposta a Mírian para ter o sapato de volta 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 48 - Valéria faz proposta a Alice para ter o sapato de volta 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Mírian com receio de ficar sem salto, rapidamente fala para 

Valéria: “não, pegue o dela”, Alice tira os sapatos e com 

voz de choro diz: “mas eu tô sem salto...”. Valéria os calça 

ligeiramente. Mírian fala: “hô Alice eu tive uma ideia...”. 



 

Alice resmunga: “eu tô sem salto”. Mírian continua: “bora 

dizer que você era uma princesa que vivia de sapatilha? 

Valéria: “eeeeera!”. Alice pergunta: cadê? Mírian aponta e 

diz: “olha ali!”. Alice observa a sapatilha. Mírian fala: “aí 

ela vai levar a filha né?”, Em seguida, Alice larga a 

sapatilha e prontamente responde: “áh! Então eu vou ser a 

princesa descalça” e sai." 

 

Figura 49 - Resolução do conflito: Valéria e Mírian com “saltos” e  

Alice com a sapatilha 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Neste episódio, observa-se três meninas interessadas em sapatos 

de salto. O conflito surge devido ao fato de só haver 2 (dois) pares de 

sandálias no estilo que elas desejam. 

No momento que Alice ouve a música que Valéria colocou no som 

ela diz: “começou o show gente! Começou o show e eu ainda não tô 

pronta!”, além de expor seu drama porque não tem roupa ideal para ir 

aonde sua imaginação deseja levá-la, também parece querer convidar os 

colegas para embarcar com ela nessa aventura. 



 

Kelvin é o único que responde ao melodrama ao ir pegar uma 

roupa na arara e dizer que também não está pronto, inicia uma parceria na 

brincadeira que Alice propõe.  

Alice reforça o convite entre seus pares quando reafirma: “o show 

já começou viu gente!”. Desta vez, Rodrigo também forma parceria com 

Alice e Kelvin quando vai pegar uma fantasia na arara e fala: “e eu tenho 

uma roupa de policial”. 

A interação se estabelece entre todos quando Mírian pede para 

colocar outra música e acaba desligando o som. Valéria fica ajudando 

Mírian e diz: “Alice eu vou colocar uma música para todo mundo agora”, 

fazendo uma relação da música com show que Alice anunciou que já havia 

começado anteriormente, justamente ao ouvir a música tocar. 

Mírian então faz uma proposta para trocar os sapatos com Valéria 

e, nesse momento, se instala uma situação que oscila entre parceria e a 

posse. Tendo como consequência a perda dos sapatos por parte de Valéria 

e o ganho dos mesmos por parte de Alice.  

Neste caso, o que dá sentido a esta brincadeira, é o objeto, e pode 

implicar mudanças de resultados para tal: a primeira, porque poderia 

complementar uma brincadeira que foi iniciada por Alice, de avisar a 

todos que o show já começou, e a segunda em relação ao conflito, pois o 

mesmo, instituído devido ao desejo de posse das meninas, pode alterar ou 

até acabar com a brincadeira, já que a preocupação delas passaria a ser 

proteger seu objeto do ataque da outra. 

O cenário agora se coloca da seguinte forma: Mírian está de posse 

dos sapatos que estavam com Valéria e, Alice, por acidente, está de posse 

dos sapatos que estava com Mírian. Qual a saída que elas encontraram 

para essa situação?  

Na busca de reaver seu objeto de desejo, Valéria recorre a 

coordenadora, chora, ameaça Mírian, dizendo que vai contar tudo para 

“tia” (a professora) quando chegar na sala. 

A melodia da voz de Valéria ao dizer: “hô tia ela pegou meu salto 

que eu tava mais primeiro. Aí ela deu pa Alice”, choramingando, 

demonstra a expressividade das emoções que envolvem o sentimento da 



 

perda. Assim como afirma Galvão (2004, p. 100), são traços muito difíceis 

de serem registrados por escrito, no entanto, é esta forma de expressão que 

permite ver o quanto estes sentimentos impregnam a vida da criança nessa 

fase, o quanto a emoção toma conta das suas atitudes. 

Não obtendo o resultado esperado Valéria tenta negociar primeiro 

com Mírian, figura 47, oferece outros objetos em troca, mas nada adianta, 

Mírian não aceita a oferta da colega. Valéria então tenta negociar com 

Alice, figura 48, que também resiste, até o momento que Valéria promete 

pegar o sapato que estava com Mírian e dá para ela. Alice entrega, mas 

fica se lamentando e choramingando. 

Alice recorre à pesquisadora, e ao fazer isso entende-se que esta 

estratégia de Alice mostra sua competência para a negociação e assim, 

para lhe garantir a devolução do objeto. Como a pesquisadora, a quem ela 

vê como “tia” (professora), é uma figura de autoridade, responsável por 

um grupo de crianças dentro do espaço institucional, possivelmente 

recorreu a esta por perceber que a mesma poderia interferir na situação e 

lhe garantir a propriedade sobre o objeto. 

A solução para o conflito que se instalou dentro do faz de conta, 

acontece por sua vez com a distribuição de papéis quando Mírian fala: “hô 

Alice eu tive uma ideia... bora dizer que você é a princesa que vivia de 

sapatilha”. Valéria fortalece a ideia e diz: “eeeeeera...” Alice se interessou 

pela proposta da colega, mas ao ver a sapatilha, Alice desiste e afirma que 

vai ser princesa descalça, figura 49. 

Observa-se que através da brincadeira, as crianças desenvolvem 

saberes, resolvem conflitos, experimentam sensações, lidam com 

diferentes sentimentos e aprendem a conviver e a cooperar com um grupo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________ 

6ª sessão: 02/12/2016 

Jardim II: 5 anos. 

Crianças envolvidas no episódio: Clarice, Amanda, Miguel, Marcos e 

Vinícius 

Síntese: Nesse episódio, Vinícius e Clarice vão direto para área da música. 

Vinícius pega o microfone e pede para Clarice ligar. Depois de cantar um 

pouco, Vinícius coloca o microfone no chão, e fica tocando os 

instrumentos musicais que escolheu. Marcos vem até a área da música 

desconecta o microfone e o leva. Vinícius não ver e continua tocando, 

fazendo malabares com as varetas.  Clarice encontra o microfone e volta 

para área de música querendo ser a cantora. Vinícius não aceita e se 

estabelece um conflito que é solucionado quando Clarice fala: “tá bom 

você vai ser o cantor e eu vou ser a que mexe no som!”.  

 

Ao entrar na sala nessa sessão, Vinícius pega o microfone 

e coloca no chão, juntamente com outros instrumentos 

musicais. Clarice também vai direto para área da música e 

liga o som. Vinícius fica batendo com as varetas nos pratos 

que ele colocou no chão. Miguel chega, tocando com o 

maracá e tenta pegar o microfone. Vinícius toma o 

microfone e fala: “não, saia ... que é eu”. Vinícius bate com 

a mão no topo do microfone e entrega a ponta do fio para 

Clarice. Ela conecta no som. Ele bate a mão no topo do 

microfone e pergunta a Clarice: “tá pegando?”. Clarice 

responde: “tá bom! Cante!”. Miguel diz: “fale aí!”. 

Vinícius fala: “Alô! Som! Um, dois...”. Clarice olha para 

Vinícius e vai para área da beleza e da fantasia. Pega um 

vestido e começa a se vestir. Vinícius coloca o microfone 

no chão, dá alguns toques com as varetas nos pratos. Pega 

novamente o microfone e acompanha a música que está 

tocando: “siri pra lá siri pra cá, Mírian é bela e quer casar”.  

Percebe que não está saindo o som da sua voz no 



 

microfone, ele levanta, olha o som, ver se o microfone está 

mesmo conectado. Volta, senta e começa a tocar como se 

fosse um baterista. Depois ele levanta vai até a arara pega 

uma roupa, veste rapidamente e volta para tocar os 

instrumentos que ele colocou no chão. 

[...] 

Marcos vem até a área da música desconecta o microfone 

e o leva. Vinícius continua tocando, fazendo malabares 

com as varetas. Marcos fica o tempo todo com microfone, 

mas depois de um tempo larga-o próximo à câmera 

filmadora. Clarice, nesse momento, passa pela área da casa 

e recebe uma boneca que Amanda entrega para ela. Coloca 

a boneca no braço, pega o microfone que Marcos largou e 

vai para área da música. Clarice conecta o microfone no 

micro system. Ela começa a cantar. Não dá para ouvir o 

que ela canta por duas razões: devido o áudio do microfone 

que não funciona e por causa dos sons dos instrumentos 

que os meninos tocam no momento. Vinícius levanta 

coloca alguns instrumentos na mesinha. Ele tenta tomar o 

microfone das mãos de Clarice e fala: “é eu que vou ficar 

com isso, porque eu peguei primeiro”. Clarice diz: “não!”. 

Ele aumenta o tom da voz: “eu peguei primeiro!”. Clarice 

retruca: “é mentira!”. E Vinícius argumenta: “foi sim! Foi 

sim!”. Disputando o microfone Clarice fala: “foi não! Ele 

tava lá no chão e eu peguei”. Vinícius argumenta: “eu que 

botei ele ali quando eu cheguei”. Clarice larga o microfone. 

Vinícius se agacha para ver se o microfone está conectado. 

Clarice também se agacha. Clarice fala: “tá bom você vai 

ser o cantor e eu vou ser a que mexe no som!”. Os dois 

tentam ligar o som do microfone. Depois Vinícius levanta 

e começa a simular que está cantando. Logo em seguida 

Clarice sai com a boneca sem falar nada. 

 



 

Figura 50 - Clarice liga o som e Vinícius testa o microfone

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A interação entre Vinícius e Clarice nesse episódio acontece desde 

o primeiro momento quando eles entram na sala para essa sessão, figura 

50. 

Vinícius pega o microfone e entrega a ponta do fio para Clarice. 

Esta por sua vez entende que é para ela conectar no micro system e 

prontamente o atende. Não foi preciso que Vinícius falasse nada, pois os 

gestos de apontar e os olhares que trocam são uma forma de comunicação 

comum entre parceiros, tanto nesse caso de Vinícius e Clarice, como 

também em outros que envolvem as demais crianças dos diversos grupos. 

Acredita-se que por já possuírem o hábito de brincarem entre si, estes 

gestos e olhares promovem uma facilidade na comunicação durante as 

interações e possibilitam uma captação mútua daquilo que está se tentando 

transmitir, seja por gestos ou por palavras.  

Depois que experimenta o áudio do microfone, Vinícius pergunta 

a colega: “tá pegando?”. Ao responder: “tá bom! Cante!”, Clarice 



 

demonstra verbalmente que compreendeu as coordenadas da brincadeira 

proposta pelo amigo: Vinícius gostaria de ser o cantor. 

Vinícius avalia mais uma vez o som do microfone e o coloca no 

chão quando percebe que não emite som. Em seguida Clarice se afasta 

sem falar nada para vestir um vestido. Percebe-se que a forma como 

Clarice olha para Vinícius e sai é como se quisesse comunicar para o 

colega que não está participando mais do seu enredo. Observa-se também 

que Vinícius parece não se incomodar, pois continua tocando seus 

instrumentos.  

As atitudes de Vinícius ao assumir a função de baterista, ao tocar 

os instrumentos, fazer gestos e malabares que faz com as varetas é 

indicativo desta posição que ele assume naquele momento, de quem toca 

bateria. 

 

Figura 51 - Clarice e Vinícius entram em conflito pelo microfone

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Quando Clarice volta para área da música transparece o desejo de 

querer cantar simulando esse papel. Observa-se que ela não volta para dar 



 

continuidade ao enredo de Vinícius criado inicialmente, mas para criar um 

novo enredo para si onde ela era a cantora. No entanto, quando Vinícius 

ver que Clarice está com o microfone, não concorda com as intenções da 

colega e tenta pegar o microfone. Clarice se nega a entregar e se institui, 

naquele momento, um conflito, figura 51, que gira em torno da discussão 

pela posse do microfone e de quem vai assumir o papel de cantor. 

Diante das falas e argumentos dos dois é possível inferir que 

ambos tinham razão. Vinícius quando diz: “eu peguei primeiro”, e Clarice 

quando diz: “ele tava lá no chão e eu peguei!”. Realmente, Vinícius pegou 

primeiro, mas o fato é que ele não viu quando Marcos pegou e colocou 

em outro lugar, permitindo a Clarice entender que o objeto não era mais 

de interesse do colega, visto que ela o encontrou largado, em outro local 

diferente de onde tinha visto Vinícius colocar inicialmente. 

 

Figura 52 - Clarice mexe no som e Vinícius canta 

 
 Fonte: Autoria própria.  

 

No entanto, quando Clarice larga o microfone e fala: “tá bom você 

vai ser o cantor e eu vou ser a que mexe no som!”, parece ter encontrado 



 

a resolução do conflito por meio dos aspectos da interação e da 

imaginação, figura 52. 

Desse modo, percebe-se no contexto desse enredo que a 

brincadeira de faz de conta promove a interação ao tempo que contribui 

para que as crianças resolvam seus conflitos a partir da distribuição de 

papéis.  

 

 

Esses episódios evidenciam momentos de interação entre as 

crianças, bem como de conflitos que são criados e solucionados pelas 

mesmas, sem a intervenção de nenhum adulto.  Isso nos leva a perceber 

que o faz de conta é uma brincadeira que promove interação. Essa 

percepção é reforçada pelas palavras de Ferreira (2004, p. 90): 

 

Brincar torna-se um contexto social em que as crianças 

aprendem como interagir, isto é, a dialogar em alternância e 

sincronia, a compreender ações não literais, a criar regras 

abstratas, a representar papéis complexos e hierárquicos ou 

reversíveis. E, ao fazê-lo, a (re) construir as relações sociais 

que lhes dão deferimento como sujeitos competentes e 

membros participantes e integrados no grupo de crianças. 
 

Na obra O Espaço da Creche: que lugar é este? de Agostinho 

(2003, p. 130), também encontramos uma importante colaboração de 

Corsaro, sobre a relevância da interação, para o qual: 

 

A interação entre as crianças é, para além de uma condição 

fundamental do desenvolvimento de relações e de laços de 

sociabilidade _ e, por isso, um dos mais importantes fatores 

de “educação oculta” das crianças _ o espaço onde se 

estabelecem os valores e os sistemas simbólicos que 

configuram as culturas infantis.  

 

Desse modo, nossa investigação nos revela que a brincadeira é a 

melhor instância para interação, em virtude de permitir que as crianças 

vivam, troquem, inventem e reinventem com e entre pares. Essa atividade 



 

traz riquezas incomensuráveis para o universo infantil, porque nela, a 

crianças e submete a outra forma de ser e de pensar; expande seus 

conceitos sobre as coisas e as pessoas ao vivenciar múltiplos papéis 

sociais no seu mundo imaginário. Nesse sentido, Oliveira afirma que “a 

criança quando brinca aprende a se expressar no mundo criando 

ou recriando novos brinquedos e, com eles, participando de novas 

experiências e aquisições. No convívio com outras crianças trava contato 

com a sociabilidade espontânea, ensaia movimentos do corpo, 

experimenta novas sensações”. (OLIVEIRA, 1984, p.49). 

Quando brinca, a criança além de desenvolver aspectos como a 

concentração da atividade mental, a memorização, o reconhecimento de 

si e do outro, a autonomia, ela também internaliza regras sociais e 

desenvolve a capacidade de resolver problemas e conflitos como vimos 

nos episódios descritos neste subitem. Também foi possível observar que 

as negociações ocorreram com mais frequência em torno da posse dos 

objetos e das ações a serem praticadas. Estas puderam ser vistas nos três 

episódios, quando Larissa argumentou com Joyce para que viesse fazer 

apresentação de dança, quando Valéria recorreu a pesquisadora e 

negociou com Mírian e Alice para ter de volta os sapatos, e quando 

Vinícius e Clarice discutiam com quem ficaria o microfone. 

Esses episódios apontam que uma das finalidades do brincar é 

fazer com que a criança desenvolva a habilidade de resolver situações 

conflitantes que vivencia. E para isso, a criança usa a imitação e a 

imaginação, através das quais ela, também, vai aprendendo a lidar com 

regras e normas sociais. Portanto, enquanto brinca, prazerosamente de faz 

de conta, a criança interage e elabora hipóteses para a resolução dos 

conflitos que surgem, tornando-se membro ativo do seu processo de 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 



 

 

_______________________________________________________ 

2ª e 3ª sessão: 04/11/2016 e 11/11/2016 

Maternal II C: 3 anos. 

Crianças envolvidas no episódio: Ryan 

Síntese do episódio: Ryan vai até a arara de roupas pega uma fantasia e 

pede a pesquisadora para vestir a roupa do Bem 10. A pesquisadora fica 

neutra e ele tenta vestir sozinho. Após virar a peça de roupa de um lado 

para o outro diversas vezes e não conseguir, Ryan volta a recorrer a 

pesquisadora novamente, que dessa vez lhe mostra a posição correta. 

Depois de várias tentativas, Ryan consegue vestir apenas um lado da 

fantasia e sai. Na terceira sessão, Ryan pede ajuda a pesquisadora para 

vestir a mesma fantasia, mas ela se mantém neutra. Ryan consegue vesti-

la sozinho. 

 

Na segunda sessão...  

Ryan está no meio da sala tocando tambor. Ele vai até a 

arara de roupas na área da beleza e da fantasia, pega um 

cabide com uma roupa e diz: “hô tia! Hô tia! Hô tia! Hô 

tia! Vista aí a roupa do Bem 10. Vista! Hô tia vista aqui 

roupa de Bem 10”. A pesquisadora o indagou: “você já 

tentou para ver se consegue vestir sozinho?”. Ele 

respondeu: “não!”. A pesquisadora então disse: “tenta pra 

ver”. Ryan falou: “eu consigo”. E ali mesmo próximo a 

pesquisadora ele começou a tentar vestir a fantasia do Bem 

10 sozinho. Nesse momento, Gabriel, que estava na área da 

beleza e da fantasia, arrumando a roupa de príncipe que 

acabara de vestir, gritou: “eu sei vestir a minha!”. Ryan, 

ainda tentando entender como era que vestia aquele 

casaquinho fechado de mangas compridas do Bem 10, 

                                                           
17 Ben 10 é uma série de desenho animado estadunidense criada pelo Man of Action e 

produzido pelos estúdios de Cartoon Network Studios. 



 

também afirma: “eu sei vestir a do Bem 10”. E continua 

tentando. 

 
Figura 53 - Ryan tentando vestir a fantasia do Bem 10 sozinho

Fonte: Autoria própria. 

 

Depois de virar a peça de roupa para lá e para cá, tentar de 

diversas maneiras e não conseguir, Ryan volta a recorrer a 

pesquisadora: “hô tia como é que vista isso?”. A pesquisadora 

não fala nada apenas coloca a camisa na posição correta. Ryan 

então começa a pôr a parte da cabeça e em seguida consegue pôr 

um dos braços. Ele sente dificuldades na hora de pôr o outro 

braço, mas continua tentando sem solicitar a ajuda de ninguém. 

Ryan não consegue terminar de vestir-se e sai para área do 

computador vestindo apenas um lado da fantasia. 

 



 

Figura 54 - Ryan vestindo a fantasia do Bem 10 depois que recebeu auxílio

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na terceira sessão... 

 

Ryan vai até a arara. Pega o cabide com a fantasia do Bem 

10 e diz: “eu vou vestir a roupa do Bem 10!”. Ele sai com 

a roupa, senta no meio da sala e começa a tirar as peças do 

cabide. Em seguida ele levanta, vem até a pesquisadora, 

deixa a camisa e diz: “hô tia, bota aí na cadeira!”. Sai com 

a calça para um canto da sala atrás da câmera e a veste, 

sozinho, sem pedir ajuda. Depois ele volta e pega a camisa. 

Abre, olha cuidadosamente os lados da camisa e pede: “hô 

tia, vista aqui! Tia, vista aqui!”. Percebendo a neutralidade 

da pesquisadora, Ryan começa a vestir a camisa sozinho. 

Depois de conseguir vestir a parte da cabeça ele vai 

correndo para o meio da sala tenta chamar a atenção dos 

colegas: “oia! Oia a roupa do Bem 10!”. Mas os colegas 

estão envolvidos em outras atividades e não dão 

importância a essa chamada. Então ele continua 

aventurando-se em vestir a camisa. Faz a tentativa de 

colocar um braço, mas sem sucesso. Em seguida, observa 

atenciosamente a abertura para passagem do outro braço e 

consegue colocá-lo no local adequado. Logo após, 

consegue vestir o outro braço. No entanto, a camisa fica 



 

toda enrolada no comprimento e Ryan faz malabarismos 

para terminar de vesti-la. Ele gira os braços, estica a camisa 

para baixo, dá pulinhos e, finalmente, consegue vestir a tão 

desejada fantasia do Bem 10. 

 

Figura 55 - Ryan veste sozinho a fantasia do Bem 10 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Nesse recorte do registro da segunda sessão, observa-se que Ryan 

não conseguia vestir a fantasia de um super-herói televisivo, o Bem 10, 

fruto do desejo naquele momento. Ao recorrer a pesquisadora (ser mais 

experiente) na tentativa de realizar sua vontade, nota-se que vestir aquela 

fantasia era algo que Ryan ainda não conseguia fazer sozinho e precisava 

de ajuda. Visto que, ela não oferece a ajuda que ele buscava, Ryan tenta 

vestir-se sozinho, figura 53. No entanto, mesmo motivado pelo seu grande 

desejo de brincar de super-herói, ele não consegue e solicita auxílio 

novamente. Ao mostrar para ele a posição correta da camisa, a 

pesquisadora contribuiu para que ele conseguisse, em partes, vestir aquela 

camisa conforme mostra a figura 54.  

Todavia, na terceira sessão, Ryan ainda permanecia motivado pelo 

desejo de se sentir um super-herói, e isso fez com que ele superasse sua 

dificuldade e conseguisse naquele momento, fazer por si próprio o que 

antes só fazia com a ajuda de outrem. Vale ressaltar que nessa terceira 



 

sessão, Ryan ainda não acreditava que era possível vestir aquela camisa 

sozinho. Assim, antes de se aventurar naquela realização e poder brincar 

com seus pares de ser um super-herói ele ainda busca ajuda da 

pesquisadora, que se manteve totalmente neutra dessa vez, devido ao fato 

de querer observar a influência do brincar no desenvolvimento infantil, 

objeto de estudo dessa pesquisa. E qual não foi a surpresa quando ele, 

depois de se contorcer e fazer malabares, como mostra a figura 55, 

conseguiu realizar aquela façanha.   

 

__________________________________________________________ 

1ª, 2ª e 3ª sessão: 28/10/2016, 04/11/2016 e 11/11/2016 respectivamente. 

Jardim I: 4 anos. 

Crianças envolvidas no episódio: Alice, Valéria, Mírian, Rodrigo, Kelvin 

e Rute 

Síntese do episódio: Rodrigo e Kelvin não conseguem vestir as fantasias 

que desejam na primeira sessão. No segundo momento, eles vestem as 

peças com o auxílio das colegas, Rute e Ane respectivamente. Na terceira 

tentativa, ambos conseguem vestir as alegorias sem a participação de 

ninguém. 

 

Na primeira sessão... 

 

Alice pega na arara o cabide com uma fantasia de menino 

azul com dourado, vai até a área da leitura e pergunta: 

“quem quer ser meu príncipe? Quem quer ser meu 

príncipe?”. Rodrigo levanta-se e grita: “eeeuuu!”. Alice 

entrega a peça de roupa para ele. Rodrigo tenta retirar a 

roupa do cabide. Mírian se aproxima e Ayla fala para ela: 

“o Rodrigo vai ser o meu príncipe”. Rodrigo questiona: 

“mas como eu vou vestir essa roupa?”. Alice responde: “é 

só tirar as coisas”. Mírian pega a roupa e fala: “isso não é 

para príncipe é para quem toca no tambor”. Alice diz: 

“deixa eu ver aqui...”, e vai até a arara. Rodrigo fica 

colocando a roupa de volta no cabide. Alice pega outra 



 

roupa branca e pergunta novamente: “quem quer ser meu 

príncipe?”. Rodrigo pega a roupa e se prontifica de 

imediato: “eu quero! Eu quero! Eu quero!”. Valéria se 

aproxima de Rodrigo e diz: “quer ser o meu príncipe?”. 

Alice separa Valéria e Rodrigo e diz: “ele vai ser o meu 

príncipe já!”. Rodrigo coloca a roupa azul em cima da arara 

e fica só com a roupa branca nas mãos. Mírian pega a 

fantasia que Rodrigo largou, leva até Kelvin que está 

tocando tambor na área da música e pergunta: “Kelvin quer 

ser o meu príncipe?”. Valéria se aproxima e pergunta: “hô 

Kelvin quer ser meu príncipe?”. Mírian nem deixa ele 

responder, já vai entregando a roupa para ele e dizendo: 

“ele já é o meu”. Kelvin pega a roupa das mãos de Mírian, 

corre até Rodrigo na área da beleza e da fantasia e propõe: 

“hô Rafa vamos trocar?”. Rodrigo diz: “não! Eu quero ser 

príncipe”. Kelvin responde: “mas né de príncipe não essa 

daí, é de policial”. Rodrigo diz: “polícia federal”. Kelvin 

larga a roupa no chão e vai recorrer a pesquisadora: “hô tia 

mande ele me dá porque eu peguei mais primeiro”. Sem a 

interferência da pesquisadora, Kelvin vai correndo até a 

arara e fica passando as peças de um lado para o outro. 

Rodrigo se aproxima mais de Alice e fala: “Alice... me 

vista! Aliceaa, me viste!”. Alice não responde e continua 

amarrando as fitas do seu vestido. Rodrigo solta a roupa no 

chão e fica pondo a gravata. Valéria pega a roupa azul que 

Kelvin havia largado e vai até ele e pergunta: “quer ser meu 

príncipe?”. Kelvin, eufórico com um chapéu de caubói que 

pôs na cabeça, nada responde. Valéria tira o chapéu e diz: 

“tira vai! Toma! Vista logo essa roupa depois eu lhe dou”. 

Kelvin pega a roupa e diz: “eu num já disse. Eu não vou 

não vestir essa roupa difícil”. Ele joga a roupa longe e sai. 

 



 

Figura 56 - Rodrigo pergunta para 

Alice como vai vestir aquela roupa 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 57 - Kelvin fala para Valéria 

que não vai vestir aquela roupa difícil 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na segunda sessão... 

 

Ao entrar na sala para segunda sessão, a primeira coisa que 

Kelvin pega é a fantasia azul com dourado e vai tentar 

vestir. Alice se aproxima de Kelvin. Rodrigo sai da área da 

casa vai até a área da fantasia, pega a roupa branca e diz: 

“esperem por mim eu vou vestir a roupa de policial”. 

Rodrigo retira as peças do cabide, ergue uma delas e 

pergunta: “de quem é? É de mulher é?”. Alice sorri e 

responde: “é de homem, calça é de homem!”. Kelvin e 

Rodrigo continuam tentando vestir as fantasias escolhidas, 

sendo que Kelvin tenta vestir o paletó e Rodrigo a calça. 

Logo depois Rodrigo fala: “vem Kelvin, me ajuda!”. 

Kelvin sorri. Os dois continuam tentando. Depois de um 

tempo Rodrigo consegue vestir a calça e Kelvin, com um 

dos braços vestido, mas sem conseguir colocar o outro, 

pede ajuda a colega que está ao seu lado: “Valéria, veste 

aqui!”. Valéria coloca o batom em cima da penteadeira, e 

fala: “né desse lado não Kelvin”. Ele pergunta: “tá certo ou 

errado?”. Valéria Responde: “tá errado!”. Ela retira a roupa 

de Kelvin e começa a desvirar. Enquanto isso Kelvin pega 

a calça para vestir. Rodrigo tenta vestir sua beca e põe a 

manga esquerda no braço direito. Alice frisa: “o Kelvin vai 

ser o meu príncipe!”. Rute fala: “o Rodrigo vai ser o meu 

príncipe. Rodrigo responde imediatamente: “eu nem sei 



 

vestir minha roupa”. Rute se aproxima dele, pega na manga 

direita do paletó branco e fala: “é aqui!”. Rodrigo retira a 

parte que vestiu, abre o paletó e fala: “cadê a boca? Áh! Ói 

ela aqui!” [referindo-se a abertura da manga], e vai 

colocando os braços nos seus devidos lugares. Depois que 

consegue vestir ele tenta fechar o paletó e diz: “tem muitos 

botão!”. Nesse momento, Valéria chama: “chega Kelvin!”. 

Ela veste um dos braços dele e fala: “óia ... pro Kelvin... Só 

falta um lado”. Em seguida vai colocando a outra manga e 

puxa a mão dele pela abertura do punho. Kelvin fala: 

“aaaiii! O meu dedo!”. Valéria sai. Rodrigo fica abotoando 

o paletó e Kelvin termina de vestir sua fantasia, deixando-

a aberta. Ele pega os óculos escuros e sai.  
 

Figura 58 - Valéria ajuda Kelvin e Rute orienta  

Rodrigo a vestir a roupa 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 



 

Na terceira sessão... 

 

Alice anuncia: “começou o show gente! Começou o show 

e eu ainda não tô pronta!”. Ao ouvir isso Kelvin larga os 

pratos que estava tocando na área da música, vai até a arara, 

pega a fantasia azul com dourado e fala: “eu também... E 

eu também ainda não tô pronto!”. Alice diz: “o show já 

começou viu gente!”. Rodrigo sai correndo da área da 

leitura, pega o maracá na área da música e diz: “é um! É 

dois! É três!”. E começa a tocar o maracá. Kelvin tira a 

roupa do cabide e começa a vestir a calça. Alice fala “o 

show começou e eu ainda não tenho a roupa pronta!”. 

Rodrigo vai até a arara pega o cabide com a fantasia branca 

e fala: “e eu tenho uma roupa de policial”. Rodrigo 

pergunta: “quem quer vestir eu?”. Alice responde: 

“Ninguém!”. Rodrigo começa a vestir o paletó. Nesse 

momento, Kelvin também começa a vestir o paletó. Valéria 

se oferece: “Deixe eu colocar?” [referindo-se aos botões], 

Kelvin responde: “não!”. Ela vai até Rodrigo e diz: “tá 

lindo! Deixe eu colocar?”. Rodrigo responde: “não! Deixe 

eu primeiro...”. E sai para arara a procura de algo [a calça]. 

Rodrigo se afasta um pouco da arara e começa a abotoar 

seu paletó. Kelvin vai até a penteadeira, coloca um pouco 

de creme nas mãos e passa no cabelo. Rodrigo se aproxima 

dele. Cada um coloca os óculos escuros. Rodrigo arruma o 

chapéu em sua própria cabeça e fala: “aê garoto!”. Kelvin 

diz: “já começou o show! Já vai começar!”. Rodrigo 

complementa: “agora pode começar, agora”. Mírian 

observa Kelvin um pouco afastada e fala: “oia... quem vai 

ser meu príncipe?”. Rodrigo responde: “eu vou ser”. Alice 

abraça Kelvin e afirma: “o Kelvin vai ser o meu príncipe”. 

Mírian confirma: “o Kelvin é o teu príncipe e o Rodrigo é 

o meu”. Rodrigo mexendo no micro system pede: “pessoal 

coloca a música que o show já vai começar!”. 
 



 

Figura 59 - Kelvin e Rodrigo tentam e conseguem vestir 

 suas fantasias sozinhos 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para Kelvin e Rodrigo vestir-se sozinho era algo que não fazia 

parte de suas atitudes diária. Percebe-se isso em suas falas, quando 

Rodrigo pergunta para Alice, como vai vestir aquela roupa, figura 56, e 

quando Kelvin também diz para Valéria que não vai vestir porque a roupa 

é difícil, figura 57. Havia um desejo em Rodrigo de querer ser “príncipe 

ou policial” e isso o motivou a tentar vestir aquela fantasia. Ele expõe esse 

desejo quando Alice pergunta: “quem quer ser meu príncipe” e Rodrigo 

prontamente grita: “eu quero! eu quero!”. Kelvin também deixa 

transparecer esse desejo, mas não pela roupa que Valéria lhe ofereceu e 

sim pela roupa que Alice entregou para Rodrigo. Talvez essa tenha sido a 

razão pela qual ele nem tentou vesti-la nessa sessão, figura 57. 

Também nesse episódio percebe-se que não é um desejo 

momentâneo, dos meninos querer vestir aquelas roupas e poder 

representar diferentes papéis. Esse desejo se repete nas sessões seguintes. 

Esse querer brincar de faz de conta que era um príncipe ou um policial 

influencia Kelvin e Rodrigo a fazer algo que eles ainda não conseguiam 

por si próprio. Esse fato também é observado na segunda sessão, quando 

cada um dos meninos pega as mesmas peças de roupas da primeira sessão 

e tentam vesti-las sozinhos. Quando não conseguem pedem ajuda a seus 

pares, conforme mostra a figura 58.  



 

Essa conquista só se concretiza no terceiro momento, quando 

ambos conseguem vestir as fantasias que escolheram desde a primeira 

sessão, sem precisar mais da contribuição do outro, como podemos ver na 

figura 59. 

__________________________________________________________ 

2ª e 3ª sessão: 04/11/2016 e 11/11/2016 

Jardim II: 5 anos. 

Crianças envolvidas no episódio: Miguel, Marcos e Vinícius. 

Síntese: Nesse episódio Marcos sente dificuldade de prender os adereços 

da fantasia que escolheu vestir. Na primeira sessão ele recorre a 

pesquisadora: “tia, bota aqui!”. Ela mostra onde ele deve prender as 

correntinhas de sua alegoria. No segundo momento, Marcos supera essa 

dificuldade e abotoa as correntes sem interferências.    

 

Na segunda sessão... 

 

Ao entrar na sala, Marcos vai direto para área da beleza e 

da fantasia. Pega um cabide com uma alegria e traz para 

próximo da pesquisadora. Marcos veste a roupa, mas não 

fecha os adereços. Miguel chama, e ele vai até a arara. Os 

dois ficam conversando. Depois, Marcos segura uma das 

correntinhas da roupa, vai até a pesquisadora e diz: “tia, 

bota aqui!”. A pesquisadora se mantém neutra. Marcos 

olha atenciosamente um espaço na ponta da corrente. As 

outras crianças despertam sua atenção e ele se distrai por 

alguns instantes. Marcos fica segurando as pontas das 

correntes de um lado para o outro, enquanto observa seus 

colegas. Em seguida, ele vira-se para pesquisadora e 

insiste: “tia, bota aqui!”. A pesquisadora aponta o local de 

uma das correntes. Ele pergunta: “como bota?”. A 

pesquisadora não fala nada e espera para ver sua reação. 

Ele observa a ponta da correntinha e percebe que tem uma 

abertura. Tenta colocar no botão indicado pela 

pesquisadora. Mais uma vez os colegas despertam sua 



 

atenção e ele vira-se para observá-los. Continua tentando 

abotoar a corrente. Em seguida, vira-se para a pesquisadora 

e fala: “tá? Tá tia? E o outo?”. Miguel chega segurando um 

colete e pergunta: “hô tia, como é esse aqui hem?”. Miguel, 

vendo Marcos colocar com muita dificuldade a segunda 

correntinha, pega a terceira e começa a prender também. 

Os dois ficam tentando. Eles colocam superficialmente e 

uma das correntes sai. Marcos fala: “hô Miguel, tu tirou!”. 

Miguel pega a correntinha e tenta colocar novamente. 

Marcos só observa. Depois de um tempo, Marcos também 

pega a corrente e os dois ficam tentando colocar ao mesmo 

tempo. Marcos fala: “seeei!”. Miguel sai. Marcos termina 

de colocar, olha para pesquisadora e diz: “tia, assim tia?”. 

E sai. 

 

Figura 60 - Marcos tenta abotoar a 

corrente sozinho 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 61 - Miguel ajuda Marcos a 

abotoar as correntes 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na terceira sessão... 

 

Marcos entra na sala, coloca uma gravata vermelha e pega 

a fantasia que vestiu na sessão anterior. Fica com a roupa 

debaixo do braço. Vai até a penteadeira mexe em alguns 



 

objetos. Vem até o meio da sala. Miguel fala: “hô tia, bota 

o som aí!”. Marcos retirando a roupa do cabide, se remexe 

e diz: “é ... pa nos dançar assim hó tam ram tam tam tam”. 

Enquanto se veste na área da beleza e da fantasia, Vinícius 

começa cantar e Miguel e Marcos acompanham: “Eu não 

tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque 

gosta, do meu rá rá rá rá rá rá rá lepo lepo. É tão gostoso 

quando eu rá rá rá rá rá rá rá o lepo lepo”. Marcos termina 

de cantar a última frase desse refrão sozinho, já em um 

canto da sala, vestindo a fantasia que escolheu 

inicialmente. Ao tempo que está vestindo, Miguel se 

aproxima e Marcos pede para que segure a gravata 

enquanto ele veste a parte de cima da alegoria. Quando 

Marcos termina de vestir, mas ainda não tem fechado a 

camisa, Miguel devolve a gravata e diz: “bota pastor! Eita 

pastor doido da gota!”. (Risos). Quando Marcos termina de 

pôr a gravata, Miguel sorrir e fala: “oia tia! O pastor, tia”. 

Marcos sai de perto de Miguel e diz: “não sou pastor!”. 

Miguel sai, vai até onde está Vinícius, aponta para Marcos 

e fala: “hô Vinícius, oia pro pastor! Oia pro pastor lá!”. 

Vinícius continua batendo o tambor e não dá importância. 

Marcos fica vestindo a calça. Em seguida põe a gravata 

para trás e começa a colocar os adereços. Miguel se 

aproxima e diz: “hó! O pastor chegando no meio da rua, 

hó!”. Marcos não fala nada. Miguel sai. Marcos pega uma 

das três correntes e prende em um dos botões. Vai 

caminhando até o meio da sala pega a segunda correntinha. 

Fica sem saber onde pôr. Solta e pega a ponta da terceira 

corrente. Ele consegue colocá-la. Então pega a última 

corrente que falta e fica procurando pela poupa onde deve 

prender. Coloca a gravata para trás de novo e ver o botão. 

Começa a prendê-la. Miguel se aproxima cantando: “... era 

mu, mu, mu pra cá! era mu, mu, mu pra lá! Era mu, mu, 

mu pra todo lado, ia, ia ô!”. Marcos parado continua 

tentando colocar a fenda da corrente no botão. Miguel puxa 

a gravata para frente. Marcos fala: “agora não!”. Miguel 

continua arrumando a gravata e Marcos grita: “eu já disse... 

agora nããão!”. Miguel põe a gravata para trás e sai. Marcos, 



 

finalmente, consegue prender a última corrente. Olha para 

baixo para verificar se está tudo correto arruma a gravata e 

sai para área da música. 

  

Figura 62 - Marcos abotoa sozinho, as correntes da fantasia 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

No recorte da segunda sessão, quando Marcos pede: “hô tia, bota 

aqui tia!”. entende-se que abotoar aqueles acessórios era uma habilidade 

que Marcos ainda não havia desenvolvido, figura 60. Visto que, ele não 

apresentou nenhuma dificuldade em vestir o traje completo, assim como 

não recorreu a ninguém para realizar essa tarefa. Com o intuito de 

observar até onde Marcos era capaz de ir sem interferências, a 

pesquisadora permanece neutra na primeira requisição de Marcos. 

Somente quando ele tenta, não consegue e recorre pela segunda vez é que 

a pesquisadora age na qualidade de mediadora e aponta o local onde deve 

ser posta o lado da corrente que se encontra solta. É interessante 

observarmos também que, naquele momento, Marcos precisou da ajuda 

de seu colega e que essa contribuição foi ofertada de maneira espontânea 

por parte dele, figura 61. Esse espírito de colaboração também foi 



 

observado em diversos episódios e em praticamente todas as sessões de 

brincadeira realizadas nessa pesquisa. Nesse sentido, percebe-se que ao 

brincar de faz de conta as crianças, ao mesmo tempo em que desenvolvem 

importantes habilidades elas também trabalham valores. 

Ainda nessa segunda sessão, mesmo quando termina de abotoar as 

três correntes Marcos, inseguro, pergunta a “tia” se é mesmo daquela 

forma que ele tinha colocado. Insegurança que não se apresenta mais na 

segunda, pois quando ele conclui o fechamento das correntes ele as 

observa por si só se estão corretas e não questiona mais a pesquisadora.  

Observa-se que na terceira sessão Marcos demonstra grande 

interesse em vestir novamente aquela fantasia, pois mesmo sem vesti-la 

de imediato, Marcos a pega e coloca embaixo do braço para garantir que 

ninguém se aposse dela. Assim como no primeiro momento, nesse 

segundo ele também não demonstra dificuldade nenhuma em vestir a 

fantasia e na hora de abotoar já não recorre mais a pesquisadora, figura 

62.  

 

 

O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal desenvolvido 

por Lev Vygotsky destaca a distância entre aquilo que um indivíduo já 

sabe fazer por si próprio e o que é capaz de realizar com a ajuda do outro. 

Com base nisso, depreende-se a ideia de que os pequenos precisam se 

relacionar com seus pares, mas também com outros indivíduos mais 

experientes. Isso porque os adultos ou as crianças mais velhas realizam 

atividades que os mais novos ainda não conseguem realizar sozinhos e 

isso é um convite ao aprendizado. Foi o que observamos nos três episódios 

descritos acima.  

Tratando-se desses episódios percebeu-se que o faz de conta incide 

na Zona de Desenvolvimento Proximal na criança. Oliveira (2002) em 

Psicologia na educação, esclarece que essa Zona de Desenvolvimento 

Proximal é um domínio psicológico em constante transformação. Refere-

se ao caminho de amadurecimento de suas funções, ou seja, a autora 



 

reforça o pensamento de Vygotsky e afirma que durante o brincar, a 

criança se permite ir além do comportamento habitual para sua idade e de 

suas atitudes diárias, foi o que aconteceu com Ryan, Gabriel, Rodrigo e 

Marcos nos episódios. 

Os episódios 3.5.1 Hô tia! Vista aqui a roupa do Bem 10, 3.5.2 

Quem quer ser meu príncipe e 3.5.3 Oia tia! O pastor, tia! também 

mostram que vestir aquelas fantasias não era um desejo imediato daquelas 

crianças, pois elas tentaram realizá-lo não apenas em uma sessão, mas 

também nas sessões seguintes que, geralmente, aconteciam em um 

intervalo de 8 (oito) dias.   

Para Oliveira (2002), o que determina fortemente as atitudes das 

crianças pequenas são as situações concretas nas quais se encontram. Uma 

criança muito pequena sempre sente o desejo por alguma coisa imediata.  

O espaço de tempo entre o que ela anseia e o seu contentamento é muito 

curto. Entretanto, crianças um pouco maiores, em idade pré-escolar, já 

estão aptas a desejar algo que seja impossível de acontecer de modo 

instantâneo.  

Vygotsky (1991) conclui que a brincadeira surge desses desejos 

que não são possíveis de realizar imediatamente. Eles são edificados 

quando a criança começa a experimentar tendências irrealizáveis: para 

resolver o conflito gerado pela não realização de seu desejo, a criança 

envolve-se em um mundo de fantasias, onde suas vontades podem ser 

realizadas a seu bel prazer. Esse mundo é o brincar, é o faz de conta.  

Nesta perspectiva, percebe-se que a brincadeira de faz de conta 

permitiu que as crianças executassem, posteriormente, uma tarefa que 

desejavam muito, mas que, até então, elas não conseguiam fazer sozinhas. 

O desejo de vestir a roupa do Bem 10 ou de usar as vestimentas de um 

príncipe, impulsionou as crianças para além do que elas eram capazes de 

realizarem sozinhas naquele momento, ou seja, incidiu na sua Zona de 

Desenvolvimento Proximal, fazendo com que elas superassem seus 

limites, pela criação da situação imaginária, desenvolvendo uma 

habilidade que não possuíam e que contribuiu para sua autonomia. 

  



 

 

 

O esforço empreendido à realização deste estudo, cujo objetivo foi 

analisar a relação entre a brincadeira de faz de conta e o processo de 

desenvolvimento da criança e as implicações para a educação infantil, a 

partir da concepção do sociointeracionismo, teve como inquietação 

primeira, a experiência com a maternidade e o fazer profissional como 

professora e psicopedagoga.  

Na trajetória percorrida, tornou-se imperativo o exercício da 

observação e do registro de crianças brincando livremente em um espaço 

organizado para este fim. Além disso, exigiu a descrição minuciosa das 

ações de interação entre as mesmas, buscando-se associar os dados 

obtidos ao referencial teórico adotado. Esse caminho apresentou uma 

gama de desafios, ao tempo que proporcionou inúmeras e magníficas 

aprendizagens, dentre elas, a de desenvolver um olhar sobre o objeto 

estudado e compreender como é fascinante o mundo da criança quando 

brinca livremente e como é vital esta atividade para a mesma.  

Mediante os estudos realizados para constituição dessa pesquisa, 

foi possível compreender a brincadeira como um meio que proporciona à 

criança constituir-se quanto indivíduo e traz as dimensões do 

desenvolvimento que possibilitam esta atividade, tais como influência na 

Zona de Desenvolvimento Proximal, a divergência entre o significado e o 

objeto, a interação, a imitação e a representação de papéis. As principais 

hipóteses que nortearam este estudo foram de que há relação entre a 

brincadeira e o desenvolvimento da criança, que esta se desenvolve na 

interação social, resolve seus conflitos e supera seus limites conforme as 

situações de brincadeiras que ela vivencia. Tais hipóteses puderam ser 

confirmadas a partir da análise de brincadeiras observadas nos três grupos 

etários. 

Os achados permitiram perceber que os elementos da brincadeira 

de faz de conta, propostos pelo sociointeracionismo na década de 30, estão 

presentes nos três grupos etários observados. 



 

Observou-se também que crianças em idade pré-escolar quando 

brincam livremente, imitam situações que fazem parte do seu meio social, 

obedecem às regras comportamentais dos papéis que assumem e divergem 

os significados dos objetos. Além disso, percebeu-se que o brincar no 

plano da imaginação promove a interação e influencia na Zona de 

Desenvolvimento Proximal.  

É encantador e fascinante o mundo que surge a partir da 

imaginação das crianças. Enquanto brincam, as crianças imitam os adultos 

e suas atitudes. Pela imitação, a criança se desenvolve, pois, toda a sua 

possibilidade de se constituir enquanto pessoa está interligada ao meio 

social ao qual convive. Os episódios 3.1.1 “Eu vou brincar. Eu tô no 

trabalho”, 3.1.2 “O Kelvin vai ser o pai e o Rodrigo vai ser o filho” e 3.1.3 

“Você vai para o Esquadrão da Moda” retratam bem essas experiências 

de imitação desenvolvidas pelas crianças enquanto brincam. Os 

acontecimentos do cotidiano são relembrados pelos infantes, fazendo 

surgir à fantasia no ato da imitação. Nesse reprocessamento de cenas do 

dia a dia vão surgindo algumas modificações de maneira espontânea, 

apesar de que, em geral, existe uma prevenção dos aspectos da situação 

real que está sendo imitada naquele momento, pois eles representam os 

personagens no faz de conta cientes de que não é literalmente uma 

realidade. Foi o que se percebeu quando Joyce vive a personagem de uma 

mulher muito ocupada em seu ambiente de trabalho; quando Kelvin e 

Rodrigo refazem uma cena do programa Chaves; quando Amanda, Clarice 

e Camila incorporam os personagens do programa Esquadrão da Moda. 

Esforçando-se para que seus gestos e atitudes comportamentais 

sejam verossímeis em sua representação a criança desenvolve, entre 

outras habilidades, sua atenção e sua memória, como evidenciado na 

análise dos episódios 3.2.1 “Aí moça, você queria escovar o cabelo”, 3.2.2 

“Eu vou querer ir bem linda pro show, bela” e 3.2.3 “Hó! Pa dizer que 

você é a filha dela!”.  Desse modo, assumindo papéis da vida adulta, 

Joyce, Rute e Amanda imitam cenas que, de alguma forma, fizeram parte 

do seu repertório de vida. Seus gestos, suas expressões e seus 

movimentos, revelaram o empenho daquelas crianças para tornar o mais 



 

real possível sua imitação, e por essa razão exigiu delas muita atenção e 

memória para recordar as ações e, até mesmo, as falas dos papéis sociais 

que elas assumiram e que inspiraram seus enredos naquele momento, seja 

a cabeleireira preocupada em satisfazer a cliente, a mãe amorosa ou a 

mulher vaidosa que pretendia ir exuberante para um show.  

Brincando de faz de conta a criança começa a perceber o objeto 

não da maneira que ele é, mas como desejaria que fosse. Fato observado 

nos episódios 3.3.1 “Venha aqui! Olhe aqui! espada do Hulk!” quando 

cabides se tornam espadas e com ela Raul se torna um super-herói, 3.3.2 

“É... É de mintirinha!”, quando a taça, comumente usada para tomar suco, 

água entre outras bebidas, se torna um recipiente para Alice, 

imaginariamente, beber cachaça e se embriagar, e 4.3.3 “Eu tô tomando 

café” quando um vidrinho se torna uma garrafa térmica e amigos podem 

compartilhar um cafezinho. 

A análise dos episódios que destacaram a interação evidencia que 

fazer de conta é o caminho que as crianças encontram para desenvolverem 

suas potencialidades sociais, culturais e afetivas. Estas puderam ser vistas 

nos episódios 3.4.1 “Agora vou apresentar aqui”, quando Larissa 

envolveu todos os colegas em seu enredo e ainda convenceu Joyce a se 

apresentar, pelo recurso da imaginação dizendo para ela que sua 

apresentação seria em um “palco”; no episódio 3.4.2 “Começou o show 

gente e eu ainda não tô pronta!”, quando Mírian e Valéria convenceram 

Alice a ser a princesa que usava sapatilha para que elas pudessem desfilar 

usando seus saltos, e no episódio 3.4.3 “Você vai ser o cantor e eu vou ser 

a que mexe no som”, quando Clarice aceita ser assistente de som do cantor 

Vinícius. Todos esses episódios apresentaram em seus scripts situações de 

interação mútua, que proporcionaram as crianças aprender a interagir em 

diversos momentos, lidando com emoções e variados significados 

aplicáveis às situações das brincadeiras, bem como, situações conflitantes 

que as crianças solucionaram a partir da imaginação e da atribuição de 

papéis. 

Esses elementos presentes na brincadeira de faz de conta, 

vivenciadas pelas crianças em idade pré-escolar, proporcionam seu 



 

desenvolvimento, pois influenciam na Zona de Desenvolvimento 

Proximal, permitindo que a criança consolide por si própria, ações que até 

então só faziam com a intervenção de outro ser mais experiente. Essa 

influência pode ser observada na análise dos episódios 3.5.1 “Hô tia! Hô 

tia! Vista aqui a roupa do Bem10”, 3.5.2 “Quem quer ser meu príncipe?” 

e 3.5.3 “Oia tia! O pastor, tia!”. Raul, Kelvin, Gabriel e Marcos 

apresentaram uma evolução no desenvolvimento de habilidades motoras 

e realizaram ações como se vestir, e abotoar seus trajes de fantasia 

conforme descritos nos referidos episódios.  

Em todas as situações de brincadeiras analisadas, os papéis sociais 

assumidos pelas crianças são os mais diversos, pai, mãe, filho (a), que 

demonstram suas percepções de vida e de mundo, visto que as crianças 

reproduzem cenas cotidianas da vida das mesmas. Em outro momento, os 

papéis sociais representados ultrapassaram a família, e a representação 

ocorreu em papéis externos, como príncipes e princesas, apresentadores 

de programa de TV, cabeleireira, cantor, personagens televisivos, super-

herói, entre outros que demonstram vivências do mundo social da criança. 

Também se observou nas três faixas etárias a seriedade com que a criança 

interpreta os papéis assumidos, isso permite uma internalização dos 

conhecimentos e informações existentes nas brincadeiras de faz de conta.  

Portanto, através dos estudos realizados, percebeu-se que a 

brincadeira de faz de conta desenvolve na criança a capacidade de criar 

um mundo imaginário, e através dele conhecer e interpretar o mundo, seus 

objetos e sua cultura, internalizar regras e superar limites. Além disso, 

compreendeu-se que a brincadeira é capaz de incidir na Zona de 

Desenvolvimento Proximal e como uma atividade principal constitui-se 

na mais adequada via de desenvolvimento infantil a ser explorada. Isso 

significa reconhecer a brincadeira como ferramenta que deve ser utilizada 

não somente para distrair a criança ou ocupá-la, mas para permitir que ela 

avance em seu desenvolvimento por meio de experiências enriquecedoras.  

Dessa forma, nota-se a importância de proporcionar experiências 

em que as crianças imaginem e muito; que esta ação se torne algo 

sistemático nas creches/escolas; que os adultos, especialmente o 



 

professor, ofereçam espaços e tempo, que contribuam para que as crianças 

possam utilizar-se dessa capacidade imaginativa e bela do descobrir e 

redescobrir. Nesse contexto cabe ao professor observar as crianças, para 

conhecê-las e somente assim poder proporcionar a elas as experiências 

adequadas para que tudo isso aconteça e que sua infância seja rica de 

momentos de criação, recriação, fantasia e imaginação... 

Consciente de que o estudo sobre o brincar, não se restringe ao que 

foi apresentado e discutido neste trabalho, e que desta forma está aberto a 

indagações e a outras investigações possíveis, espera-se que esta produção 

possa contribuir para que pais e profissionais  que atuam na Educação 

Infantil, partindo de seus próprios conjuntos de saberes sobre as interações 

das crianças nas brincadeiras de faz de conta, ampliem suas discussões e 

horizontes, e que assim o brincar possa ser compreendido em sua 

plenitude. Com isso, o reconhecimento alcançado nas legislações e a 

repercussão no meio educacional se estenda, efetivamente, às práticas 

pedagógicas e corrobore para despertar em cada adulto a relevância de 

seus atos para esta etapa da vida humana: a infância. 
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