
REBESCOLAR 85

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano V, V. 1 – Jul. 2019

O TEMPO E O LUGAR DO BRINCAR 
DE FAZ DE CONTA NA EDUCAÇÃO 

que uma intervenção consciente, 
tempos e espaços adequados, 

para o faz de conta.
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Abstract: The early childhood 
education has been the object of 

humanities and, for that reason, 
it was deemed necessary to 
understand the particularities of 
this educational stage in interface 
with the Physical Education. The 
aim was to reveal some elements 
of everyday school life that help 
to delineate the importance of 
the play of make-believe for 
the development of children 
in early childhood education. 
Ethnography was chosen as a 
research method, which implied 
the use of diverse instruments 
and dense and systematic 

conclude with this work is that 
the play of make-believe provides 
the multi-language learning for 
the children, because, through it, 
there is interaction with the world 
and re-reading about it. There is a 
need for educators to understand 
that conscious intervention, 
adequate time and space, makes 
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Resumo: A educação infantil 
tem sido objeto de muitos estu-
dos no campo das humanidades 
e, por essa razão, julgou-se ne-
cessário compreender as parti-
cularidades dessa modalidade de 
ensino em interface com a Edu-
cação Física escolar. O objetivo 
foi revelar alguns elementos do 
cotidiano escolar que ajudem a 
delinear a importância do brincar 
de faz de conta para a formação 
das crianças na educação infan-

método de pesquisa, o que im-
plicou o uso de diversos instru-
mentos e denso e sistemático 
trabalho de campo. O que se pô-
de concluir com este trabalho é 
que a brincadeira de faz de con-
ta proporciona às crianças a pos-
sibilidade do desenvolvimento de 
muitas linguagens, pois, por ela, 
há interação com o mundo e faz 
releituras sobre este. Faz-se ne-
cessária uma devida compreen-
são por parte dos educadores de 
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Introdução

Este texto apresenta uma pes-
quisa realizada entre 2016 e 2017, 
que teve como foco ressaltar a 
importância do brincar na educa-
ção infantil. O estudo partiu das 
seguintes problemáticas: qual a 
relação entre o brincar e o apren-
der na Unidade Municipal de Edu-
cação Infantil (UMEI) pesquisada? 
Como as crianças interagem com 
os espaços e tempos escolares? 
Qual o lugar do faz de conta no 
cotidiano daquela instituição?

Sabe-se que, apesar da im-
portância do brincar ser enfatiza-
do por vários autores (DEBORTO-
LI, 2002; SAYAO, 1999; AYOUB, 
2001; BORBA, 2006; KISHIMO-
TO, 2001), esse assunto ainda é 
tratado, dentro de algumas insti-

-
mo um simples passatempo ou 
até mesmo algo irrelevante, não 
sendo compreendido como uma 
atividade que possa trazer bene-
fícios para as crianças.

-
crear, mas também pode ser ca-
racterizado como uma das for-
mas mais complexas que a 
criança tem de comunicar-se 
com o mundo e com ela própria, 
ou seja, o desenvolvimento se dá 
mediante trocas recíprocas que 
se estabelecem durante toda a 

vida. Dessa forma, compreen-
de-se que, por meio do brincar, 
a criança possa desenvolver ca-
pacidades importantes, como a 
atenção, a memória, a imagina-
ção e o desenvolvimento de áre-
as como a afetividade, motrici-
dade, inteligência, sociabilidade 
e criatividade. Esse argumento 

-
cia deste estudo e de outros que 
visam a compreender as repre-

se encontra presente no cotidia-
no da educação infantil. 

Este texto foi estruturado da 
seguinte forma: num primeiro 
momento aponta-se alguns argu-
mentos e diretrizes que abordam 
a presença da Educação Física na 
educação infantil; em seguida, 
apresenta-se os sujeitos e o con-
texto da pesquisa, bem como o 
fundamento metodológico utiliza-
do; posteriormente discute-se os 
dados de campo a luz da litera-
tura vigente, tomando como ele-
mento central a relação do faz de 
conta com os tempos e os espa-
ços do brincar no contexto pes-

para diálogos futuros. 

Princípios para/da 
educação infantil: 
discussão sobre 
a presença da 
educação física

Sabe-se que a educação in-
fantil tem sido alvo de muitos es-
tudos e, por essa razão, julgou-
-se necessário compreender as 
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particularidades atribuídas a es-
sa modalidade da educação as-

embates que vêm sendo levanta-
dos e discutidos por alguns pes-
quisadores, principalmente aque-
les interessados em compreender 
melhor a relação entre a Educa-
ção Física e a educação infantil. 

A infância, associada à cida-
dania da criança, foi preocupa-
ção central da produção de De-
borah Sayão (1999). Para essa 
autora, a ordem do dia na área 
jurídica indica o discurso do di-
reito à infância, mas ameaça a 
perspectiva de a criança vir a ser 
um sujeito de direitos, porque 

para o amplo desenvolvimen-
to da infância. Para a autora, as 
crianças, a partir de suas expe-

sujeitos humanos, são capazes 
-

duzem e o que vivenciam”. 

As crianças, mesmo as menores, 
são sujeitos detentores de uma 
cultura que é peculiar de sua 
fase. Esta cultura infantil expres-
sa-se pelo brincar, pelo faz de 
conta, pelos jogos, pela imitação 
e por sua inconfundível capacida-
de de criar ritmos e movimentos. 
Isso confere a elas o estatuto de 
sujeitos histórico-culturais que, 
em relação com outras crianças e 
com os adultos, criam e recriam 
suas linguagens de movimento 
e, consequentemente, a cultura 
(SAYÃO, 1999, p. 233).

Ayoub (2001), ao discutir a 
relação da Educação Física com 

ponto de partida um momento de 
-

ção da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (BRASIL, 
2006) e da legislação que deter-
mina a Educação Física na edu-
cação básica. 

Baseando-se no Capítulo 2 da 

seu parágrafo 3º: “A educação fí-
sica, integrada à proposta peda-
gógica da escola, é componente 
obrigatório na Educação Básica, 
[...]” (BRASIL, 1996), e conside-
rando a educação infantil como 
a primeira etapa da educação 
básica, conclui-se que a educa-
ção física deveria estar inserida 
na educação infantil. Conforme 
problematizam Cavalaro e Muller 
(2009, p. 242) 

Na história recente do Brasil, com 
a promulgação da Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacio-
nal (LDBN) em 1996, a educação 

primeira etapa da Educação Bá-
sica. Essa divisão só foi altera-
da em maio de 2005, com a san-
são presidencial à lei Federal n.º 

com seis anos completos devem 
ser matriculadas no primeiro ano 
do Ensino Fundamental. Dessa 
forma, a educação infantil passou 
a atender crianças até cinco anos 
de idade. No mundo contemporâ-

da família e do trabalho, a frequ-
ência dos pequenos à educação 
infantil tornou-se uma necessida-
de do grupo familiar e da criança.

Vários fatores recaem so-
bre a ausência da educação físi-
ca nessa etapa do ensino, desde 
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até a defesa da unidocência (pe-
dagogia) como a mais adequada 
a esse período, abrangendo tam-
bém a formação de professores. 
Cavalaro e Muller (2009) discu-
tem a ausência em muitos cur-
sos de pedagogia de uma disci-

movimento corporal ou da edu-

muitos casos quando tal discus-
são aparece está atrelada a pers-
pectiva da psicomotricidade. As-
sim a Educação Física “passa a 
ser uma auxiliar das demais áre-

-
colar onde sua função é preparar 
ou colaborar com aprendizagens 
de cunho cognitivo, esquecendo-
-se de que esta possui conheci-
mentos próprios” (CAVALARO; 
MULLER, 2009, p. 246).

Kishimoto (2001) compartilha 
a ideia de uma possível supera-

-
-

senvolvimento infantil. Ayoub 
(2001) se refere à importân-
cia de reconhecer a infância co-
mo um período precioso na edu-
cação do ser humano, momento 

parte do governo brasileiro em 

educação infantil, direito asse-
gurado de todas as crianças, se-

-
mo que merece. 

Algumas linhas de pensamen-
to defendem a necessidade de 
docentes especialistas na edu-
cação infantil. Por outro lado, 
há quem seja contra a presença 

desses professores nessa etapa 
de ensino, por entender que is-
so pode reforçar a ideia de um 
modelo “escolarizante” e de en-
sino fragmentado. O currículo 
tem sido outro ponto que precisa 

-
das. Tem-se notado que os con-
teúdos, disciplinas e seus conhe-

fragmentados dentro das pré-
-escolas, quando, na verdade, 
as disciplinas do currículo esco-

de compreender o aluno em sua 
totalidade (SAYÃO, 1999).

Os sujeitos pertencentes às 

especialistas ou não, devem en-
tender que, para a criança desen-
volver-se integralmente, é preciso 

-
tes, materiais e brinquedos que 
garantam a liberdade das crian-
ças em criar, imaginar e formar, 

-
los para que se dê o faz de conta. 

Assim, compreende-se o brin-
car como importante tempo/es-
paço de produção e enriqueci-
mento cultural, de “incorporação 
de conceitos, preconceitos e va-
lores” (DEBORTOLI, 2002, p. 78). 

-
til como importante momento de 
vivência, expressão e desenvol-
vimento do faz de conta.

Conhecendo o contexto 
de pesquisa

As Unidades Municipais 
de Educação Infantil (UMEI) 
são 
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administradas pela Prefeitura de 
Belo Horizonte, direcionadas à 
educação de crianças de 0 a 5 
anos. Essas unidades atendem 
crianças em período integral e 
parcial. As UMEI têm uma pro-
posta arquitetônica singular que 
as diferencia das demais institui-

-
la cidade de Belo Horizonte, po-

por meio da estrutura diferen-
ciada. Essa arquitetura é regi-
da pelos Parâmetros Básicos de 

de Educação Infantil (BRASIL, 
2006). Esse documento sugere 
que a criança deve ser reconhe-
cida como sujeito do processo 
educacional, assim como prin-
cipal usuário do ambiente pro-

-

essenciais de ambientes físicos 
-

patíveis com os requisitos de-

Educação (BRASIL, 2014), bem 
como os conceitos de sustenta-
bilidade, acessibilidade univer-
sal e proposta pedagógica. Des-
sa forma, compreende-se que as 
necessidades de desenvolvimen-
to da criança (físico, psicológico, 
intelectual e social) são requisi-
tos essenciais para a formulação 
dos espaços/lugares destinados 
à educação infantil. 

As UMEI foram inauguradas 
em 2004, por meio da promul-
gação da Lei Municipal nº 8.679, 
de 11 de novembro de 2003, 
que criou as unidades munici-
pais de educação infantil em 
Belo Horizonte, assim como o 

cargo de educador infantil (BE-
LO HORIZONTE, 2003). A UMEI 
pesquisada está localizada em 
uma região periférica do muni-
cípio de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais. A unidade con-
ta com um espaço físico amplo 
e bem dividido. 

No período em que ocorreram 
os trabalhos de campo a UMEI 
abrigava oito turmas no período 
da manhã e oito turmas no perí-
odo da tarde. Tinha ainda cinco 
turmas no período integral e, no 
total, atendia 374 crianças. As 
turmas receberam nomes de his-
tórias infantis. Para a pesquisa, 
foram observadas duas turmas 
(“João e Maria”; “Centopeia”)25, 
compostas por aproximadamen-
te 20 crianças cada. 

Na turma “João e Maria”, as 
crianças seguiam uma rotina di-
ária dividida em chegada, lan-
che, atividade escrita, jogos, 
parquinho e jantar. Já a rotina 
da turma “Centopeia” era orga-
nizada em banho, lanche, hora 
do parquinho, atividades em sa-
la (como rodas de músicas, pin-
tura, brincadeiras, colagens e 
histórias contadas). Essa rotina 
nem sempre era seguida. Às ve-
zes, as professoras levavam as 
crianças para brinquedoteca ou 

-
cais no hall de entrada. A turma 
“João e Maria” -
ção em tempo parcial, no perío-
do da tarde, já a turma “Cento-
peia” 
manhã e tarde. 

25
possuem qualquer relação com o contexto de pesquisa.



90

Pesquisando com/
as crianças

Esta pesquisa valeu-se de 
-

ta sobre os temas da infância, 
do brincar e da educação infan-

metodologia. Nesse sentido, a 
assunção dos conceitos e teo-
rias abordados neste trabalho 
está fundamentada no enten-
dimento de que a densidade do 

base nem um trabalho de cam-
po devidamente embasado em 
um constructo teórico que pro-
porcione uma compreensão mais 

-
do em questão. 

antes de tudo, fazer escolhas. O 
contexto de pesquisa, o objeto de 
estudo, a fundamentação teórica, 
a análise dos dados, assim co-

-
mente dita são marcados por es-
colhas estritamente particulares 
dos pesquisadores. Porém seria 

trabalho dos etnógrafos depende 
unicamente de suas capacidades 
de agência. Tomando por base a 
experiência de campo de Evans-
-Pritchard com os Azande – no 

-
se por bruxaria quando fui para 
a terra Zande, mas os Azande ti-
nham; de forma que tive de me 
deixar guiar por eles” (EVANS-
-PRITCHARD, 1978, p. 300) – 
nem sempre são os pesquisa-
dores que delineiam o objeto de 
pesquisa. Apesar de se fazerem 
inúmeras escolhas e tomarem 

-
saltar o papel dos sujeitos desta 
pesquisa e dividir categoricamen-
te a autoria deste texto com os 
sujeitos pesquisados, particular-
mente as crianças.

Pesquisar com/as crianças é 
uma tarefa que revela inúmeras 
particularidades. Como o pes-
quisador invariavelmente é um 

-
meiramente no fato de que, sen-
do adultos, pesquisam-se as 
crianças. Nesse sentido, etno-
grafar com crianças é um exer-
cício de olhar o mundo por ou-
tra ótica; pelo ponto de vista das 
crianças. Esse convite ao pas-

-
ça um dia, é um difícil exercício 
de alteridade, em que se colo-
ca disposto a perceber o mundo 
de outra perspectiva, sem se es-
quecer de que lugar se está fa-
lando. A alteridade é o princípio 

-

(GOLDMAN, 2006, p. 167). Não 
se tem completamente ciência 
do quanto é possível apreender, 
compreender e revelar os sabe-
res da vida singular dos nativos, 
mas, para tal tarefa, aposta-se 
no exercício fundamental do tra-
balho de campo.

Para tanto, é preciso ir além 
daquilo que possa ser observa-
do e revelar a experiência com-
partilhada em campo daquilo 
que toca. Nos termos deleuzia-

-
sumir o ponto de vista do ou-
tro nem mesmo se tornar nativo, 
mas ser afetado pelas mesmas 
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forças que os afetam (DELEU-
ZE, 1997). Essa condição de ser 
afetado e de perceber aquilo que 
não se revela é estabelecida pela 
convivência propiciada pelo tra-
balho de campo. Por estarem to-
dos (etnógrafo e nativo) “afe-
tados”, cria-se uma situação de 
“comunicação involuntária” en-
tre eles, que constitui a condi-
ção de possibilidade do trabalho 

-
DMAN, 2008).

Desde Malinowski (1989), o 
diário de campo tem sido com-
panheiro (instrumento) insepa-
rável do etnógrafo. Entretanto 

contemporâneas têm, progres-
sivamente, incorporado novos 

-

2005), entrevistas (PIRES, 2007) 
– para registro e produção de da-
dos. Esses canais de informação 
não são independentes, pelo con-
trário, são complementares. 

Nesta pesquisa, utilizou-se 
de entrevistas semiestrutura-

anotação de campo como ins-
trumentos de registro e produ-
ção de dados. As entrevistas 
foram feitas com duas profes-
soras e com a diretora da ins-
tituição. O trabalho de campo 
constituiu-se a partir de incur-

de pesquisa, entre abril e junho 
de 2017. Durante esse período, 

períodos da manhã e da tarde, 
com o intuito de apreender as 
rotinas, momentos e espaços 
estabelecidos no cotidiano das 

turmas. No total, foram reali-
-

produção um caderno de cam-
po com 18 páginas com obser-

26.
Dessa forma, as análises a se-

periódicas realizadas no campo, 
as quais possibilitou extrair mui-

aprender nessa instituição, con-
siderando as particularidades 
dos seus tempos, espaços, ma-
teriais e sujeitos. Todavia as for-
mas de interação das crianças 
com esses componentes do co-

-
tacadas e aguçaram o desejo por 
uma compreensão mais apura-
da de um fenômeno relevan-
te e recorrente nesse contexto: 
as brincadeiras de faz de conta. 
Neste artigo, priorizar-se-á o de-
bate pela articulação desse fenô-
meno com o tempo e o espaço 
destinados ao brincar na institui-
ção observada.

A relação do faz de 
conta com os tempos e 
os espaços do brincar 

O faz de conta, também de-
nominado brincar simbólico, é 
um tema abordado por diferen-
tes perspectivas, sendo um fe-
nômeno pesquisado tanto por 
análises mais voltadas para as 

26 A pesquisa foi realizada conforme os critérios 
estabelecidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(COEP) da Universidade do Estado de Minas Gerais 
(UEMG) e foi consubstanciado pelo Departamento de 
Ciências do Movimento Humano (DCMH), em que tal 
pesquisa está vinculada. 
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habilidades cognitivas e psico-
lógicas quanto por aquelas mais 

-
culturais. Mesmo obtendo pers-
pectivas distintas, o sentido atri-
buído ao faz de conta é muito 
similar. Está diretamente liga-
do à capacidade imaginativa da 
criança na relação que estabele-
ce com um objeto, ação ou su-
jeito presente materialmente ou 
inexistente (ALVES; DIAS; SO-
BRAL, 2007; LUCISANO et al., 
2017). A criança confere senti-
do e atribui a si mesma, ou a ou-
trem, o desempenho de papéis 
fortemente relacionados com 
as atividades cotidianas com as 
quais tem contato. Por meio des-
sa relação, cria regras, reinven-
ta papéis e experimenta diver-
sas possibilidades de ser e agir 
no mundo (KISHIMOTO, 2001; 
TEIXEIRA; ALVES, 2008). Como 
pontua Debortoli (2002, p. 80):

Um cabo de vassoura, por exem-
-

inserção na cultura. Se reinven-
tado, pode ser um cavalo, um fo-
guete ou um avião, pode levar a 
lugares, mundos e histórias que 
embora já conhecidas, podem 
ser compartilhadas, narradas, 

formas inesperadas.

Apesar do grande potencial 
imaginativo da criança, que mui-
tas vezes ultrapassa algumas 
barreiras como tempo, espaço e 
materiais, sabe-se que tais fa-
tores podem ser facilitadores no 
processo constitutivo na brinca-
deira do faz de conta. Nesse sen-
tido, Borba (2006) posiciona-se 

que o tempo e o espaço para as 
brincadeiras devem ser assegu-

brincadeiras se desenvolvam sem 
um tempo rígido preestabelecido.

É importante demarcar que o 
eixo principal em torno do qual o 
brincar deve ser incorporado em 

-
do como experiência de cultura. 
Isso exige que a garantia de tem-
pos e espaços para que as pró-
prias crianças e os adolescentes 
criem e desenvolvam suas brin-
cadeiras, não apenas em locais e 
horários destinados pela escola a 
essas atividades (como os pátios 
e parques para recreação), mas 
também nos espaços das salas 
de aula, por meio da invenção 
de diferentes formas de brincar 
com os conhecimentos (BORBA, 
2006, p. 44).

Gradativamente as crianças 
-

porais mais elaboradas, intera-
gindo com os símbolos e com as 

do tempo. O registro de campo, 
do dia 24 de abril de 2017, ilumi-
na essa questão:

Observei que algumas crian-
ças já têm uma noção de tempo 
mais apurada e conseguem fazer 

-
cou claro quando um menino dis-
se para professora:

– Tia não é que, quando o pon-
teiro do relógio estiver no quatro, 
vai chegar a hora do parquinho? 

A professora respondeu com um 



REBESCOLAR 93

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano V, V. 1 – Jul. 2019

primordiais para o desenvolvi-
mento infantil. Entretanto, a que 
se respeitar as nuances dos tem-
pos da infância, principalmente 
no que diz respeito às suas in-

Constatou-se que, na UMEI 
pesquisada, apesar de se pro-
piciar diversas experiências lú-
dicas às crianças, era restrito o 
tempo destinado ao brincar nos 
espaços abertos e mais amplos 
da instituição, sendo estimado 
em apenas meia hora por dia no 
parquinho. Acredita-se que esse 
período seja muito curto, consi-
derando que a criança necessi-
ta de mais tempo, pois estabele-
ce um processo de ambientação 
do espaço e de contato e experi-
mentação dos brinquedos. A ne-
cessidade de tempo para o de-
senvolvimento das brincadeiras 
pôde ser evidenciada no dia 12 
de maio de 2017, conforme tre-
cho do diário de campo:

No momento do parquinho, algu-
mas crianças seguravam vários 
brinquedos ao mesmo tempo. As 
crianças demonstravam ansieda-
de ao tentar brincar com todos os 
brinquedos antes que o momento 
do parquinho encerrasse. Pare-
ciam querer experimentar todas 
as formas de brincar e aproveitá-
-las até o último instante.

Em outra ocasião, enquanto as 
professoras sinalizavam às crian-
ças que a hora do parquinho ha-
via terminado e as encaminha-
vam para a sala de aula, algumas 
crianças demonstravam resis-
tência, não querendo abandonar 

suas brincadeiras. Fez-se clara 
nesta oportunidade, a necessida-
de de mais tempo para desenvol-
ver suas brincadeiras. 

Apesar disso, o brincar de faz 
de conta, ou brincar simbólico, 

brincadeiras do contexto estu-
dado. Essas brincadeiras quase 
sempre faziam alusão a papéis 
sociais, conforme registro do di-
ário de campo, no dia 6 de junho 
de 2017:

Um menino penteia seu cabelo 
com pente de plástico. Algumas 
crianças brincam no fogãozinho. 
Imaginam estar preparando co-
mida e oferecem para os colegui-
nhas comerem. Uma menina ofe-
rece “papinha” para o colega com 
síndrome de Down. Este abre a 

-
ge estar comendo.

expressas na brincadeira do faz 
de conta são enfatizadas por De-
bortoli (2002), quando relaciona 
esse aspecto do brincar à consti-
tuição da identidade da criança. 
Na passagem do texto intitula-
do “Da criança que fui, ao adulto 

brincar, a criança reproduz, reco-
nhece e reinventa valores e pa-
péis sociais. Para a criança, isso 
contribui para sua compreensão 
de mundo e de si mesma.

No faz de conta, a criança se 
sente livre para expor suas von-
tades, expressar-se de manei-
ra autônoma, aguçar sua cria-
tividade. Como pontua Oliveira 
(2013, p. 4):
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Na brincadeira a criança con-

sendo ela mesma sem medo da 
imposição do adulto. Somen-
te brincando a criança conse-
gue viajar em um mundo ilusório 
cujo autor é ela, pois o brincar é 
uma atividade, onde as crianças, 
criam novos fatos, novos am-
bientes, novos brinquedos, dão 
novos sentidos as brincadeiras, 
conseguem representar, cantar, 
subir em palcos, dançar, tudo 
por intermédio da sua criativida-
de na brincadeira.

Além disso, torna-se impor-
tante salientar que, enquanto a 

-
verso da imaginação, está de-
senvolvendo habilidades múlti-
plas, aprendendo a se comunicar 
com o seu entorno, com outras 
crianças, a resolver problemas 
e descobrindo novas possibilida-
des para ser e estar no mundo. 
Debortoli (2002, p. 86) acres-
centa que:

o brincar é expressão humana, é 
linguagem. É um processo atra-
vés do qual, nós seres huma-

ser expressado, partilhado, dia-
logado, discordado, reconstruído, 

podem se manifestar por nos-
sas múltiplas formas de expres-
são, nossa voz e nossas múltiplas 
formas de expressão, nossa voz 
e nossas palavras, nosso sen-
tido mais ampliado que puder- 
mos atingir. 

Entendido como forma de lin-
guagem, o brincar pode pro-
porcionar um universo de 

aprendizagens. Por isso, não se 
pode negar, tampouco negligen-
ciar, a importância do brincar 
para o desenvolvimento infantil. 
Antunes (2003, p. 31) argumen-
ta que: “Por tudo que se conhe-
ce hoje sobre a mente infantil, 
não mais se duvida de que é no 
ato de brincar que toda criança 
se apropria da realidade imedia-

-
mais se brinca sem aprender”.

Na UMEI pesquisada, o brincar 
de faz de conta ocorre em dife-
rentes espaços: no hall de entra-
da, próximo à escada, no par-
quinho, na brinquedoteca, nas 

os espaços disponíveis. Durante 
a pesquisa, percebeu-se que a 
restrição de espaço não impedia 
que o brincar ocorresse, porém, 
comprometia as possibilidades 
de movimentação, que por sua 
vez, limitava outras descobertas 
e experiências. Wajskop (2007, 
p. 31) argumenta que “a ga-
rantia do espaço da brincadei-
ra na pré-escola é a garantia de 
uma possibilidade de educação 
da criança em uma perspectiva 
criadora, voluntária e conscien-
te”. Acredita-se que o espaço do 
brincar motiva as crianças, uma 
vez que estabelecem uma rela-
ção com esses lugares que, por 
muitas vezes, fomentam e agu-
çam a imaginação. Ou seja, os 
ambientes, os espaços, têm o 
poder de despertar estímulos 

-
camente, podem potencializar o 
brincar de faz de conta.

Pode-se dizer que, além do 
espaço físico aqui mencionado, 
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deve-se entender o aspecto 
simbólico que o ambiente cons-

-
das pelas crianças. Ao mesmo 
tempo em que o espaço pode 
ser concebido para propiciar a 
autonomia, promover a intera-
ção e a livre expressão, pode 
também oprimir e subjugar os 
desejos e singularidades da in-
fância. Lima (1989, p. 30) con-

-
re sobre o espaço e a maneira 
subjetiva com que adultos e 

O espaço físico isolado do am-
biente só existe na cabeça dos 
adultos para medi-lo, para ven-
dê-lo, para guardá-lo. Para a 
criança existe o espaço alegria, o 
espaço medo, o espaço proteção, 
o espaço mistério, o espaço des-

-
dade ou de opressão.

Na UMEI em questão, a predi-
-

tante explícita, como se nota no 
relato registrado no diário de 
campo, de 16 de maio de 2017: 

Situação semelhante ocorreu em 
um dia de chuva. A professora es-
tava explicando às crianças que, 
devido ao dia chuvoso, o momen-
to do parquinho não ocorreria no 
espaço de costume, no ambien-
te aberto; seria em sala de aula. 
Nesse momento, uma aluna dis-
se: “Professora, se eu fosse você, 
eu arrumaria um secador gigante 
só para secar o parquinho”.

Percebeu-se claramente que 
as crianças ansiavam pelo espa-
ço do parquinho e que tinham um 

grande apreço por aquele local. 
Apesar de, em vários registros, ter 
sido evidenciado o faz de conta, 
foi no parquinho que essas brinca-
deiras foram expressas com maior 
ênfase, por se tratar de um am-
biente aberto, com diversos brin-
quedos e elementos naturais, on-
de as crianças sentiam-se maior 
liberdade de interação e expres-

possível perceber o espaço convi-
da às diversas formas e expres-

do diário de campo, no dia 12 de 
maio de 2017:

As crianças corriam livremen-
te pelo parquinho, exploran-
do todo seu espaço. Não brinca-
vam apenas com os brinquedos 

-
ras como pique cola e pega-pega. 
Corriam e desciam o escorrega-
dor, apostavam corrida e tam-
bém brincavam de passar anel. 
No parquinho há uma casinha de 
brinquedo que simula uma casa 
real, porém não possui nenhum 
tipo de mobilha em seu interior. 
As crianças pareciam querer ex-
perimentar todas as formas de 
brincar antes de terminar tempo 
de permanência no parquinho.

-
ma que o “ambiente fala, trans-

nunca nos deixa indiferentes”. 
Por isso, os brinquedos, os su-
jeitos, o tempo e o espaço ga-
nhavam outras formas e senti-
dos, quando imersos no universo 
simbólico do faz de conta. 
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Considerando o brincar como 
um elemento de suma impor-
tância no processo de aprendi-
zagem e como parte inerente à 
vida das crianças, esta pesquisa 
buscou evidenciar o tempo e o 
lugar do brincar de faz de con-

As abordagens teóricas que 
tratam da aprendizagem por in-
termédio do brincar assim como 

-
teiam a prática pedagógica nas 

-
cem que essa atividade, nesse 
contexto, distancia-se do sim-
ples passatempo ou uma ação de 
entretenimento, concebendo-a 
como facilitadora da aprendiza-
gem. Nesse contexto, o brincar 
apresenta-se como possibilida-
des de intervenção no processo 
de desenvolvimento e formação 
humana. As brincadeiras cons-
tituem atividades fundamentais 
para o cotidiano escolar e, além 
de ser um direito garantido por 
lei, o brincar deve ser considera-
do para além de um instrumen-
to didático, mas como o conheci-
mento propriamente dito.

A brincadeira de “faz de conta” 
proporciona às crianças a possi-
bilidade do desenvolvimento de 
múltiplas linguagens, da autono-
mia, da socialização e da criativi-
dade. Enquanto brinca, a criança 
inventa suas próprias histórias 
e refaz outras existentes, cria 
suas regras, reconstrói signi-

e estabelece vínculos com ou-
tras crianças e adultos. Assim, a 

perspectiva que orientou a aná-
lise dos dados e a redação desse 
artigo compreende que as crian-
ças, mesmo as menores, são ca-

relação com o outro, nas reali-
dades cotidianas e heterogêne-
as que estão expostas, mobili-

sendo, também, capazes de di-
ferenciar esse exercício interpre-
tativo da realidade com a situa-
ção presente.

Faz-se imperativo fazer coro 
aos que defendem e ressaltam a 
importância do brincar. É neces-
sária, ainda, uma devida compre-
ensão por parte de educadores e 
pesquisadores de que uma inter-
venção consciente, tempos e es-
paços adequados contribuem sig-

faz de conta. Torna-se, portanto, 
relevante o estudo desse fenô-
meno de maneira mais aprofun-

esclarecimentos sobre algo tão 
importante na vida das crianças. 
Este artigo tem o intuito de fo-

motivando o leitor, pesquisadores 
e professores a investigarem so-
bre o brincar de faz de conta e 
suas singularidades.
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