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CONTRIBUIÇÃO DO BRINCAR PARA O DESENVOLVIMENTO E 

CRESCIMENTO DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

DIÁLOGOS COM PROFESSORES DO CEFD 

 

RESUMO: 

Este texto origina-se de um diálogo com os professores de Educação Física da 

Universidade Federal do Espirito Santo - UFES, que faz parte de um estudo sobre a 

contribuição do brincar para o desenvolvimento e crescimento da criança na Educação 

Infantil. Trata-se de uma pesquisa exploratória, que a base dessa pesquisa se deu por 

entrevistas por pautas com os professores. Sendo assim, adotamos como estratégia de 

análise aspectos como: as questões e respostas dos professores entrevistados; perguntas 

derivadas com os professores para mover o diálogo e os sentidos do brincar para o 

desenvolvimento e para o crescimento da criança sobre a visão dos professores 

entrevistados. 

 

PALAVRAS CHAVE: Brincar; Desenvolvimento; Crescimento; Educação Infantil; 

Professores. 

CONTRIBUTION OF PLAYING FOR CHILD DEVELOPMENT 

AND GROWTH IN CHILDREN EDUCATION: DIALOGUE WITH 

CEFD TEACHERS 
 

ABSTRACT: 

This text originates from a dialogue with the Physical Education teachers of the Federal 

University of Espirito Santo - UFES, which is part of a study about the contribution of 

play to the development and growth of children in Early Childhood Education. It is an 

exploratory research, that the basis of this research was given by interviews with 

teachers. Thus, we adopt as an analysis strategy aspects such as: the questions and 

answers of the teachers interviewed; Derived questions with teachers to move the 

dialogue and the senses of playing for development and for the child's growth on the 

view of the teachers interviewed. 

 

KEY WORDS: Play; Development; Growth; Child Education; Teachers. 
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Introdução 

 

Com a minha entrada na Universidade Federal do Espirito Santo (UFES), pude ter 

contato com disciplinas (Educação Física, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano – 

1 Período, Conhecimento e Metodologia do Ensino do Jogo – 2 Período, Pensamento 

Pedagógico da Educação e da Ed. Física - 3 Período, Ensino da Educação Física na 

Educação Infantil - 4 Período e Estágio Supervisionado da Educação Física na 

Educação Infantil - 4 Período)  que contribuíram para a minha formação acadêmica, e , 

com isso, proporcionaram o contexto favorável à curiosidade e um motivo de estudo 

para buscar entender o importância do brincar para as crianças naquele momento do seu 

crescer. 

Diante dessas disciplinas que me levaram para perto do contato com esse tema, 

me instiguei a pensar no que era tudo aquilo e o que vinha além do brincar. Percebi que 

o brincar por brincar na Educação Infantil não seria algo totalmente vantajoso às 

crianças, e, de certo modo isso privaria elas de exercer novas experiências com essa 

dinâmica do brincar. 

Na forma que esse pensamento e as experiências na Educação Infantil me 

acompanharam até a conclusão de curso, e com a curiosidade ainda exposta sobre a 

importância do brincar para as crianças, me peguei a pesquisar sobre o brincar com as 

crianças na Educação Infantil. É dessa motivação que surge o meu interesse e a minha 

vontade de escrever sobre a contribuição do brincar para o desenvolvimento 

ecrescimento da criança na Educação Infantil. 

A partir das primeiras buscas sobre a importância do brincar para as crianças e das 

conversas pautadas nesse tema foram acontecendo diversas reflexões sobre como 

abordar o tema escolhido. Nesse momento foi que, em conversas com o meu orientador, 

decidimos entrevistar professores do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) 

que trabalham com essa discussão. 

Decidimos, assim, consultar o pensamento destes professores para obter deles um 

parecer sobre a discussão e estabelecemos como objetivo entender como eles trabalham 

com esse conhecimento no processo de formação inicial de professores de Educação 

Física no CEFD. 

 



  
 

6 
 

Tendo definido o tema e os colaboradores com quem discutiríamos o assunto, 

também em acordo com o meu orientador, formulamos a questão que consideramos 

necessária para guiar nosso diálogo com os professores do CEFD que entrevistaríamos. 

Portanto, a questão de partida para nossa entrevista foi formulada da seguinte maneira: 

qual a contribuição do brincar para o desenvolvimento e crescimento da criança na 

Educação Infantil? 

Para abordar esse tema e a questão de partida dialogando com professores do 

CEFD que trabalham com essa discursão, realizamos uma pesquisa exploratória que 

tem 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. De todos os tipos de pesquisa, estas são as que apresentam menos 

rigidez no planejamento. (Gil, 1999. p120-121) 

Esse tipo de investigação habitualmente envolve levantamento bibliográfico e 

documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. As pesquisas exploratórias 

são desenvolvidas com objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 

acerca de determinado fato e de muitas formas constitui um primeiro momento de uma 

investigação.  

Com a base nas características da pesquisa exploratória, decidimos realizar uma 

entrevista por pauta, visto que esta tem certo grau de estruturação, já que se guia por 

uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo do curso 

da entrevista, sem constranger seus colaboradores, ao mesmo tempo em que, ao termino 

do acontecimento, poderá reconstruir o dialogo estruturando-o para possibilitar sua 

analise objetiva (Idem, ibidem). 

As entrevistas em questão foram realizadas com quatro professores do Centro de 

Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade Federal do Espirito Santo 

(UFES). Essas entrevistas foram realizadas nas dependências do Centro pelo orientando 

na companhia do seu orientador, nos dias 11/05 (Professor A); 23/05 (Professor B); 

31/05 (Professor C) e 01/06/2017 (Professor D), foram filmadas, duraram em média 1 

hora e foram degravadas em um trabalho que durou em média 4 horas por entrevista, 

consolidadas em registros escritos. 

 O texto que segue está organizado em três momentos:  
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No primeiro momento, apresentamos as questões que ocorreram em cada uma das 

entrevistas e as respostas que os professores ofereceram no decorrer de cada uma delas. 

No segundo momento, considerando o conteúdo das mensagens que captamos 

com as respostas que os professores deram para as perguntas que fizemos durante as 

entrevistas, interrogamos os sentidos dos conteúdos dessas mensagens objetivando 

reconhecer temáticas e assuntos decorrentes para rediscuti-los e interpretá-los no 

momento posterior. 

No terceiro momento, rediscutirmos e interpretamos as temáticas e os assuntos 

destacados dos conteúdos das mensagens emitidas pelos professores, buscando 

aproximar ou contrapor sentidos, dialogando com a literatura pertinente, bem como 

emitindo nossa compreensão a cerca do modo como eles utilizam do conhecimento em 

discussão para trabalhar na formação das novas gerações de professores de Educação 

Física do CEFD.  

1. Apresentando questões e respostas tratadas com os professores 

entrevistados. 

 

As entrevistas por pauta com os quatro professores do CEFD aconteceram em tom 

de conversa franca. Em uma leitura mais geral, sobre perguntas e respostas obtidas na 

conversa com esses professores, percebemos que a dinâmica desenhou características 

peculiares a cada uma delas.  

A entrevista com o professor A tem a característica de uma discussão teórica que 

se remete para a Educação Infantil e para a formação docente; a entrevista com o 

professor B tem a característica de uma discussão teórica que se remete para a formação 

humana e para a formação docente; a entrevista com o professor C se caracteriza com 

uma discussão teórica que se remete para o desenvolvimento da criança e a entrevista 

com o professor D se caracteriza pela discussão de uma perspectiva pedagógica que se 

remete para as experiências de brincar da criança no CMEI, como modo de ela 

vivenciar situações que a levam, além da vida privada familiar, ao encontro da vida 

pública no espaço educativo institucional regular. 

Com esses perfis discursivos, percebemos que as diferenças de sentidos presentes 

nas mensagens emitidas pelos quatro professores entrevistados se dá em termos de que 

três deles elaboraram suas reflexões considerando a experiência acumulada como 
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professores universitários, que falam desde a Universidade para a escola e para vida 

social comum; enquanto um deles elaborou sua reflexão como um professor 

universitário novo que fala para a sociedade e para a instituição acadêmica considerando 

a experiência docente anterior a sua entrada na universidade, ou seja, desde o lugar que 

outrora ocupou quando trabalhou na escola básica, na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental, recentemente. 

As entrevistas iniciaram a partir da questão guia que colocamos, ou seja, iniciaram 

com a apresentação da pergunta qual a contribuição do brincar para o desenvolvimento 

e crescimento da criança na Educação Infantil e se desdobraram, em cada uma das 

quatro entrevistas, tratando de assuntos derivados tais como as perspectivas de 

Vygotsky e de Piaget acerca do sentido biológico e/ou sociocultural do 

desenvolvimento e do crescimento da criança; de como essa discussão escapa para os 

dois autores, quando é enfocada do ponto de vista dos interesses de conhecimento da 

Educação Física ou do Comportamento Motor; particularmente quando consideramos 

se, para eles, a experiência motora é um ato secundário ou principal no processo de 

desenvolvimento e crescimento da criança; acerca das bases teóricas e das categorias de 

movimento que se discute, quando se estuda a disciplina Comportamento Motor; sobre 

como podemos envolver a questão do lúdico e da corporeidade nessa discussão; sobre 

como trabalhar com esse conhecimento para orientar a formação e a intervenção dos 

novos professores de Educação Física na Educação Infantil; sobre se percebem que o 

movimento pode ser abordado na Educação Infantil como parte de uma perspectiva 

pedagógica que não o trata pelo ponto de vista especifico da Educação Física; sobre se 

observam que há mais inovação ou mais reprodução na aplicação desse conhecimento 

na prática pedagógica corrente nas instituições educativas infantis; sobre se, na 

perspectiva de uma contribuição específica da Educação Física para a Educação Infantil, 

por meio da brincadeira, seria licito pensar em inverter a discussão do nível de 

desenvolvimento sensório-motor, passando a discuti-lo em um sentido motor sensório. 

A seguir, passamos a tratar de forma agregada as respostas dadas pelos 

professores entrevistados para as questões que apareceram nas diferentes entrevistas e 

foram respondidas por mais de um professor; do mesmo modo, trataremos também a 

resposta dada pelo professor para questões que apareceram apenas na sua entrevista. 

Faremos esse momento agregador para buscar aproximar as respostas que cada um dos 



  
 

9 
 

professores deu para cada uma das questões coletivamente e individualmente tratadas, 

bem como buscando prepará-las para posterior inferência, sem pensar em julgar ou 

questionar os professores entrevistados. 

1.1 Recepções das ideias de Piaget e de Vygotsky pelos professores do CEFD 
 

Em resposta para a questão “como o brincar contribui para o desenvolvimento e 

crescimento da criança na Educação Infantil”, essa que foi a primeira e única questão 

geral apresentada para todos os entrevistados, os professores A, B e C reportaram-se às 

mesmas perspectivas teóricas para discutir a questão. Todos falaram do lugar do 

professor que atua na universidade e considerando as perspectivas de conhecimentos 

propostas por Piaget, Vygotsky, e pela disciplina Comportamento Motor. O professor 

D, tratando da questão inicial, considerando sua experiência de trabalho na Educação 

Básica, referiu autores como Wallon, Sônia Kramer e Kunz. 
1
  De saída, disseram que a 

pergunta é complexa. Indicaram que essa complexidade deve-se ao modo como 

entendemos o problema do desenvolvimento e crescimento da criança na Educação 

Infantil e na vida comum. 

Nos seus discursos, cada um do seu modo, disseram que a discussão do 

desenvolvimento e crescimento da criança na Educação Infantil remete a uma 

determinada área do conhecimento, a Psicologia do Desenvolvimento de Jean Piaget 

(1896-1980) e de Lev Vygotsky (1896-1934). Falaram também que esse assunto é 

tratado na disciplina Comportamento Motor, que dialoga com as teorias dos autores 

referidos, embora faça uma inflexão sobre essas teorias para aproximá-las de uma 

discussão que sirva ao ponto de vista da Educação Física, considerando-a como a 

disciplina pedagógica que, discutindo o crescimento e o desenvolvimento motor da 

criança, vai colocar tais conhecimentos em circulação na escola básica. 

Os professores colaboradores entrevistados, em sua fala, entraram em um aspecto 

muito importante para a questão do desenvolvimento e do crescimento da criança, que 

                                                           
1
 Considerando que os professores entrevistados se referiram aos autores Piaget, Vygotsky, Wallon, 

Kramer e Kunz, procuramos livros e textos desses autores para ler para nos familiarizar com suas ideias 
e, assim, ficar em melhores condições para entender o conteúdo e a lógica das mensagens que nossos 
entrevistados emitiram. Por esse motivo, alguns livros e textos da produção dos autores por eles 
referidos nas aparece abaixo nas nossas referências bibliográficas. 
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se refere à descobertado gesto. Os colaboradores disseram que o autor Vygotsky mostra 

como é que o gesto constitui no desenvolvimento do símbolo para a criança. 

Disseram ainda que, na sua compreensão, na ideia de Piaget a criança tem duas 

possibilidades para se adaptar ao meio ambiente: o processo de assimilação o processo 

de acomodação. Nesse sentido, considerou que o desenvolvimento da criança nada mais 

é do que um processo progressivo de adaptação ao meio. 

„‟ Para Piaget a criança é um ser ativo nesse processo, ou seja, ela age sobre um 

ambiente e o ambiente reage e isso de forma sucessiva, Piaget chama esse processo de 

equilíbrio e desiquilíbrio, mas para ele o desenvolvimento nunca está parado, nunca está 

em repouso, ele chama de equilibração‟‟. (Professor C) 

Ponderou também que no dia a dia o que se observa é que a criança nos primeiros 

anos de vida, manipulando e convivendo, inicia sua relação com os objetos e com as 

pessoas, e, por essa dinâmica, começa a operar, interagir, identificar e nomear as coisas 

e as pessoas. Desse modo, procurou explicar que o gesto da criança constitui uma forma 

de linguagem simbólica que pode ser vista como o meio que ela dispõe para se 

relacionar com o mundo e com as outras pessoas nesse momento do seu 

desenvolvimento e crescimento. 

Comentaram, por fim, que diferentes fatores contribuem para esse aprendizado, 

pois, pelo que se observou um simples gesto de apontar de uma criança para um objeto 

consigna a expressão de querer pegar ou manipular um brinquedo que está fora do seu 

alcance. Este é um acontecimento que, normalmente, em situação de interação social em 

casa ou na escola, leva o adulto responsável pelo seu acompanhamento a atender a 

demanda da criança e a entregar o objeto desejado para que ela o alcance e manipule.  

Essa primeira solicitação, em seguida, pode ensejar outra. Ou seja, desde que a criança 

tem acesso ao objeto e percebe que isso aconteceu pela mediação do outro, ela aprende 

que seu gesto de apontar para o objeto desejado se amplia e consolida como discurso de 

interação como aquele que atendeu sua solicitação. Assim, se desejar alcançar um 

brinquedo e não consegue fazê-lo pelo seu esforço individual, a criança se dirige ao 

outro com quem convive e pede para esse outro que o alcance para si. 

 Mais adiante, falando sobre a questão da visão de Piaget e de Vygostky sobre o 

desenvolvimento e o crescimento da criança, nossos colaboradores falaram sobre a 

relação que existe entre essas duas teorias. Ou seja, para eles, na teoria de Vygotsky 
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primeiro a criança se desenvolve, e, a partir desse desenvolvimento, oferece as 

aprendizagens que estão compatíveis com a criança no momento social e biológico em 

que ela se encontra. No construtivismo piagetiano, por outro lado, a ênfase maior é dada 

aos processos internos. Ele postula que o desenvolvimento está muito atrelado à idade 

cronológica, porque a maturação tem um papel fundamental, mas nenhum dos dois 

separa desenvolvimento e crescimento. É que ambos os autores, dentro da Psicologia do 

Desenvolvimento, são autores interacionistas, ou seja, pensam que o desenvolvimento 

ocorre com a convergência dos fatores biológicos, sociais e culturais, embora, para 

Piaget, quem tem a prerrogativa sejam os processos internos. 

 Em seguida, falando sobre Comportamento Motor, habilidades motoras básicas e 

brincadeiras, nossos colaboradores nos informaram sobre o sentido que esses 

conhecimentos têm na relação com a questão do brincar. 

 A ênfase no ensinamento das habilidades motoras básicas favorece o uso da 

taxionomia dos movimentos classificados pela disciplina Comportamento Motor. 

Movimentos de manipulação de objetos, de deslocamento corporal e de objetos, de 

equilíbrio corporal e de objetos permitem que se ajude a criança a se desenvolver e a 

crescer ativamente, realizando atividades/brincadeiras que podem ir dos movimentos 

mais simples para os mais complexos, explorando suas características específicas. 

Os professores dizem que mostram aos seus alunos à importância de usar a 

taxionomia de movimentos e complexificar a atividade, que isso tem que ter um 

significado para a criança e que ela não é um mero reprodutor daquilo que é mostrado, 

com isso, a atividade em si tem que possuir uma participação da criança nela, porque a 

criança não apenas se movimenta, mas, além disso, ela age. Em um exemplo, um 

colaborador diz que tem realizado um trabalho com um grupo selecionado de alunos 

com o intuito de buscar pensar a inserção da Educação Física na Educação Infantil e, 

assim, o trabalho que os alunos têm feito busca dialogar com outros saberes, como artes 

e pedagogia, mas, não se esquecendo da especificidade da área. 

Os colaboradores contemplaram esse tema nos informando que procuram dá 

ênfase no ensino dos movimentos, pois, para eles, se não há um domínio da técnica do 

movimento e nem da técnica de ensino, a experiência de movimento pode se 

transformar em uma experiência motora dolorosa.  Disse ainda que no passado, tinham 

uma postura contra o desenvolvimento das habilidades motoras básicas por parte do 
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professor de Educação Física, pois,o professor não estava lá na escola para fazer o 

sujeito aprender a técnica, mas para orientar a experiência. 

Os entrevistados relataram que, para Piaget, as crianças são seres ativos, que agem 

e reagem em relação ao ambiente, e que, dessa maneira, a criança passa de uma 

inteligência intuitiva para uma inteligência pré-operatória. Processo no qual a criança 

ganha o poder de dedução e, com isso, ela pode manipular o real em um formato mais 

refinado.  

Em seguida, nos falando sobre como percebem a questão que pergunta se a 

experiência motora é um ato inferior ou superior, primário ou secundário, para Piaget e 

para Vygotsky, disseram, se formos analisar a teoria de Piaget e também a de Vygotsky, 

é possível ver que está presente à questão do movimento. Com base na pergunta central 

do Piaget, como os homens constroem o conhecimento, esse foi um grande problema 

que se construiu. Piaget pesquisou a infância por ser a fase que a criança mais constrói 

conhecimento, que realiza mais saltos qualitativos. 

Um aspecto central da teoria de Piaget é que para ele não há desenvolvimento de 

organismo inerte, pois é a ação sobre o meio que faz com que o individuo se depare com 

obstáculos, com dificuldades, para que o crescimento e o desenvolvimento ocorram.  

„‟Já na teoria de Vygotsky, ele mostra como o gesto constitui no desenvolver do 

símbolo, como podemos analisar no gesto de apontar da criança, que no primeiro 

momento ela quer pegar o brinquedo que está em um local fora do seu alcance e os 

responsáveis a entregam e, no segundo momento, que ela entendeu que o gesto de 

apontar não significa para mostrar somente o objeto, mas para mostrar ao outro o que 

ela deseja nesse momento. Nesse momento o gesto se transforma no discurso‟‟. 

(Professor A) 

1.2 Formações de Professores de Educação Física 
 

Continuando com as entrevistas, verificamos que nas falas dos professores 

colaboradores, apareceu a questão da formação dos professores de Educação Física que 

vão atuar no ensino na Educação Infantil. Sobre esse assunto, os professores 

colaboradores comentaram que o grande desafio que enfrentam se refere a tentar ver a 

complexidade do processo de formação para trabalhar com as crianças pequenas. Nesse 
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terreno não podemos desconsiderar que há diferentes contribuições, de diferentes áreas, 

com diferentes matrizes, que, por muito tempo, foram colocadas como antagônicas, mas 

que, na verdade, desafiam o professor a trabalhar de forma colaborativa em prol da 

educação humana. 

1.3 Práticas Pedagógicas na Educação Infantil 
 

Na entrevista com o professor D, já no final, ele destacou em sua fala uma questão 

que remete à prática pedagógica no âmbito institucional. O professor em destaque, disse 

que, em sua compreensão, no momento em que a criança vai para a Educação Infantil, 

ela sai do âmbito privado da família e começa a viver em um âmbito público.  

Disse também que esse local publico é visto como um lugar dividido, um local 

que permite uma relação com o outro e com os brinquedos do outro. Nessa perspectiva 

teórica pedagógica, se a criança traz os brinquedos de casa, eles são compartilhados 

com os outros e a experiência vivida, já realizada, vai se articulando a outras 

preocupações mais amplas, Acontecimentos que corre por fora dessa relação. 

Digamos que nesse olhar a questão do desenvolvimento e crescimento não é vista 

como prioridade, é vista, sim, como um fator conjugado e um efeito da relação de 

aprendizagem. Nesses termos, considera que a criança se desenvolve a partir daquele 

momento que ela consegue perceber o jogo, como o jogo social é jogadona instituição 

educacional, como é necessário respeitar o outro, trabalhar o seu potencial, sem destruir 

o do outro. 

Outro ponto importante para a conversa apareceu também na fala do professor 

colaborador D quando ele se referiu à questão de trabalhar a corporeidade na Educação 

Infantil. Nesse momento, explicou que o assunto surgiu na conversa com os pais em 

razão de no CMEI acontecer de as crianças se morderem e isso indicar que a questão da 

corporeidade está presente na Educação Infantil. 

A criança está na fase de conhecer o próprio corpo, e, com isso, emerge a questão 

das mordidas e a necessidade de o professor realizar reflexões com as crianças e com os 

pais sobre esses acontecimentos. Essa reflexão é oportuna para os pais entenderem que 

aquilo não é um ato violento de uma criança contra a outra,mas um acontecimento da 

corporeidade da criança que se passa naquele momento. 
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1.4 Brincar como ação necessária para o crescimento e desenvolvimento da 

criança 
 

Na sequência, os professores entrevistados nos falaram sobre a importância do 

brincar na Educação infantil. Nesse momento, continuaram a citar Vygotsky e Piaget: 

Afirmaram que os respectivos autores reconhecem, propõe, incentivam e partem do 

principio de que o brincar é uma manifestação fundamental para o desenvolvimento 

humano. Esse brincar/jogar representa diferentes maneiras para o crescimento e 

desenvolvimento da criança, entretanto as contribuições do jogar/brincar vão além das 

questões estabelecidas e, nesse sentido, o jogar/brincar se torna importante para a 

socialização, autonomia, relação com o outro e com mundo. 

Assim, antes do brincar ser uma proposição, o brincar é uma necessidade interna, 

uma necessidade psicológica da criança, ou seja, o brincar é uma forma de manipular o 

real, dizendo que no brincar aparece uma característica que o Piaget chama de 

simbólica, e essa possibilidade é importante, porque ao brincar a criança entra naquele 

universo imaginário que ela mesma criou. 

Outro fator considerado de suma importância nessa relação da contribuição do 

brincar para o desenvolvimento e crescimento da criança surge no espaço social em que 

ela se encontra, justamente no momento da relação quando o brincar entrar em uma área 

chamada de zona de desenvolvimento proximal, ou seja, quando a criança internaliza 

papeis sociais e esses papéis estão além do desenvolvimento e do crescimento 

biológico, Assim, ela internaliza imagens como representações do real e adquire a 

capacidade de usar essas representações. Esse processo vai se aperfeiçoando na medida 

em que ela interage no convívio social. 

Pensando a ludicidade no brincar das crianças, os professores entrevistados A,B e 

C disseram que o lúdico deve estar presente na vida humana todo o tempo, pois a 

experiência lúdica é uma forma que não somente a criança precisa usar e manejar, mas o 

adulto também. Em contrapartida, o professor colaborador D, disse que a brincadeira 

não é, necessariamente, lúdica. Tanto que se pode realizar uma brincadeira super 

normatizada, sem qualquer sentido lúdico. Para o professor D “O lúdico é aquilo que dá 

um frio na barriga e não é somente aquela relação de uma brincadeira ser 

necessariamente divertida” (Professor D). 



  
 

15 
 

2 Algumas perguntas para continuar o diálogo com as ideias dos autores 

citados nas entrevistas 

 

Terminada a apresentação agregada das respostas dadas nas entrevistas, realizadas 

com quatro professores do CEFD que em suas disciplinas trabalham com a temática da 

contribuição do brincar para o desenvolvimento e para o crescimento da criança, nesse 

segundo momento do nosso texto vamos problematizar as mensagens emitidas pelos 

nossos entrevistados, para melhor discutir e interpretar o sentido das ideias que eles 

expuseram particularmente aquelas relacionadas com os autores que eles citaram.  

Em uma primeira análise do conjunto das mensagens emitidas pelos professores 

entrevistados, reconhecemos uma temática predominante, relacionada com a recepção, 

principalmente, das ideias de Piaget e de Vygotsky, mas também, de Wallon, Kramer e 

Kunz, por parte deles. Reconhecemos também outras relacionadas com o repasse dessas 

ideias para os professores em formação inicial no CEFD, ou seja, relacionadas com a 

discussão dessas ideias em disciplinas do currículo do curso de licenciatura que se 

presta a orientar o uso delas no momento em que os professores em formação inicial 

estiverem realizando sua ação de ensino com as crianças na instituição educacional em 

que forem trabalhar; discutindo e refletindo, particularmente, como utilizar a 

brincadeira, o brinquedo, o jogo, - termos que aqui chamamos "o brincar" -, como 

possibilidade de ação necessária e indispensável para o desenvolvimento e o 

crescimento da criança na Educação Infantil. 

Nestes termos, questionamos: 

 

Q1. As ideias relacionadas com as teorias de Jean Piaget e Lev Vygotsky referidas pelos 

professores A, B, C correspondem aos enunciados propostos pelos próprios autores? 

 

Q2. As ideias de Henri Wallon, Sônia Kramer e Eleonor Kunz, referidas pelo professor 

D, são coerentes ao que dizem esses autores? 

 

Q3. Os professores disseram que a discussão em torno da questão da contribuição do 

brincar para o desenvolvimento e o crescimento da criança na Educação Infantil é 

complexo, o que os autores referidos por eles dizem sobre essa questão? 
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Q4. Qual a mensagem que os professores entrevistados passam para os professores de 

Educação Física em formação no CEFD/UFES, quando ministram suas disciplinas com 

base nas ideias de autores clássicos como Piaget, Vygotsky, Wallon, ou, com base nas 

ideias de autores brasileiros contemporâneos como Sonia Kramer e Elenor Kunz? Por 

decorrência, qual a orientação que tais professores formadores propõem para os 

professores em formação inicial quando se trata de planejar a sua prática pedagógica 

sob essas bases teóricas na Educação Infantil? 

 No próximo momento desse texto, vamos continuar nosso diálogo com as ideias 

apresentadas pelos professores entrevistados, buscando aproximar ou contrapor 

sentidos, dialogando com a literatura pertinente, bem como emitindo nossa 

compreensão a cerca do modo como eles utilizam do conhecimento em discussão para 

trabalhar na formação das novas gerações de professores de Educação Física do CEFD. 

3. Sentidos da contribuição do brincar para o desenvolvimento e para o 

crescimento da criança resultantes dos diálogos com professores do CEFD 

 

Conforme dissemos antes (P. 7), ao realizar os primeiros esforços de análise das 

mensagens emitidas pelos professores entrevistados, percebemos o lugar de onde cada 

um deles falou; percebemos que o lugar de onde cada um deles falou indica que as 

mensagens emitidas por eles caracterizam um perfil discursivo mais ou menos próximo 

de uma experiência de professor que fala desde a universidade ou de uma experiência de 

professor que fala desde a escola básica; percebemos, então, que três deles elaboraram 

suas respostas para as nossas perguntas como professores que falam da Universidade 

para a escola e para orientar a vida social comum das pessoas; enquanto um deles 

elaborou sua resposta como um professor que fala desde o lugar que outrora ocupou 

quando trabalhou na escola básica, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, 

recentemente. 

Na nossa compreensão, essa dedução é fundamental para estruturar a discussão 

dos questionamentos que elaboramos no momento anterior e a interpretação dos 

sentidos que as mensagens emitidas por eles contêm, para, em seguida, podermos 

assinalar nossa compreensão a cerca do modo como eles utilizam do conhecimento em 

discussão para trabalhar na formação das novas gerações de professores de Educação 

Física no CEFD e, finalmente, para elaborarmos nossa opinião sintética sobre a questão 
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de partida que, até agora, guiou essa nossa abordagem exploratória sobre a temática da 

contribuição do brincar para o desenvolvimento e o crescimento da criança na Educação 

Infantil. 

3.1 Discussões dos Questionamentos 

 

3.1.1 Questão 1 

 

Durante as entrevistas, em suas respostas as nossas perguntas, os professores A, 

B, C, aqueles que identificamos como quem faz um discurso desde a universidade para 

a escola e para a vida comum das pessoas, para falar sobre desenvolvimento e 

crescimento se referiram as ideias de Piaget e Vygotsky. Quando, posteriormente, 

analisamos os discursos deles foi inevitável perguntar se as ideias relacionadas às 

teorias de Jean Piaget e Lev Vygotsky, referidas por eles, correspondem aos enunciados 

propostos pelos próprios autores? 

 Sobre essa questão, em síntese, por um lado, podemos dizer que as principais 

ideias de Piaget mobilizadas pelos professores A, B, C, foram referentes à questão do 

crescimento induzir o desenvolvimento em um processo de equilibração progressiva. 

Considerando que três fatores clássicos do crescimento e desenvolvimento, para ele, são 

a hereditariedade, o meio físico e o meio social. Compreendendo que, nesse processo de 

crescimento e de desenvolvimento da criança, nunca se observou condutas decorrentes 

de uma perspectiva de maturação pura, mas se observou a dificuldade fundamental de o 

individuo dissociar os fatores internos da maturação dos fatores externos das ações do 

meio social. 

Levando se em conta, então, esta interação fundamental entre fatores internos e 

externos, considerou-se que toda conduta do individuo constitui uma assimilação do 

vivido a esquemas anteriores, bem como que toda conduta é, ao mesmo tempo, 

acomodação destes esquemas á situação atual. Dessa compreensão, resulta que a teoria 

do crescimento com desenvolvimento para Piaget apela, necessariamente, para a noção 

de equilíbrio, pois, toda conduta tende a assegurar equilíbrio entre os fatores internos e 

externos, ou, mais em geral, entre a assimilação e a acomodação. 

Outra ideia força mobilizada nas nossas entrevistas, correlacionada com a teoria 

do crescimento com desenvolvimento equilibrado de Piaget, se referiu aquela que é 
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considerada a pergunta central que guiou a suas pesquisas e reflexões, ou seja, a questão 

referente à como os homens constroem o conhecimento. Na busca de resposta para essa 

questão, Piaget pesquisou a infância observando as condutas das crianças, sob a 

hipótese de que a infância é a fase da vida humana em que o individuo mais constrói 

conhecimento e realiza mais saltos qualitativos. 

Conforme nos disseram os professores, para Piaget, tudo se inicia quando a 

criança passa de uma inteligência intuitiva para uma inteligência dedutiva, ou seja, 

passa do nível de crescimento com desenvolvimento sensório-motor para outro pré-

operatório. No momento inicial desse processo a criança ainda não pode atuar a não ser 

sobre o real concreto, aquilo que lhe aparece como matéria imediatamente presente. Age 

assim porque carece de instrumentos de representação que aos poucos, pela experiência, 

vão sendo construídos quando uma série de condutas diversas passa a indicar a 

possibilidade de substituir, no pensamento, um objeto concreto por sua representação 

simbólica. Ato continuo, posterior e concomitantemente, graças à linguagem, a criança 

se torna capaz de evocar situações simbólicas, de comunicar o que sente, percebe e 

pensa e de ultrapassar limitações representacionais. 

Por outro lado, no que se refere às ideias de Vygotsky mobilizadas pelos 

professores do CEFD nas nossas entrevistas, podemos destacar aquelas que se referem à 

questão de que o desenvolvimento induz o crescimento do individuo, compreendendo 

que, para Vygotsky, o desenvolvimento humano é caracterizado pela habilidade de 

adquirir dispositivos psíquicos complexos. Assim, o autor não nega o crescimento 

biológico, porém, indica que o crescimento humano é estimulado, formado e 

concretizado por meio das relações sociais e pelo desenvolvimento histórico-cultural 

que envolve a pessoa. Para ele, esse processo incide sobre a constituição e caracteriza os 

instrumentos psíquicos humanos como sistemas complexos, a exemplo dos sistemas de 

notação que são fundamentais para o desenvolvimento da linguagem falada e escrita, 

etc. 

Nessa perspectiva, para Vygotsky, o uso dos signos, da fala, da escrita, faz parte 

da mesma ação psicológica. Uma ação psicológica complexa, considerada superior, 

porque faz com que, por meio dela, a criança desenvolva e realize o controle sobre o seu 

próprio comportamento pessoal e social, tornando-se interativa em relação aos outros e 

ao meio social em que vive. Assim, o aprendizado da criança começa antes do seu 
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ingresso na escola. A instituição sistematiza o aprendizado e a aquisição do 

conhecimento se dá através das zonas de desenvolvimento real e proximal. A zona de 

desenvolvimento real é a do conhecimento já adquirido, o conhecimento que a pessoa 

traz consigo: a zona de desenvolvimento proximal, é aquela que conecta uma 

perspectiva psicológica histórico-cultural e social sobre o desenvolvimento da criança 

com uma perspectiva pedagógica instrutiva imediata. Assim, o desenvolvimento 

psicológico e a instrução são socialmente correlacionados. Para atendê-los, deve-se 

analisar o desenvolvimento do individuo desde a análise da sociedade e das relações 

sociais que sobre ele incidem. 

Por fim, analisando a relação de coerência entre o discurso pronunciado pelos 

nossos professores colaboradores A, B e C, em relação às ideias dos autores que 

evocaram, Piaget e Vygotsky, podemos dizer que essa correlação nos parece coerente e 

forte. Particularmente quando consideramos que eles nos responderam as questões que 

formulamos apelando apenas para a memória de conhecimento da qual dispõe e não 

propriamente realizando consulta de materiais didáticos, tipo registros de aulas e livros 

ou textos, referindo-se a situações de ensino vividas em períodos anteriores. Claro que 

em suas considerações nossos colaboradores não abrangeram toda a teorização existente 

produzida pelos autores evocados ou mesmo realizaram uma reflexão ordenada e 

ampliada sobre o conjunto da obra dos autores referidos, como pode ser. Mesmo assim, 

não nos parece que eles não saibam de quem estão falando, sobre o que falam e como 

estão falando para realizar seu trabalho como professores formadores de professores no 

âmbito do CEFD/UFES.  

 

3.1.2 Questão 2 

 

Em sua resposta ás nossas perguntas, o professor D, aquele que identificamos 

como o que faz um discurso desde a escola para a universidade, para falar sobre 

desenvolvimento e crescimento se referiu aos autores como Henri Wallon, Sônia 

Kramer e Elenor Kunz. No momento, quando analisamos a sua fala foi inevitável 

perguntar se as ideias relacionadas às teorias de Henri Wallon, Sônia Kramer e Elenor 

Kunz referidas por ele, correspondem a sua coerência com os autores. 

 Buscando responder essa questão, em síntese, podemos dizer que as principais 

ideias de Henri Wallon mobilizadas por esse colaborador, foram referentes ao modo 
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como esse professor procura encontrar uma melhor compreensão da turma. O professor 

colaborador entrevistado D, disse que quando ele lecionou em um CMEI da Serra, 

notou a importância de fazer uma análise da turma e de buscar formas de explorar os 

melhores conceitos e ideias daqueles alunos. Procurou fazer isso, sem deixar de lado as 

dificuldades e acontecimentos que atrapalhavam a sua ação educativa com as crianças. 

Pois, a seu ver, a criança é constituída das dimensões motora, afetiva, cognitiva e social, 

que se revelam em atividades vinculadas entre si e nas suas interações em constante 

movimento.  

Em uma visão amparada no discurso de Sônia Kramer, o professor D fez uma 

denúncia que questiona as desigualdades e injustiças que acometem a criança em sua 

possível cidadania. Esse professor trabalha com a perspectiva da partilha de 

objetos/brinquedos, como modo que a criança possa interagir e socializar com o outro, 

por meio da partilha desse objeto, uma forma de mitigar a desigualdades e as injustiças. 

O professor colaborador D, disse também, agora se servindo das ideias de Kunz 

(2007), que a criança está na escola não somente por uma questão de educação, mas, por 

demanda do mercado de trabalho aos pais. Assim, os pais aproveitam a condição de 

resguardar seu filho oferecido pela escola, conseguem um momento de cuidado para a 

criança fora do meio familiar, abrem um espaço para realizar o seu trabalho diário sem 

maiores preocupações. 

Do mesmo modo que antes, para refletir sobre a resposta que temos a respeito da 

Q2, anteriormente levantada, para finalizar essa sessão, podemos dizer que, sim, há 

coerência entre aquilo que falou o professor D e as ideias dos autores que evocou. 

Podemos dizer também que achamos interessante o modo como esse professor 

colaborador procurou articular ás ideias de Wallon, Kramer e Kunz com problemas 

vividos por ele quando atuou como professor na instituição educacional onde lecionou 

CMEI ou escola de ensino fundamental. Podemos dizer ainda que embora o professor D 

também tenha nos dado respostas aligeiradas, tiradas da memória, não extensas ou 

suficientes para abranger, tampouco esgotar, o rol de ideias que o pensamento completo 

de cada um dos autores evocados permite fazer, entendemos que há, sim, uma 

contribuição desse tipo de discussão e abordagem para o processo de formação inicial 

no qual esse professor participa, formando novas gerações de professores de Educação 

Física para trabalhar na Educação Básica, desde o CEFD/UFES.  
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3.1.3 Questão 3 

 

 Falando sobre a temática e respondendo sobre a questão de partida, central para 

a condução da abordagem e construção do diálogo proposto nesse trabalho, aquela que 

refere à contribuição do brincar para o desenvolvimento e o crescimento da criança na 

Educação Infantil, os professores entrevistados disseram que a discussão em torno dessa 

questão é complexa. Logo, posteriormente, questionamos o que eles quiseram dizer 

quando disseram que essa questão é complexa? E mais, o que os autores referidos por 

eles dizem sobre essa questão? (Q3). 

Para começar a responder as indagações relacionadas à Q3, acima configurada, 

uma explicação preliminar é necessária, porque embora três desses professores falem de 

um lugar e um deles de outro, como já explicitamos anteriormente, a análise das 

respostas dadas por eles quatro para Q3 nos mostrou que houve um alinhamento 

discursivo no trato dessa questão no sentido de percebermos que as respostas parecem 

passar, necessariamente, pela consideração do conhecimento da área da Psicologia. Ou 

seja, quando a questão da relação do brincar da criança com o seu desenvolvimento e 

crescimento na Educação Infantil foi proposta para os professores entrevistados, 

analisando suas respostas, percebemos que os professores A e C, citaram autores como 

Jean Piaget e Lev Vygotsky, procurando seguir fielmente suas teorias, na construção 

das respostas que deram para a questão já mencionada, enquanto, os professores B e D 

discursaram afirmando, mesmo não fazendo referência a esse ou a aquela autor, „‟que o 

brincar é uma necessidade interna da criança, uma necessidade psicológica da criança‟‟. 

(Professor B)  

Ao falar em Piaget, para construir suas respostas, os professores A e C 

consideraram que Piaget coloca o crescimento antes do desenvolvimento, e, assim, o 

brincar pode ser estruturado no sentido de que as brincadeiras evoluem conforme a 

idade do individuo, destacando que, portanto, o brincar pode e deve ser utilizado como 

meio pedagógico para, mais que apenas entreter o tempo das crianças no CMEI, servir 

como meio de enriquecer seu crescimento intelectual, bem como para investigar 

questões relacionadas ao seu desenvolvimento integral. 

Essa concepção Piagetiana, leva em consideração que, em seu processo de 

aprendizagem, crescimento e desenvolvimento, a criança faz para compreender. A 
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criança procura compreender o seu mundo através de um relacionamento ativo com os 

objetos e as pessoas. Ou seja, ao deparar-se com situações e acontecimentos concretos 

ela vai se adaptando através da construção sucessiva de estruturas orgânicas 

eintelectuais que favorecem seu amadurecimento e permitem a passagem de uma fase 

mais simples para outra mais complexa. A experiência nessas e entre essas fases conota 

formas de progresso mais precisas com relação ás fases anteriores e garantem uma 

equilibração cada vez mais complexa, que culmina com a emergência do raciocínio 

lógico dedutivo e, adiante, com o alcance do pensamento abstrato, representacional, 

simbólico. 

Ao falar em Vygotsky, enfatizaram que o desenvolvimento vem antes do 

crescimento, e, assim, o brincar cria para as crianças uma zona de desenvolvimento 

proximal, em contraposição a outra zona de desenvolvimento real, que de forma madura 

configura determinada capacidade de o individuo resolver problemas. Esse processo de 

desenvolvimento com crescimento, determinado por meio da resolução de problemas 

em uma situação concreta com a ajuda de uma pessoa mais capacitada, configura o 

nível mais avançado do desenvolvimento das estruturas superiores do individuo. 

Por exemplo, ao brincar de faz-de-conta a criança se relaciona com o significado 

do objeto em uso, dá atenção ao significado do brincar e não ao uso do objeto concreto 

que manipula. Ou seja, nesse processo de interação com o objeto que manipula, a 

criança é transportada a agir no mundo da sua imaginação, onde a situação é definida 

pelo significado estabelecido pelo brincar e não pelos elementos reais concretamente 

presentes.  

Em outra investida, os professores B e D, mesmo não referindo nenhum autor da 

Psicologia desenvolvimentista, tal qual Piaget, Vygotsky ou Wallon, baseados em 

convicções decorrentes da sua própria prática pedagógica ou da sua observação, 

afirmaram que durante o brincar a criança apresenta características de um ser 

completamente livre, motivado por uma necessidade intrínseca de realização pessoal. 

Nesse processo de auto-realização, compreendem que a finalidade do brincar está além 

de si mesma. Ou seja, nele a criança não utiliza o brincar como meio de alcançar uma 

determinada satisfação, e, sim, obtêm satisfação ao brincar como uma das possíveis 

consequências de sua interação com o próprio ato de brincar. 
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Em meio a essas reflexões, instados sobre como entendem possíveis correlações 

entre o brincar e o lúdico, os professores A, B e C disseram que a ludicidade pode ter 

uma relação diretamente ligada ao brincar das crianças, mas, que essa relação só vai 

acontecer, de fato, se houver uma conexão entre o brincar e a ludicidade, pois nem 

sempre é lúdico brincar. 

Respondendo e refletindo sobre a mesma questão, a relação do brincar com o 

lúdico, o professor D também considerou importante o lúdico da criança, especialmente 

quando pode ser usado de maneira correta. Para ele a brincadeira lúdica não é somente 

uma manifestação para ser divertida, mas, é um acontecimento que transforma a reação 

da criança naquele momento. Ou seja, é um acontecimento que, como uma “luz 

interna”, revela o seu sentido na criança e a transforma naquele momento.  

Para esse professor, se formos capazes de observar bem, veremos que o brincar 

influenciado pela perspectiva lúdica aparece no dia a dia das crianças sob diferentes 

formas, sejam elas individuais, sejam elas coletivas, sempre obedecendo ao espírito e à 

necessidade cultural de cada época. Por exemplo, nas atividades de lazer, vivenciadas 

especialmente na idade infantil, o brincar toma um aspecto muito significativo no 

momento em que ele se desvincula do real imediato, deixa de ser meio, e passa a ser 

usado para atingir a um fim pessoal de qualquer interesse da criança. 

Finalizando esta sessão, consideramos que das respostas que recebemos 

conseguimos extrair uma boa releitura das reflexões que os nossos colaboradores nos 

proporcionaram. Outra vez lembramos que tais respostas foram “tiradas da cartola da 

memória”, que refletem as experiências de trabalhos pregressos dos professores 

entrevistados, que, portanto, parecem guardar coerência com as ideias dos autores que 

referem, embora não as esgotem, bem como são úteis para refletir a prática pedagógica 

vivida ou observada por aquele que fala, e, têm sido úteis, também, para serem 

ministradas via as disciplinas do currículo do Curso de Licenciatura em Educação Física 

do CEFD/UFES, em prol do processo de formação inicial das novas gerações de 

professores de Educação Física, aqui formados para atuar na Educação Básica, 

particularmente na Educação Infantil. 
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3.1.4 Questão 4 

 

 Buscando responder Q4, questão que foca o sentido das mensagens teóricas e 

orientações práticas dos professores formadores para os professores em formação inicial 

no CEFD/UFES, analisando as respostas que nossos colaboradores entrevistados nos 

deram, compreendemos que dois deles, os professores A e C, procuraram emitir uma 

mensagem de cariz teórico prático; enquanto outros dois, professores B e D,emitiram 

uma mensagem de cariz prático reflexivo. Ou seja, no primeiro caso, os professores A e 

C emitiram sua mensagem guardando coerência com o lugar de onde inicialmente vêem 

falando, da universidade para a escola básica, enquanto no segundo caso houve 

mudanças de postura discursiva. O professor B mudou o sentido do seu discurso, 

deslocando-o do lugar de onde antes falou da universidade para a escola básica, para 

falar, agora, de um ângulo mais próximo da ação pedagógica que transcorre na 

instituição educacional básica, enquanto o professor D manteve-se coerente com o lugar 

de onde inicialmente vem falando, da escola básica para a universidade.  

No caso dos professores A e C que emitiram a mensagem que aqui tipificamos 

como aquela que tem cariz teórico prático, observou-se que eles disseram que na 

formação inicial dos professores egressos do CEFD/UFES, primeiro, é necessário que 

os professores sejam bem formados, sejam conhecedores das teorias do 

desenvolvimento humano e infantil, que dominem as teorias relacionadas ao 

Comportamento Motor, para que, de fato, depois, durante a ação de ensino, na prática 

como costumamos falar, aconteça uma interação pedagógica do professor com o aluno 

e, assim, o brincar possa contribuir para a aprendizagem da criança e estimular o seu 

desenvolvimento e crescimento.  

Nesse caso, a função pedagógica perspectivada e orientada para o trabalho 

educativo do professor de Educação Física que vai atuar na Educação Básica, 

particularmente na Educação Infantil, seria fornecer para as crianças, nessa etapa do 

desenvolvimento delas, todas as possibilidades de experimentações, porque todas as 

estruturas vão nesse momento da vida começar a forjar os seus alicerces. 

Para melhor compreendermos a concepção de desenvolvimento humano e infantil 

envolvida nessa argumentação, observamos que os professores A e C, consideram que é 

importante o professor de Educação Física em formação inicial estudar Comportamento 
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Motor, para, entre outros conhecimentos, bem compreender que a criança ao nascer 

possui seu próprio movimento e que esse movimento próprio do individuo evolui com o 

processo de desenvolvimento e de crescimento equilibrado, até se tornar gestos 

simbolicamente precisos.  

Por esse posicionamento, deduzimos que, para eles, conforme Gallahue (2001), o 

desenvolvimento motor é a alteração no comportamento do ser ao longo do ciclo da 

vida, realizada pela ligação entre as tarefas biológicas e as condições do ambiente em 

que se encontra o individuo. 

Considerando a lógica da ação formativa dos professores A e C, na condição de 

professores formadores que ministram disciplinas para a formação dos egressos do 

CEFD/UFES, resta compreendido que sua ação didática ao ministrar disciplinas ocorre 

em dois momentos. O primeiro, quando explicam o que vai ser realizado na aula e 

expõe ideias que dão suporte para a ação de ensino, notadamente esse é o momento em 

que expõem as ideias dos autores que embasam seu discurso teórico prático, e outro, o 

momento em que a prática de ensino será exercitada, com base nas ideias dos autores já 

apresentados e/ou em sugestões didáticas para a montagem de aulas coerentes com o 

conteúdo teórico antes exposto.  

No caso dos professores B e D, que emitiram a mensagem que aqui tipificamos 

como de cariz prático-reflexivo, mais próxima da ação pedagógica que transcorre na 

instituição educacional básica ou do sentido discursivo que vai considerar o problema 

do ensino na escola básica como uma ação que não depende tanto da teoria cientifica 

ensinada na universidade, ao analisar suas respostas, observou-se que defenderam a 

ideia de que a formação inicial dos docentes egressos do CEFD/UFES também deve ser 

bem fundamentada e orientada. 

 Para eles esse processo de formação deve ser pautado em bom aprendizado das 

teorias pedagógicas e em experimentações de situações de ensino livres. Práticas de 

aulas que favoreçam a exploração de espaços, a construção de materiais didáticos com 

as crianças, a abertura e a manutenção do diálogo com os alunos, em prol da construção 

de uma boa relação entre educador e educandos. Visando a vivência de experiências de 

ensino favoráveis à constituição da identidade docente, a elaboração do ser professor e a 

educação de sujeitos autônomos. 
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Nesse sentido, tentando dar exemplos, o professor B disse que em uma aula que 

ministrou buscou ensinar o movimento e o gesto técnico relacionado ao conteúdo que 

na ocasião trabalhava, pois, em seu modo de ver, os seus alunos experienciando a 

atividade podem ter uma melhor relação com seu corpo. Para ele, vivenciando assim, o 

aluno busca um melhor posicionamento do seu movimento e do seu corpo ante a 

condição ambiental e estrutural do meio físico em que a aula transcorre. 

Por outro lado, o professor D, disse que tem um diálogo aberto com os professores 

em formação inicial, disse que, em aulas de uma das disciplinas que já ministrou no 

CEFD/UFES, construiu brinquedos com eles, ressaltou que essa estratégia didática foi 

aprovada pelos professores em formação e que, posteriormente, foi usada por eles no 

exercício de ensino normalmente proposto na disciplina de Estágio Supervisionado na 

Educação Infantil. 

4 Considerações Finais 
 

Quando inicialmente percebemos que o brincar pelo brincar na Educação Infantil 

não seria vantajoso para as crianças e até poderia privá-las de adquirir experiências com 

a dinâmica do brincar, ao mesmo tempo, percebemos que precisaríamos discutir um 

tema que questionasse a contribuição do brincar para o desenvolvimento e crescimento 

da criança na Educação Infantil.  

Definida a temática, em seguida estabelecemos que a nossa questão de partida 

seria “qual a contribuição do brincar para o desenvolvimento e crescimento da criança 

na Educação Infantil”, que a partir dessa questão faríamos uma investigação 

exploratória, utilizando a técnica de entrevistas por pauta, para dialogar sobre esse 

assunto com professores do CEFD/UFES, que ministram disciplinas a fins desse tipo de 

preocupação. 

A estratégia de entrevistá-los para estabelecer uma conversa sobre o assunto, um 

diálogo franco na abordagem dessa discussão, para nós é de grande aprendizado, visto 

que não temos a pretensão de esgotar o debate, mas queremos colaborar com reflexões 

como essa, por acreditar que esse tipo de diálogo crítico nos ajuda a pensar sobre o 

processo de formação inicial de professores de Educação Física que estamos tendo no 

CEFD/UFES nos últimos anos. Nesse sentido, concordamos com o pensamento de 
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Paulo Freire quando nos faz pensar que o diálogo é a melhor forma de enfrentar os 

problemas reais, de estabelecer co-responsabilidades na busca das soluções para esses 

problemas, fortalecendo a confiança e a condição de igualdade, horizontalidade, nos 

processos de ação e formação coletivos, particularmente os públicos. 

Sem está fé nos homens o diálogo é uma farsa. Transforma-se, na melhor das 

hipóteses, em manipulação adocicadamente paternalista. Ao funda-se no 

amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz uma relação 

horizontal, em que a confiança de um pólo no outro é consequência óbvia. 

Seria uma contradição se, amoroso, humilde, e cheio de fé, o diálogo não 

provocasse este clima de confiança entre seus sujeitos. Por isto inexiste esta 

confiança na antidialogicidade da concepção ”Bancária” da educação. 

(FREIRE P. p.81) 

 

Ato esperançoso para Paulo freire, também para nós dialogar sobre a contribuição 

do brincar para o desenvolvimento e crescimento da criança na Educação Infantil, por 

meio de um diálogo crítico com os nossos parceiros no processo de formação inicial que 

transcorre no CEFD/UFES, se reveste no principal mérito desse nosso trabalho.  

Por outro lado, um dos limites que reconhecemos nesse nosso trabalho é relativo 

ao fato de que ainda poucos professores foram convidados para tomar parte nele. É 

preciso ampliar. Temos esperança que isso possa acontecer a partir daqui, com o direito 

que cada um dos já envolvidos tem em discutir, de questionar a nossa abordagem do 

tema, a nossa compreensão das mensagens que emitiram nos seus discursos, a nossa 

interpretação dos seus posicionamentos. 

Ao abordar essa discussão temática do modo como fizemos, aprendemos que os 

professores parceiros desse nosso diálogo crítico demonstraram ter conhecimento do 

conteúdo que ministram no que se refere à questão da discussão da contribuição do 

brincar para o desenvolvimento e crescimento da criança na Educação Infantil.  

Aprendemos que fazem esse trabalho de formação inicial de forma bem feita se 

respeitarmos os moldes em que o fazem; pois falam de um lugar que ocupam com 

legitimidade, competência teórica, técnica, pedagógica, com compromisso político com 

a formação docente de qualidade e com a prática pedagógica diretamente relacionada 

com a escola básica.  

Aprendemos ainda que os esses professores tiveram coragem e desprendimento de 

expor seus pareceres sobre a questão em discussão e o fizeram interessados no diálogo 

que propusermos. 
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Por isso mesmo, para continuar o diálogo critico que agora estamos 

estabelecendo, queremos instigá-los a pensar sobre se os sentidos da discussão 

formativa e da orientação para a prática pedagógica que eles têm ministrado em suas 

disciplinas, particularmente aquelas que formam professores de Educação Física que 

vão atuar na Educação Infantil, estão ou não estão sendo ministradas de modo a reforçar 

a dependência dos conhecimentos teóricos típicos da teoria da área da Psicologia do 

Desenvolvimento e da área do Comportamento Motor? 

Trazemos esse questionamento, também como um modo de lhe perguntar se, a seu 

ver, já é tarde, ou, se ainda está na hora de fazer a discussão sobre a questão do objeto 

de conhecimento da Educação Física que Bracht (1997) propôs para o campo da 

Educação Física brasileira, quando escreveu “Educação Física: conhecimento e 

especificidade”? 

Sugerimos tal diálogo crítico por entendermos que ainda é hora de continuar a 

fazer esse debate, bem como por entendermos que os diferentes sentidos discursivos 

contidos nas mensagens de cada um dos nossos quatro colaboradores permite que assim, 

o façamos.  

Com base nas nossas conversas, podemos reconhecer que muito falamos nos 

conhecimentos trazidos da área da Psicologia do Desenvolvimento e do 

Desenvolvimento Motor para serem utilizados no processo de formação de professores 

de Educação Física, no sentido de orientar sua ação educativa na Educação Infantil. Por 

isso, é que consideramos que podemos questionar: qual o objeto de 

conhecimento/ensino da Educação Física que estamos propondo para o conhecimento e 

a ação educativa do professor de Educação Física em formação inicial, quando fazemos 

o debate formativo a partir do marco teórico e metodológico típico dessas áreas? 

Por isso, também, consideramos que esse questionamento se aproxima da 

discussão proposta por Bracht (1997), especialmente quando, para pensar, discutir, 

dialogar, consideramos que este autor, no texto referido acima, define a Educação Física 

como uma prática pedagógica que sofre pressão de diferentes objetos de 

conhecimento/ensino, - tais como atividade física, movimento humano/motricidade 

humana, cultura corporal de movimento -, que são tratados sob diferentes aportes 
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teóricos metodológicos disciplinares e tem que, para se legitimar diariamente 

providenciar uma intervenção pedagógica especifica na escola básica. 
2
 

Sugerimos, finalmente, a retomada dessa discussão, porque consideramos que ela 

é especialmente boa para o momento em que estamos novamente vivendo no CEFD, 

discussões intensas sobre ajustes curriculares, tanto do currículo do curso de 

licenciatura, como do curso de bacharelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 “Então, quando me refiro ao objeto da Educação Física penso num saber específico, numa tarefa 

pedagógica específica, cuja transmissão/tematização e/ou realização seria atribuição desse espaço 
pedagógico que chamamos de Educação Física”. (BRACHT, 1997, p. 14). 
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