
 
 

 

A defesa do direito ao brincar em todos os tempos e espaços da infância 
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 Ao promover e defender o Direito ao Brincar na educação de crianças com até 

6 anos, a Rede Marista de Solidariedade, por meio do Centro Marista de Defesa da Infância, 

contribui para o fortalecimento das práticas pedagógicas desenvolvidas por gestores e 

educadores brasileiros e na qualificação das políticas públicas para as infâncias. Estas práticas, 

apoiadas por legislações e documentos oficiais, norteiam as ações em espaços destinados à 

educação e a convivência familiar e comunitária. Com este propósito, apresentamos a série de 

vídeos do Projeto Brincadiquê? Pelo Direito ao Brincar, que ressalta a importância do brincar 

para o desenvolvimento integral infantil e a necessidade dessa experiência lúdica para uma 

educação de qualidade.  

A partir de entrevistas com pesquisadores(as), educadores(as) e gestores(as) 

educacionais, ilustradas pelos registros de práticas pedagógicas desenvolvidas em instituições 

de educação infantil e primeiro ano do ensino fundamental, a série traz reflexões acerca do  

Direito ao Brincar e de possibilidades para a oferta de uma educação de qualidade, considerando 

a ludicidade nos espaços internos e externos das escolas, a cultura local e o envolvimento da 

comunidade educativa.  

O primeiro vídeo - Culturas infantis e a defesa do direito ao brincar na infância - busca 

sensibilizar o olhar do educador, e dos adultos de maneira geral, para este tema, tendo em vista 

a formação da criança como sujeito de direitos. Essa premissa se baseia no artigo 13 da 

“Convenção sobre os Direitos da Criança” (ONU, 1989) que defende o direito à liberdade de 

expressão de todas as crianças, sendo o brincar sua linguagem essencial, pela qual se expressam, 

manifestam seus desejos e interagem com o mundo. O documento “Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil” (MEC, 2009), aponta as interações e brincadeiras como eixos 

norteadores para a Educação Infantil. O adulto deve se envolver com o brincar participando 

ativamente das atividades lúdicas, fazendo uso da escuta e do olhar sensível para criar novas 

situações que despertem a interação das crianças com os mais variados espaços.  

O segundo vídeo - O brincar como linguagem promotora de aprendizagens - faz um 

convite à crianças e adultos para experimentarem a descoberta do imaginário, refletindo sobre 

as brincadeiras e como estas podem ser vividas na sua intencionalidade. O brincar não tem o 

papel de levar respostas para os conteúdos, mas deve ser garantido como uma linguagem 



 
 
impulsionadora das relações, criações, desafios, lazer e experimentações. Trata-se, portanto, de 

uma linguagem que propicia descobertas, não é uma metodologia educativa pronta que precisa 

ser seguida à risca, com um conteúdo a ser ministrado, mas que possibilita experiências e 

incentiva o desenvolvimento na primeira infância. Ao brincar, a criança vivencia as múltiplas 

linguagens humanas, entregando-se por inteiro ao momento lúdico, vivendo sensações, 

emoções e conflitos, relacionando o real com o imaginário, tornando-se um indivíduo que vive 

intensamente suas descobertas. 

O terceiro vídeo - Espaçostempos para brincar na escola - considera o documento 

“Parâmetros Nacionais de Infraestrutura para as instituições de Educação Infantil” (MEC, 2006), 

ao apresentar caminhos metodológicos participativos para a composição e organização dos 

ambientes destinados à Educação Infantil e outros grupos etários. O vídeo apresenta o conceito 

de espaçotempo entendendo a importância de os profissionais da educação oportunizarem 

espaços e tempos para o exercício da criatividade, da autonomia, da produção de cultura, das 

relações e das diferentes linguagens, considerando a participação infantil na composição dos 

ambientes da escola. 

Os ambientes lúdicos devem despertar nas crianças o prazer em estar nesses locais, 

propondo novas possibilidades e desafios que instiguem o aprender. Devem, ainda, prever 

tempo livre, escuta, ócio, e acesso aos mais diversificados materiais e brinquedos. Na construção 

de ambientes escolares é importante que as crianças sejam convidadas a participar, que possam 

fazer questionamentos sobre a organização escolar e sua arquitetura e, para isso, os adultos 

devem provocar as crianças a observar as formas, as cores, os lugares onde os objetos são 

postos, a iluminação e os arranjos de cada ambiente.  

O quarto vídeo – O adulto brincante e mediador de brincadeiras com crianças – 

compreende o papel do adulto como mediador das descobertas potencializadas pelo brincar. 

Como sujeito brincante, o educador promove interações dentro de um ambiente social que 

respeita as diversas culturas infantis e desperta na criança a ludicidade e a imaginação. 

O quinto vídeo - O território e a produção das brincadeiras - apresenta a necessidade do 

olhar e do planejamento voltado a cada território, contemplando a utilização de elementos da 

natureza. As brincadeiras e os brinquedos revelam aos educadores como as crianças brincam ao 

exercitarem os papeis dos adultos, trazendo consigo a reprodução de sua função social. Isto é, 

as crianças imitam, produzem e se apropriam das experiências que vivem no cotidiano da escola 

e dos espaços que os recebe. Por isso é importante considerar a cultura local, gerando a relação 

de pertencimento da criança com o espaço, com a comunidade e com seus pares. Traz também 



 
 
a reflexão sobre a composição das brincadeiras e a produção lúdica utilizando elementos da 

natureza e materiais de largo alcance, de fácil utilização e de baixo custo. Dessa forma, as 

brincadeiras nas escolas se revelam também como linguagem social das crianças na produção 

da cultura infantil.  

O Centro Marista de Defesa da Infância manifesta por meio da produção desta série o 

desejo de ampliar o diálogo sobre o brincar na educação. As referências teóricas, bem como a 

legislação, reforçam a importância da linguagem do brincar como promotora de um aprender 

significativo, que é vivido na integralidade pela criança. Os vídeos convidam o adulto a ser um 

protagonista do brincar, envolvendo-se por inteiro nas brincadeiras promovendo variados 

momentos de interações entre crianças e adultos. Com isso espera-se que os vídeos inspirem 

novos acenos a currículos que considerem a ludicidade como parte de uma educação de 

qualidade, respeitando e promovendo os direitos de todas as crianças dos territórios brasileiros. 
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