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Vamos refletir um pouco acerca da Educação Infantil e da infância?
Por um lado, boa parte das crianças está inserida na Educação Básica desde os primeiros 
meses de vida – na creche – e todas, obrigatoriamente, a partir dos 4 anos – na pré-escola; por 
outro lado, a infância nos remete a brinquedos, brincadeiras, barulho, alegria, encantamento, 
imaginação, fantasia, liberdade, magia, entre outras meninices. Então, por que a dificuldade 
em transformar a instituição de Educação Infantil em um lugar lúdico de fato?

Uma das respostas poderia ser: porque a escola é, tradicionalmente, o lugar para promover o 
pensamento, a cognição, a reflexão, portanto, um lugar que requer disciplina, organização e 
silêncio. Nessa concepção de escola, só é possível a cabeça (o pensar), não cabe o corpo. Este 
ocuparia outro lugar, estaria no âmbito privado (da família), e, nessa lógica, brincar, correr, 
pular seriam atividades proporcionadas pelos familiares.

Se o argumento for esse, nosso contra-argumento poderá ser que a escola se desenvolveu com 
tal rigor porque ela não foi idealizada para receber crianças. As crianças foram gradativamente 
ocupando esse espaço – e as bem pequenas, só recentemente.

No entanto, hoje as crianças de todas as culturas, crenças e classes sociais frequentam desde 
muito pequenas a escola, e uma boa parcela delas em período integral. E se considerarmos 
que as famílias estão menores, que os quintais também foram reduzidos e que as ruas e 
praças se tornaram lugares hostis para as crianças, qual seria então o lugar privilegiado para 
elas se socializarem, interagirem e brincarem?

Estudos recentes revelam que os primeiros anos são os mais preciosos, pois é na primeiríssima 
infância que:

•  • se formam, com mais celeridade e consistência, as sinapses cerebrais que definem as 
capacidades, as habilidades e o potencial intelectual e social da pessoa;

• • as crianças, por meio das brincadeiras, reelaboram situações, enfrentam desafios, 
resolvem conflitos, desenvolvem o raciocínio e a criatividade, levantam hipóteses etc.

Segundo Vygotsky (1994), é por meio da ludicidade que a criança revela seu estado cognitivo, 
visual, auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e entrar em uma relação cognitiva com o 
mundo. Por meio da brincadeira, ela reproduz o discurso externo e o internaliza, construindo 
seu próprio pensamento.



Sendo assim, torna-se necessário e urgente que os espaços escolares sejam ressignificados, 
a fim de garantir que as crianças possam brincar, correr, pular, investigar, pesquisar, pois, 
quanto mais lúdico, cuidadoso, acolhedor, propositivo e desafiador for o ambiente educacional, 
maior será o desenvolvimento da criança.

Para tanto, o MEC disponibiliza importantes aportes legais, como as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), as quais enfatizam que os eixos norteadores das 
práticas pedagógicas devem ser as interações e as brincadeiras, garantindo às crianças as 
mais diversas experiências, envolvendo as múltiplas linguagens; e a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), que define seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento – conviver, 
brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se –, os quais devem ser assegurados a 
todas as crianças. 

Como vimos até aqui, os eixos norteadores da Educação Infantil são as interações e as 
brincadeiras, ou seja, todo mundo junto e misturado. O que fazer então “com” e “pelas” 
nossas crianças neste momento tão difícil, de isolamento social?

Uma sugestão é recuperar nossas memórias, voltar à nossa infância e lembrar o que nos fazia 
feliz: brinquedos, brincadeiras, cantigas, histórias, comidas, cheiros, amigos etc. E, a partir 
daí, convidar as famílias para fazer com a criança um brinquedo, uma escultura, desenhar, 
pintar, cantar, contar histórias, preparar uma receita, entre outras coisas, pois esses fazeres 
serão importantes campos de experiência, os quais contemplam os direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento previsto na BNCC.


