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O Brincar Heurístico, cunhado pela 

psicóloga infantil Elinor Goldschmeid 

(Goldschmed;  Jackson, 2006) significa a 

descoberta das propriedades dos objetos, 

a descoberta das coisas por si mesmo, a 

exploração espontânea, dando a ela 

significado e importância que realmente 

merece. 
 



Sua proposta pedagógica 
 

Parte do pressuposto de que a criança é um ser ativo para 

fazer as suas descobertas, o mundo que a cerca e o cotidiano. 

 

Desenvolvendo o papel de respeito e escuta aos bebês e 

crianças pequenas. 

 

 

Compreende-se que para oferecer a melhor experiência 

possível às crianças em seu cuidado, os educadores da 

infância precisam estar cientes que a politica educativa é que 

dá condições para se efetivar uma escola de qualidade para 

primeira infância. (GOLDSCHMIED, JACKSON, 2006). 
 



 

Essa abordagem ressalta a importância do 

brincar como uma atividade vital para a vida e 

desenvolvimento. O brincar permite aos bebês e 

crianças bem pequenas aprenderem e se 

desenvolverem por meio deste estimulo. 

 

 

 

 

Elas não separam o momento do brincar do de 

aprender, esse processo acontece de maneira 

interligada. 



O brincar Heurístico é uma 

abordagem, e não uma prescrição. 

Não há uma única maneira correta 

de fazê-lo. 

  

 

 

 

 

 

Goldschmied, 2006    



A brincadeira heurística possui três tipos 

diferenciados de materiais:  

Objetos Recipientes Sacolas 



Organização  

Exige do adulto: 
 

 

-Uma ação 

-Ato de planejar 

-Pensar na relação criança 

com o ambiente e aquilo que 

mais gosta. 

 

 

“DEVEMOS LEVAR EM 

CONTA A ESTÉTICA DO 

AMBIENTE” 



Goldschmied e Jackson (2006, 

p.35): 

 

Criar um ambiente visual satisfatório 

não é uma tarefa que se faz uma só 

vez para sempre, mas algo que 

precisa acontecer de forma 

continua. Da mesma forma que, em 

nossos lares, fazemos 

constantemente ajustes e melhorias, 

mudando quadros de um aposento 

para o outro, mudando uma 

luminária ou uma planta, uma 

creche parecerá convidativa e bem 

cuidada somente se o mesmo tipo 

de processo acontecer. 



A consigna e o educador  

O papel do educador deve ser de 

observador e cooperador das crianças para 

que esse momento de exploração seja o 

mais enriquecedor possível. É 

aconselhável que a ação docente inclusive 

tome nota das ações espontâneas que as 

crianças assumem diante das bandejas de 

exploração. É importante destacar esse 

fato, pois cada momento vivenciado 

através dessa proposta é único e carrega 

consigo especificidades da criança que em 

momentos posteriores estarão bem 

explicitados em registros feitos durante as 

sessões.  



Conforme Goldschmied(2006): 

 

[...]O relacionamento que a criança 
desenvolve com sua educadora-
referência não é, de forma alguma, 
um substituto para o relacionamento 
com os pais. Para começar, o 
arranjo só pode ser feito para uma 
parte do dia. Mesmo durante esse 
período, a educadora-referência terá 
que ser compartilhada com outras 
crianças. [...] Durante o resto do dia, 
a criança será cuidada por outra 
educadora, ou provavelmente duas, 
as quais, ela também conhecerá 
bem. (GOLDSCHMIED, 2006, p.56) 



Suas ideias coadunam com as de 

Emmi Pikler (2010), já que a pediatra 

húngara também afirmava sobre a 

importância de um adulto ocupar-se 

do que ela chamava de “atividades 

de atenção pessoal”, referindo-se aos 

temas da alimentação, higiene e 

descanso (FOCHI,2018). 



O tempo .. 



   Cesto dos 
Tesouros 



Os bebês que participam do cesto 

são aqueles que permanecem 

sentados sozinhos e ainda não 

caminham. 

 

As vestimentas deverão ser 

confortáveis para a exploração do 

brincar. 

 

As sessões deverão ser realizadas 

em pequenos grupos de 2 a 4 

bebês. 

 

Importante realizar esses 

momentos após sono, higiene e 

alimentação. 

 

Duração entre 25 a 50 minutos. 



O cesto do tesouros reúne e oferece um 

foco para uma rica variedade de objetos 

cotidianos, escolhidos para oferecer 

estímulos a esses diferentes sentidos. O 

uso do cesto dos tesouros consiste em 

uma maneira de assegurar a riqueza das 

experiências do bebê em um momento em 

que o cérebro está pronto para receber, 

fazer conexões e assim utilizar essas 

informações. 



O que os bebês fazem? 
 



O cesto dos tesouros oferece uma 

oportunidade para observar a interação 

social entre bebês em uma idade na qual 

se costumava dizer que eles não teriam 

interesse uns pelos outros. Observando 

dois ou três bebês sentados junto ao cesto, 

podemos ver de imediato que isso não é 

verdade. 



Os bebês que estão nesse estágio 

encontram-se em um período de transição 

entre o que Corinne Hutt (1979) chamou de 

“brincar epistêmico”, no qual a pergunta na 

mente da criança parece ser “o que é 

isto?”. 



Organização da sessão do 
cesto de tesouros 

 

  Escolha do cesto e dos materiais que serão explorados pelos bebês. 

  A preparação do espaço. 

  Organização do grupo de bebês. 

  Planejamento das consignas que serão feitas. 

  As observações e registros dos bebês. 



O uso do cesto de tesouros 

 Seja resistente o suficiente para o bebê poder 

apoiar-se nele. 

 Goldschmied e Jackson (2016) sugerem no 

mínimo 60 elementos/objetos variados no cesto. 

 Deve ser evitado plástico e brinquedos pré 

determinados. 

 Encha o cesto até a borda com objetos até a 

borda que permitam que o bebê tenha uma 

ampla gama de ação para mexer neles e 

selecionar aquilo que lhe chamar a atenção. 

 Indica-se cesto de aproximadamente 35cm de 

diâmetro e 8 cm de altura. 

 Certifique-se de que o bebê esteja seguro e 

confortável (se necessário coloque almofadas) 

 O adulto deve ficar sentado próximo ao cesto 

sem falar ou intervir, só quando for necessário. 

 Os objetos no cesto precisam de cuidado e esse 

cesto precisa de “manutenção de materiais”. 



Itens sugeridos para o cesto 

 Tato: textura, formato e peso. 

 

 Olfato: uma variedade de cheiros. 

 

 Paladar: tem um alcance mais ilimitado, 

porém possível . 

 

 Audição: sons como o de campainhas, 

batidas e etc. 

 

 Visão: cor, forma, comprimento e brilho. 



Sugestões de materiais para compor os 

cestos 
- Frutas e legumes 

- Conchas                                                   Objetos naturais: 

- Pedaços de bambu 

- Cascas de coco 

- Porongo ou cuias de chimarrão 

- Pinhas  

- Pedras 

- Esponjas naturais 



Objetos feitos de recursos naturais: 

 

 

- Cinto de couro 

- Pequenas bolsas de couro ou tecido 

- Prendedores de roupa 

- Pequenos cestos de vime  

- Pincel de barba 



Objetos de madeira: 

 

 

- Colheres de pau 

- Descanso de panela 

- Argolas grandes 

- Massageadores de madeiras 



Objetos de metal: 

 

- Correntes 

- Chave de boca 

- Coador de chás 

- Colheres de diferentes formas 

- Lata de leite 



Objetos de papel: 

 

- Tubos de papel higiênico, papel toalha, etc 

- Caixas de perfume, remédios, cremes 

- Coador de café 

- Cadernos pequenos 



O educador e a consigna .. Os bebês 
 

Os bebês são levados ao local onde irá acontecer a sessão. 

Chegando no espaço, deve-se colocar os bebês sentados 

com as pernas estendidas ao lado e próximos ao cesto.  

 

Essa posição é fundamental para que os bebês alcancem os 

objetos nos cestos e também serve de convite para a 

brincadeira. 



A postura do educador referência é primordial, ele deve 

observar as interações do bebês em uma certa distância, sem 

interferir, somente quando for necessário. 

 

 

Se o educador interviesse de maneira desnecessária na atividade da 

criança, iria privá-la do prazer de fazer por si mesma e, por sua vez, 

criaria um sentimento de dependência ao qual ela não renunciaria 

facilmente. Alguns momentos de jogo suscitados pelo adulto 

desencadeiam expectativas que não se podem satisfazer e se convertem 

em fonte de desânimo e de frustação. (FALK, 2011, p.36) 



Jogo Heurístico 

• Os tapetes tem como função promover a interação entre 

as crianças ao mesmo tempo em que asseguram que 

cada uma possa começar sua brincadeira com seus 

próprios objetos.  

 

• Ofertar uma rica variedade de materiais não estruturados, 

para potencializar as suas pesquisas e criações. 

 



Bandejas de experimentação 



A bandeja de experimentação é uma proposta inspirada na 

perspectiva de Goldschmied (2006), constitui-se como uma 

proposta na qual a criança é colocada a descobrir as coisas 

por si mesmo. 

 

A proposta das bandejas vai ao encontro da necessidade 

das crianças de experienciar jogos de criatividade, nos quais 

a disponibilidade e seleção dos materiais ocasiona essa 

possibilidade criativa (GODAL, 2015). 



 As bandejas de experimentação podem ser 

usadas como propostas de aprendizagens, 

sendo elas organizadas de modo que 

promovam explorações potentes e 

significativas no desenvolvimento das 

crianças pequenas. 

 

 A partir disso, o contato com os artefatos 

compreendidos nas bandejas contribuem 

para a aprendizagem das crianças, 

proporcionando a elas momentos de 

exploração e manipulação com recursos 

que fazem parte do cotidiano ou do meio 

ambiente, e que se tem livre e fácil acesso 

aos mesmos. Ademais, esse jogo heurístico 

dispõe de materiais que instigam a 

curiosidade da criança, resultando em 

brincadeiras prazerosas. 



Organização do espaço 



O espaço deve ser organizado antes da chegada das 
crianças. 

 

É ideal a utilização de mesas separadas, adequadas para as 
crianças, onde elas terão facilidade em manusear os 
materiais e o conforto. 

 

Em uma mesa deve ter os materiais contáveis e ferramentas 
de apoios e na outra os não contáveis.  



Materiais não contáveis  
 

Farinha, café, erva mate, grãos miúdos, areia em bandejas 

 

Utensílios de apoio: 

 

Funis, conchas, peneiras, copos de diferentes tamanhos, 

tigelas, escumadeiras, colheres e medidores. 



Materiais contáveis 
Pedras, rolhas, prendedores, tampinhas, sementes grandes, 

nozes. 

 

Bandejas com divisórias, bandejas de ovos, formas de 

gelos, bandejas de bombom. 

 

Materiais de apoio: pegadores, colheres, conchas, 

dosadores e potes  



Eu sou do Sul .. 







Se as crianças não brincam elas se 

diminuem na possibilidade de 

imaginação. 
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