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RESUMO 

 

           O presente trabalho tem como objetivo apresentar alguns 

esclarecimentos acerca da importância da atividade lúdica, da brincadeira, dos 

jogos e do aprender brincando nesta fase inicial das atividades escolares. 

Para isso se faz necessário saber o significado do lúdico, conceituar os 

principais termos utilizados para designar o ato de brincar, tornando-se 

também fundamental analisar o papel do educando neste processo, e ainda, 

os benefícios que o brincar proporciona. 

         A escola infantil deve ser muito mais que um local de recreação, um 

espaço lúdico, de socialização, de troca, de integração, de desenvolvimento 

emocional e motor. 

        A maneira como uma criança brinca, reflete sua forma de pensar e sentir.      

        Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 

identidade e da autonomia. Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver 

algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória 

e a imaginação. Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar 

é imprescindível que haja riqueza e diversidade nas experiências que lhes são 

oferecidas. 
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                               METODOLOGIA 

 

 Através  de leituras de livros, pesquisas bibliográficas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Desde a idade média, as pessoas utilizam brincadeiras para se 

socializarem, expressarem seus sentimentos, suas emoções e para 

proporcionarem alegrias. Com o passar do tempo, os jogos foram mudando, 

mas até hoje eles são considerados fontes de alegria e prazer. 

No entanto, com o avanço tecnológico, as brincadeiras passaram a ser 

mais proporcionadas pelos brinquedos eletrônicos que estão presentes cada 

vez mais no cotidiano das crianças. Muito desses brinquedos são excelentes 

para o desenvolvimento, mas isso não é tudo. As crianças precisam se integrar 

umas com as outras, estabelecer vínculos afetivos, desenvolver várias outras 

áreas que esses brinquedos dificilmente proporcionam. 

O lúdico tem sua origem na palavra “ludis” que quer dizer “jogos” e 

“brincar”. É neste brincar que estão incluídos os jogos, brinquedos e 

divertimento, isto oportuniza a aprendizagem do individuo.  

A introdução do lúdico na vida escolar do educando é uma maneira 

muito eficaz de repassar pelo universo infantil para imprimir-lhe o universo 

adulto, nossos conhecimentos e principalmente a forma de interagirmos. 

O ato de brincar estimula o uso da memória que ao entrar em ação se 

amplia e organiza o material a ser lembrado tudo isso está relacionado com o 

aparecimento gradativo dos processos de linguagem ao reorganizarem a 

vivencia emocional. 

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e 

não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto 

lúdico facilita à aprendizagem, do desenvolvimento pessoal, social e colabora 

para a boa saúde mental e física. 

O lúdico passa a ser uma concepção diferenciada a respeito do termo 

educação, onde o educando desenvolve o interesse pelas atividades, 
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relacionado ao crescimento intelectual e o desenvolvimento que leva a 

construção da autonomia do ser humano. 

Podemos dizer que o lúdico é um grande laboratório que merece 

atenção dos educadores e pais, pois, é através dele que ocorrem experiências 

inteligentes e reflexivas, praticadas com emoção, prazer e seriedade. Através 

das brincadeiras é que ocorre a descoberta de si mesmo e do outro. 

As atividades lúdicas funcionam como exercícios necessários e úteis à 

vida. E as brincadeiras e jogos são elementos indispensáveis para que haja 

uma aprendizagem com divertimento, que proporciona prazer no ato de 

aprender e que facilite as práticas pedagógicas em sala de aula. 

A incorporação de brincadeiras, jogos e brinquedos na prática 

pedagógica, podem desenvolver diferentes atividades que contribuem para 

inúmeras aprendizagens e para a ampliação da rede de significados 

construtivos. O lúdico pode ser utilizado como uma estratégia de ensino e 

aprendizagem. 

O corpo lúdico integra as dimensões da materialidade, ossos, 

músculos, hormônios, fezes, sangue... e da imaterialidade, emoções, 

criatividade e ludicidade. 

O lúdico leva-nos a concepções diferenciadas a respeito do termo 

educação, resultados efetivos e, às vezes, imediatos com educadores e 

educando em sua atuação escolar. 

O enfoque do lúdico é um dos caminhos que nos possibilita ver como a 

criança inicia seu processo de adaptação à realidade através de uma 

conquista física e funcional, [aprendendo a lidar de forma cada vez mais 

coordenada, flexível e intencional com seu corpo, situando-o e organizando-o 

em um contexto espaço-temporal que lhe é reconhecível, que começa a fazer 

sentido para sua memória pessoal. E, como é justamente essa organização 

significativa da ação sensório-motora que lhe da condições de, pouco a pouco, 

ir mudando sua forma de interagir com o meio no caminho de uma abstração 

reflexiva crescente. 

Então, educar não se limita em repassar informações, mas ajuda a 

pessoa a tomar consciência de si mesma, dos adultos e da sociedade. É 

oferecer várias ferramentas para que a pessoa possa escolher entre muitos 
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caminhos, aquele que for compatível com seus valores, sua visão de mundo e 

com circunstâncias adversas que cada um irá encontrar. 
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                                  CAPÍTULO I 

          A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR 

  

 

 

Não é raro encontrar pais que desvalorizam a pré-escola, dizendo que 

a criança vai lá só para brincar, que gasta muito material e que não aprende 

nada. 

             Na realidade, as brincadeiras das crianças deviam ser consideradas 

suas atitudes mais sérias e se queremos entender nossos pequenos, 

precisamos entender suas brincadeiras. Ao observar uma criança brincando, o 

adulto pode compreender como ela vê e constrói o mundo, como ela gostaria 

que ele fosse, o que a preocupa e os problemas que a cercam. 

Através do brincar, a criança pode desenvolver sua coordenação 

motora, suas habilidades visuais e auditivas, seu raciocínio lógico e criativo. 

É brincando, que a criança começa a entender como as coisas 

funcionam, o que pode e não pode ser feito, aprende que existem regras que 

devem ser respeitadas, e principalmente, aprende a perder e a ver que o 

mundo não acaba por causa disso. Descobre que, se ela perde um jogo hoje, 

pode ganhar em outro amanhã. 

Está comprovado que a criança que não tem grandes oportunidades 

de brincar, sofrem bloqueios e rupturas em seus processos mentais. 

Conta-se que Einstein, até os três anos de idade, não conseguia falar 

e usava blocos de construção e quebra-cabeças para se comunicar. 

Brincar é tão importante para a criança como trabalhar é para o adulto. 

É o que a torna ativa, criativa, e lhe dá oportunidade de relacionar-se com os 

outros, também a faz feliz e, por isso, mais propensa a ser bondosa, a amar o 

próximo e a ser solidária. 

A criança não é um adulto que ainda não cresceu. Ela tem 

características próprias. Para alcançar o pensamento adulto (abstrato), ela 

precisa percorrer todas as etapas de seu desenvolvimento físico, social e 
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emocional. Seu primeiro apoio nesse desenvolvimento é a família. 

Posteriormente. Posteriormente, esse grupo se amplia com os colegas de 

brincadeiras e a escola. 

Brincando, a criança desenvolve potencialidades, ela compara, analisa, 

nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua, cria, deduz, etc. 

Sua sociabilidade se desenvolve, ela faz amigos, aprende a 

compartilhar e a respeitar o direito dos outros e a normas estabelecidas pelo 

grupo, e a desenvolver-se nas atividades apenas pelo prazer de participar, sem 

visar recompensas, nem temer castigos. Brincando, a criança estará buscando 

sentido para a sua vida. Sua saúde física, emocional e intelectual depende, em 

grande parte da atividade lúdica. 

O brincar também tem suas etapas de desenvolvimento. A criança 

começa a brincar sozinha, manipulando objetos. Posteriormente, procurará 

companheiros para as brincadeiras paralelas (cada um com o seu brinquedo). 

A partir daí, desenvolverá o conceito de grupo e descobrirá os prazeres e 

frustrações de brincar com outros, crescendo emocionalmente.  

O brincar produz entusiasmo, a criança fica alegre, vence obstáculos, 

desafia seus limites, desenvolve a coordenação motora e o raciocínio lógico, 

adquirindo mais confiança em si e aprimorando seus conhecimentos. 

Durante as brincadeiras em grupo, as crianças têm a possibilidade de 

enfrentar os desafios propostos em prol do equilíbrio nas relações sociais. 

Trata-se de uma aprendizagem para a vida adulta, já que é uma maneira delas 

aprenderem a lidar com as suas frustrações. 

Brincar é uma importante forma de comunicação e, por meio dela, a 

criança pode reproduzir o seu cotidiano, mas vale lembrar que cada faixa etária 

tem uma necessidade e um interesse diferente durante a brincadeira, crianças 

muito pequenas têm maior dificuldade em dividir os seus brinquedos, enquanto 

os maiores gostam de jogos em grupo. 

Toda criança deveria brincar, seja na escola ou em casa. A brincadeira 

contribui para o processo de socialização das crianças, oferecendo-lhes 

oportunidades de realizar atividades coletivas livremente, além de ter efeitos 

positivos para o processo de aprendizagem e estimular o desenvolvimento de 

habilidades básicas e aquisição de novos conhecimentos. 
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As brincadeiras aparentemente simples são fontes de estímulo ao 

desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança e também é uma forma 

de auto-expressão. Talvez poucas pessoas saibam o quanto é importante o 

brincar para o desenvolvimento físico e psíquico do seu filho. A idéia difundida 

popularmente limita o ato de brincar a um simples passatempo, sem funções 

mais importantes que entreter a criança em atividades divertidas. 

A partir de muitos teóricos, será possível observar uma série de 

conceitos importantes, visando o bom desenvolvimento da aprendizagem da 

criança e o papel de pais e educadores nesta função tão importante que é 

educar uma criança. 

No presente estudo pretende-se colaborar com a discussão e reflexão 

sobre a importância do brincar e da brincadeira no desenvolvimento da criança, 

verificando o papel da família no desempenho escolar e no processo de 

inclusão do brincar no quesito educacional. Além disso, apresentar a influência 

do brinquedo e as vantagens que a brincadeira traz para o desenvolvimento da 

criança, localizar as dificuldades encontradas pelos educadores em utilizar a 

brincadeira como ferramenta pedagógica e se a brincadeira pode propiciar as 

condições para um desenvolvimento saudável. Além de incentivar a 

conscientização dos pais e educadores sobre o trabalho conjunto para a 

introdução do brincar na aprendizagem da criança. 

O principal objetivo deste trabalho é compreender o papel da 

brincadeira no desenvolvimento infantil, bem como a utilizar a mesma como 

ferramenta pedagógica. 

A maioria dos pensadores e educadores que trabalham com este 

tema, ressalta a importância do brincar no processo de aprendizagem e 

socialização. Infelizmente, temos observado que a brincadeira nem sempre faz 

parte do projeto pedagógico das escolas e da ação educativa do professor. 

Este princípio nos leva a mergulhar nesta temática para melhor compreende-la 

e descobrir como a brincadeira pode ajudar o educador em seu “fazer” 

pedagógico e a criança em seu processo de aprendizagem. 

Piaget (1976) diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das 

atividades intelectuais da criança. Estas não são apenas uma forma de 
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desafogo ou entretenimento para gastar energias das crianças, mas meios que 

contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Ele afirma: 

 

                    “O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais 

do exercício sensório-motor e de simbolismo, uma 

assimilação da real à atividade própria, fornecendo a esta 

seu alimento necessário e transformando o real em 

função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os 

métodos ativos de educação das crianças exigem todos 

que se forneça às crianças um material conveniente, a fim 

de que, jogando, eles cheguem a assimilar as realidades 

intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à 

inteligência infantil”.(Piaget 1976, p.160). 

 

Wallon fez inúmeros comentários onde evidenciava o caráter 

emocional em que os jogos se desenvolvem, e seus aspectos relativos à 

socialização. 

Referindo-se a faixa etária dos sete anos, Wallon (1979) demonstra 

seu interesse pelas relações sociais infantis nos momentos de jogo: 

 

                  “A criança concebe o grupo em função das tarefas que o 

grupo pode realizar, dos jogos a que pode entregar-se 

com seus camaradas de grupo e também das 

contestações, dos conflitos que podem surgir nos jogos 

onde existem duas equipes antagônicas”. (Wallon, p.210). 

   

                       Portanto, a brincadeira é uma linguagem natural da criança e é 

importante que esteja sempre presente na escola desde a educação infantil 

para que o educando possa se colocar e se expressar através de atividades 

lúdicas, considerando-se como lúdicas as brincadeiras, os jogos, a música, a 

arte, a expressão corporal, ou seja, atividades que mantenham a 

espontaneidade das crianças.  
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                Lembrando que é muito importante perceber o significado do brincar 

para a criança na sociedade em que vivemos, os brinquedos estão cada vez 

mais sofisticados e visam muito mais a satisfação do mundo adulto do que das 

necessidades infantis. É necessário que se conheçam as necessidades do 

desenvolvimento infantil para proporcionar as oportunidades de que as 

crianças tento precisam. 

               Jean Piaget durante seus estudos reuniu um modelo para descrever 

como os seres humanos atribuem sentido ao seu mundo, e através do estudo 

das suas concepções, sobre o desenvolvimento do pensamento. Analisar a 

importância do brincar, do brinquedo, de jogo, nesse processo vai auxiliar a 

entender o quanto é importante usar esses recursos nas atividades 

pedagógicas. 

               De acordo com Piaget, o desenvolvimento da inteligência está voltado 

para o equilíbrio; a inteligência é adaptação. O homem estaria sempre 

buscando uma melhor adaptação ao ambiente. Dessa forma pode-se entender 

a importância do brincar para o desenvolvimento da criança. 

 

 “Para Piaget (1971), quando brinca, a criança assimila o 

mundo a sua maneira, sem compromisso com a 

realidade, pois sua interação com o objeto não depende 

da natureza do objeto, mas da função que a criança lhe 

atribui”. [Kishimoto, org. (1999, p.59)]. 

 

               Quando Brincam, as crianças criam situações imaginárias que 

surgem a partir do conhecimento que possuem do mundo, em que os adultos 

agem e no qual elas precisam aprender a viver. 

               Rodeadas por um mundo de “gigantes”, as crianças criam para si, 

brincando, um pequeno mundo próprio. 

Vygotsky afirma que “na brincadeira a criança se comporta além do 

comportamento habitual de sua idade, além de seu comportamento diário, no 

brinquedo, é como se ela fosse maior do que ela é na realidade”. 
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                Já o ato com outras crianças favorece o entendimento de curtos 

princípios da vida, como o de colaboração, divisão, liderança, obediência às 

regras e competição, afirma Vygotsky. 

                Vygotsky admite, que no começo da vida de uma criança, os fatores 

biológicos superam os sociais. Só depois, aos poucos, a interação social será 

o fator decisivo para o desenvolvimento do seu pensamento. 

               Desde que nasce, a criança está em contato com os adultos e estes 

irão mediar a relação dela com o mundo. Os adultos abrirão as portas da 

cultura para a criança. O comportamento da criança certamente será 

influenciado pelos costumes da cultura daqueles que a cercam. 

 

“Na perspectiva vigotksiana o desenvolvimento das 

funções intelectuais especificamente humanas é mediado 

socialmente pelos signos e pelo outro. Ao internalizar as 

experiências fornecidas pela cultura, a criança reconstrói 

individualmente os modos de ação realizados 

externamente e aprende a organizar os próprios 

processos mentais. O indivíduo deixa, portanto, de se 

basear em signos externos e começa a se apoiar em 

recursos internalizados (imagens, representações 

mentais, conceitos, etc)”. [Rego (1995, p.62)]. 

 

               Vygotsky entende a brincadeira como uma atividade social da criança 

e através desta a mesma adquiri elementos imprescindíveis para a construção 

de sua personalidade e para compreender a realidade da qual faz parte. Ele 

apresenta a concepção da brincadeira como sendo um processo e uma 

atividade social infantil. 

               Portanto, é através do simples brincar, que as crianças expressam a 

sua forma como refletem, ordenam, desorganizam, destroem e reconstroem o 

mundo a sua maneira. 

               É brincando que a gente se educa e aprende. Quem brinca sabe que 

a alegria se encontra preciosamente no desafio e na dificuldade. Letras, 
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palavras, objetos, números, formas, plantas, estradas, rios, músicas, 

máquinas, comida, todos os desafios... 

               Professores e pais bons são aqueles que transformam a matéria em 

brincadeiras e seduzem os seus filhos e o aluno a brincarem. De acordo com 

Elizabete Lourdes: “Depois de seduzido não há quem segure...”. 

              Transformar as aulas em brincadeiras, com certeza é mais 

significativo e interessante para as crianças e, por isso, elas terão mais 

facilidade em compreender os conteúdos, pois elas aprendem brincando. 

               No contexto pedagógico, os termos brincadeira e jogo pouco se 

diferenciam, pois quando a criança joga ela brinca e quando brinca ela joga, 

Por isso abordamos dois termos em apenas um : brincar. 

               Outro fator que devemos levar em consideração sobre o brincar é 

que os brinquedos eletrônicos não contribuem para a socialização das 

crianças, pois as crianças brincam individualmente, na maioria das vezes o 

contato corporal é necessário para a formação pessoal e social, se não 

propiciar momentos para que se desenvolva, com certeza a criança tornar-se-á 

mais introspectiva e reservada. 

               Para Oliveira, citando Vygotsky, “o desenvolvimento das crianças se 

dá de fora para dentro, ou seja, a criança é cópia do mundo externo e as 

características individuais dependem da interação do ser humano com o meio 

físico e social ‘. (Oliveira, 1992, p.26)”. 

                Dessa forma, a cultura tem muita importância na nossa formação, 

pois as crianças internalizam os fatores culturais do seu meio que são 

passados de geração para geração. 

               O desenvolvimento do psiquismo humano é sempre mediado pelo 

outro, que indica, delimita e atribui significado a realidade. Por intermédio das 

mediações, os membros imaturos vão pouco a pouco se aproximando dos 

modos de funcionamento do comportamento, da cultura, do seu patrimônio, da 

história da humanidade e de seu grupo cultural. 

              Quando internalizados estes processos começam a ocorrer sem 

intermediação das outras pessoas. Assim, a atividade que antes precisou ser 

mediada, passa a construir-se em um processo voluntário e independente 

(social/individual). 
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              Dessa forma, o brinquedo é considerado a principal atividade infantil, 

por ter importante relação com o desenvolvimento psíquico e por preparar o 

caminho de transição para um novo e mais elevado nível de desenvolvimento. 

             Vygotsky enfatiza a importância do jogo na sua teoria, pois para ele, as 

crianças transferem para o seu mundo imaginário o que passa despercebido 

no seu mundo real, principalmente por meio das brincadeiras de faz-de-conta. 

Nas brincadeiras de faz-de-conta, as crianças realizam seus desejos 

imediatos. As regras também estão presentes nessas brincadeiras, pois as 

crianças quando imitam o pai, por exemplo, seguem a imagem paterna que lhe 

foi apresentada. 

 

“É notável que a criança comece com uma situação 

imaginária que inicialmente é tão próxima da situação 

real. O que ocorre é uma reprodução da situação real, 

Uma criança brincando com uma boneca, por exemplo, 

repete quase exatamente o que sua mãe faz com ela”. 

(Vygotsky, 2000, p.135). 

 

             Dentro dessas brincadeiras de faz-de-conta, a criança interioriza 

modelos que adquire na vida real, e esses modelos ajudam a construir 

conceitos sobre os temas abordados nas brincadeiras. A criança se comporta 

de uma forma mais avançada que a habitual de sua idade. 

             Tanto pela criação de situação imaginária como pela definição de 

regras, o brinquedo cria “Zona de desenvolvimento proximal” na medida que 

impulsionam conceitos e processos de desenvolvimento. 

              O brincar também favorece a socialização, pois os jogos de regras 

levam a criança ao autocontrole, desenvolve a autodeterminação e a 

capacidade de submeter-se a uma regra. Dominando seu próprio 

comportamento e aprendendo a controla-lo seguindo um objetivo específico. 

Permite a criança desenvolver sua moral quando por si mesma procura ajudar 

um coleguinha. Nas brincadeiras, as crianças internalizam valores necessários 

à participação da vida social. 
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           Brincar permite que a criança se mantenha fisicamente ativa, que 

desenvolva a personalidade e as competências sociais, ajudando-a a lidar com 

emoções e sentimentos, possibilitando: 

• Emocionais (por exemplo: separação dos pais, situações de luto, 

alterações significativas na vida da criança, sentimentos de alegria, 

tristeza, ciúme, medo, etc); 

• Descarregar tensões (por exemplo: alívio da dor, desconforto, 

frustrações, etc). 

• Pesquisar (observar, explorar, destruir, etc); 

• Treinar as competências de autonomia e de independência (atividade 

espontânea e voluntária, implicando empenhamento ativo por parte 

da criança). 

          Por fim, as crianças aprendem brincando o significado do mundo. 

Justamente por estarem brincando, elas se sentem livres para arriscarem a 

fazerem coisas mesmo quando ainda não estão confiantes. 

         O brinquedo é parte integrante da vida da criança. Ao brincar organiza 

seu pensamento, faz uso da linguagem e da sua criatividade. Ela pode vir a ser 

o professor, simplesmente ao enfileirar as cadeiras de sua sala de visitas; pode 

transformar-se em padeiro e imaginar-se fazendo e vendendo o pão; a partir 

do ato de misturar areia com água, de transformar papéis picados em cédulas 

que serão o pagamento do pão e assim por diante. 

        No brinquedo, a criança opera com um significado alienado numa 

situação real. Através do brinquedo, ela faz o que mais gosta de fazer, porque 

ele está unido ao prazer; ao mesmo tempo, ela aprende a seguir os caminhos 

mais difíceis, subordinando-se a regras e, por conseguinte, renunciando ao 

que ela quer, uma vez que a situação às regras e a renúncia à ação impulsiva, 

constituem o caminho para o prazer no brinquedo. 

      Mais importante do que o brinquedo propriamente dito é o que ele revela e 

como é explorado pela criança. 

      Pelo uso do brinquedo, a criança aprende a agir de forma cognitiva; os 

objetos têm um aspecto motivador para as ações da criança, desde a mais 

tenra idade. A percepção é um motivo para a criança agir. Mais tarde, a ação 
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começa a se desvincular da percepção: o pensamento começa a se separar do 

que a criança imagina ser o objeto e do que o objeto é, realmente; a criança 

vai fantasiando o que ela gostaria de que determinado objeto fosse. Essa 

transição é gradual no desenvolvimento de cada uma. É importante notar 

também que, no brinquedo, a criança transforma as regras em desejos seus. 

 

“Admite-se que o brinquedo represente certas realidades. 

Uma representação é algo presente no lugar de algo. 

Representar é corresponder a alguma coisa e permitir sua 

evocação, mesmo em sua ausência. O brinquedo coloca 

a criança na presença de reproduções: tudo o que existe 

no cotidiano, a natureza e as construções humanas. 

Pode-se dizer que um dos objetivos do brinquedo é dar à 

criança um substituto dos objetos reis, para que possa 

manipulá-los”. [Kishimoto, org.(1999, p.18)]. 

 

       Lembrando as palavras de Winnicott: “É no brincar, e talvez apenas no 

brincar, que a criança ou o adulto fluem a sua liberdade de expressão e 

criação”. 
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CAPÍTULO II 

  O LÚDICO NA EDUCAÇÃO IFANTIL 

  

 

 

 

Entendendo primeiramente o papel da Educação na sociedade como a 

ciência capaz de suscitar a transformação social, é preciso que se definam, 

quais as contribuições junto a outras instâncias da vida que ocasionam de faro 

estas transformações. Seguindo esta linha de pensamento, a Educação deve 

ter uma visão global de seus alunos e propiciar a eles a construção e o acesso 

aos conhecimentos socialmente disponíveis. 

A visão da criança como ser integral é contraditória à visão 

comportamentalizada do conhecimento, proposta pela escola, na sua prática. 

A escola propõe horas determinadas para que sejam realizadas atividades de 

coordenação moto, outras para trabalhar a expressão plástica, outras para 

brincar sob a orientação do professor... Essa segmentação integral da 

personalidade da criança nem das suas necessidades. Os meios físicos e 

sociais contribuem de maneira determinante para o desenvolvimento, tanto 

quanto para o conhecimento. 

Criar desafios para a inteligência da criança, levando em consideração 

seus interesses e suas necessidades são importantes para a construção do 

seu conhecimento. 

O processo ensino-aprendizagem depende muito da motivação do 

educando. Considerar as suas necessidades e os seus interesses, oferecendo-

lhe situações para incentivar sua participação nas atividades propostas, 

favorecerá grandemente as suas capacidades de: construção do 

conhecimento; formação de idéias próprias e originais sobre os fatos; 

expressão e criação de forma convicta. 

Todos fatores irão favorecer a formação integral da personalidade da 

criança. Diante do exposto até agora, pode-se finalmente definir como um dos 

principais objetivos de ensinar brincando: proporcionar condições favoráveis 
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para que se promova a construção do conhecimento integral do aluno, levando 

em conta seus interesses, suas necessidades e o prazer de ser sujeito ativo 

desta construção. 

Para educar de forma lúdica, temos que entender o universo da 

criança e compreender o mecanismo do conhecimento. A atividade lúdica deve 

contribuir no processo de aprendizagem e não ser, simplesmente, um ato para 

passar o tempo sem finalidade pedagógica. 

Também é muito importante que nós educadores tenhamos 

consciência da importância de criarmos “ambientes inteligentes”, além de 

reconhecer a inteligência em nossos sistemas mente/corpo. 

É preciso que se dedique um tempo para refletir sobre estes ambientes 

educativos, que precisam ser estimuladores, agradáveis e inteligentes. 

Atualmente nota-se que em salas de aulas tradicionais, as crianças 

parecem ter perdido a alegria que existe nelas fora da sala de aula. Elas 

continuam, a gostar de estar na escola, mas pela convivência com outras 

crianças, mas não demonstram alegria por estarem na sala de aula. 

O ambiente de uma sala de aula voltada para o lúdico, é um ambiente 

saudável e alegre. A sala de aula é um lugar atrativo, adequado aos interesses 

das crianças, onde elas encontram lugares próprios para registrarem suas 

informações, para expor seus trabalhos. 

Embora ainda sejam estigmatizados, as Escolas de Educação Infantil 

desenvolvem todas as competências curriculares coerentes como o nível de 

desenvolvimento de seus alunos. O professor media e oportuniza situações de 

aprendizagem, sempre procurando estimular o poder de criação das crianças, 

estimulando sua curiosidade, suas necessidades de buscar sempre mais do 

que aquilo que ele encontra ao seu alcance. 

Froebel, que viveu de 1782 até 1852 pregava a pedagogia da ação, e 

mais particularmente a do jogo. Ele dizia que a criança, para se desenvolver, 

não devia apenas olhar e escutar, mas agir e produzir. Essa necessidade de 

criação, de movimento, de jogo produtivo deveria encontrar seu canal de 

expansão através da educação. Como a natureza da criança tende à ação, a 

instrução deveria levar em conta, seus interesses e suas atividades 

espontâneas. Por isso, considerava que o trabalho manual, os jogos e os 
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brinquedos infantis tinham uma função educativa básica. É através dos jogos e 

dos brinquedos que a criança adquire a primeira representação do mundo e, é 

por meio deles, também que penetram no mundo das relações sociais, criando 

um senso de iniciativa e auxílio mútuo. [Rizz e Haydt (1998, p.14)]. 

Felizmente, a criança se desenvolve e precisa avançar no sistema 

educacional e, de repente, se quebra o encanto, de um minuto para o outro 

deixa de trabalhar ludicamente, passa a ter as suas atividades limitadas e 

embota seu potencial criador. Agora o problema é sério, é hora de aprender. 

Mas não precisa ser assim, aprender pode ser algo encantador! A 

criança precisa descobrir o prazer de aprender e os educadores descobrir o 

prazer de ensinar. 

Deve-se ter muito cuidado nesse momento em que tornamos a decisão 

de mudar de inovar, ou melhor, de reciclar a metodologia de ensino, a prática 

pedagógica. Não pode cair no extremismo e pensar que é preciso brincar o 

tempo todo, ou seja, oficializar a brincadeira como método e técnica de ensino, 

deve-se retirar dela justamente o seu bem mais precioso, a espontaneidade. 

A criança não pode deixar de criar, de brincar, de ser natural em suas 

brincadeiras, pois se isso acontecer, perde o sentido a educação através de 

atividades lúdicas. É preciso vincular os objetivos do educador às atividades às 

quais nos propusermos, para que através dos jogos e das brincadeiras 

possamos atingir. 

Desenvolver a criatividade da criança deve ser sempre a grande 

preocupação dos educadores. É muito importante que, usando todas as 

atividades possíveis em sala de aula, esteja sempre preocupado em estimular 

novas idéias. 

Brincar, brincadeira, brinquedo e jogo. Serão sinônimos? Será a 

brincadeira apenas mais um “recurso didático”? 

Brincar é uma linguagem, é nossa primeira forma de cultura. A cultura 

que pretende a todos e que nos faz participar de idéias e objetivos comuns. A 

criança brinca com a cultura. Mas, Donelles (apud Craidy, 2001, p.107) alerta 

que: “perece que tudo na escola infantil está sendo excessivamente 

pedagogizado, perdendo-se a idéia de prazer, que está inerente a cada 

atividade da criança”. 
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Gisella Wajskop (1999) afirma que a “ pré-escola poderia cumprir 

função pedagógica, ampliando o repertório vivencial e de conhecimentos das 

crianças, rumo à autonomia e à cooperação. A garantia do espaço da 

brincadeira na pré-escola é a garantia de uma possibilidade de educação da 

criança em uma perspectiva criadora, voluntária e consciente”. (p.28). 

Kishimoto (1997) faz uma distinção entre o jogo, brinquedo e 

brincadeira. Para ela o jogo pode ser visto como: 

• Resultado de um sistema lingüístico que funciona dentro de 

um contexto social – depende da linguagem, das 

concepções de jogo, enquanto fato social, o jogo assume a 

imagem, o sentido que cada sociedade lhe atribui. 

• Sistemas de regras – permite identificar uma estrutura 

seqüencial que especifica sua modalidade. Quando se joga, 

está executando as regras do jogo e, ao mesmo tempo, 

desenvolvendo uma atividade lúdica. 

• Objetivo – o jogo enquanto objeto. 

Estes três aspectos permitem diferenciar significados atribuídos ao 

jogo por culturas diferentes. O papel do jogo se modifica de acordo com o 

contexto histórico-cultural das necessidades. 

Para Fromberg (apud Kishimoto, idem) o jogo infantil inclui as 

características: simbolismo (apresenta a realidade e atitudes), significação 

(permite relacionar ou expressar experiências), atividade (a criança faz as 

coisas), voluntário ou intrinsecamente motivado (incorporar motivos e 

interesses), regrado (sujeito a regras implícitas ou explícitas) e episódico 

(metas desenvolvidas espontaneamente). Se a atividade não for de livre 

escolha e seu desenvolvimento não depender dac própria criança, não será 

jogo, mas “trabalho”. 

Kishimoto (1997) também traz algumas modalidades de brincadeiras 

presentes na Educação Infantil que são classificados como: 

  

Brinquedo educativo (jogo educativo) 
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Data dos tempos do Renascimento e ganha força com a expansão da 

Educação Infantil. Recurso que ensina, desenvolve e educa de forma 

prazerosa, cita como exemplos: quebra-cabeça, brinquedos de tabuleiro, de 

encaixe, brinquedos como móbiles, boliche, carrinhos, parlendas, brincadeiras 

envolvendo músicas, danças, expressão motora, gráfica e simbólica. O 

brinquedo educativo assume assim a função lúdica (propicia diversão, prazer e 

até desprazer, quando escolhido voluntariamente) e a função educativa ( o 

brinquedo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus 

conhecimentos e sua apreensão de mundo). 

Brincadeiras tradicionais infantis 

Enquanto manifestação livre e espontânea da cultura popular, a 

brincadeira tradicional tem a função de perpetuar a cultura infantil, desenvolver 

formas de convivência social e permitir o prazer de brincar. Alguns exemplos: 

amarelinha, pião, parlendas, fórmulas de seleção, pipas, jogar pedrinhas, etc. 

Brincadeiras de faz-de-conta 

Brincadeira simbólica, de representação de papéis ou sociodramática, 

é a que deixa mais evidente a presença da situação imaginária e permite a 

criança a criar símbolos, resignificando objetos e sua realidade. 

Brincadeiras de construção 

São considerados importantes por enriquecer a experiência sensorial, 

estimular a criatividade e desenvolver habilidades da criança. Eles possuem 

estreita ligação com o faz-de-conta. Exemplos: blocos de madeira, de encaixe 

(tipo “lego”), materiais de sucata 9caixas, rolos, barbantes, etc). 

O brinquedo estimula a representação, a expressão de imagens que 

evocam aspectos da realidade. O brinquedo enquanto objeto, é suporte de 

brincadeira, é o material que permite fluir o imaginário infantil. 

O lúdico coloca a criança na presença de reproduções: tudo o que 

existe no cotidiano, na natureza e as construções humanas, o brinquedo acaba 

sendo um substituto dos objetos reais, podendo assim manipula-los. Os 

brinquedos contemporâneos incorporam um imaginário persistente criado 

pelos desenhos animados, personagens na média (especialmente a televisão), 

contos de fadas e outros personagens expressados sob a forma de bonecos, 

em geral articulados. 
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Segundo Gilles Brougère (1997), a brincadeira humana acontece num 

contexto social e cultural. Ele defende o rompimento do mito da “brincadeira 

natural”. A criança desde o seu nascimento esta inserida num contexto social e 

seus comportamentos estão impregnados por essa imersão inevitável: 

 

“A brincadeira é um processo de relações 

interindividuais, portanto de cultura, é preciso partir dos 

elementos que ela vai encontrar em seu ambiente 

imediato, em parte estruturado por seu meio, para se 

adaptar às suas capacidades. A brincadeira pressupõe 

uma aprendizagem social. Aprende-se a brincar. A 

brincadeira não é inata, pelo menos nas formas que ele 

adquire junto ao homem. A criança pequena é iniciada na 

brincadeira por pessoas que cuidam dela, particularmente 

sua mãe, é o adulto que, como destaca Wallon, por 

metáfora, batizou de brincadeira todos os 

comportamentos de descoberta da criança”.(p.98). 

 

Através dessa iniciação progressiva na brincadeira, a criança aprende 

a compreender, dominar e produzir uma situação específica, distinta de outras 

situações. Essa forma de comunicação específica pode ser explícita ou 

implícita, verbal ou não-verbal. È necessário considerar uma ação de um modo 

diferente porque o parceiro em potencial lhe terá dado um valor de 

comunicação particular. 

Na brincadeira o sentido da realidade pode mudar: as coisas tornam-se 

outras. Ela obedece às regras criadas pela circunstância. Os objetos podem 

assumir papéis diferentes daquilo que representam. Ela brinca com o que tem 

a mão e com o que tem na cabeça (em mente). 

O lúdico é um espaço de inovação para a criança que experimenta 

comportamentos novos para ela, desenvolvendo a sua criatividade, que é 

essencial para a descoberta de suas competências. 

Sendo a brincadeira um espaço de socialização, de domínio da relação 

com o outro, de apropriação da cultura, de exercício da decisão e da invenção, 
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que ocorre seguindo o ritmo da criança, e tem caráter aleatório e incerto, pode-

se considera-la um meio de educação da criança? 

Segundo Brougère (1997, p.104) “não se pode fundamentar, na 

brincadeira, um programa pedagógico preciso. (...) Daí a impossibilidade de 

assegurar aprendizagens, de um modo preciso, na brincadeira. È o paradoxo 

da brincadeira, espaço de aprendizagem cultural fabuloso e incerto”. O que 

podemos fazer? 

Brougère fala do “ambiente indutor”, onde o educador pode construir 

um ambiente que estimule a brincadeira em função dos resultados desejados. 

É necessário analisar seus objetivos e tentar propor tudo aquilo (não apensa 

material) que possa propiciar “pontos de apoio” para a atividade lúdica, 

otimizando as chances de preencher tais objetivos. 

 

                  “Que o adulto seja elemento integrante das brincadeiras, 

ora como observador e organizador, ora como 

personagem que explicita ou questiona e enriquece o 

desenrolar da trama, ora como elo de ligação entre as 

crianças e os objetos. E, como elemento mediador entre 

as crianças e o conhecimento, o adulto deve estar 

sempre atendo as primeiras, acolhendo suas 

brincadeiras, atendo às suas questões, auxiliando-as nas 

suas reais necessidades e buscas em compreender e agir 

sobre o mundo em que vivem”. (Wajskop, 1999, p.38). 

 

A Educação Infantil tem um papel social de valorizar os conhecimentos 

que as crianças possuem e garantir a aquisição de novos conhecimentos. 

Educar significa estar junto, construir, vivenciar, atuar, trocar, ceder, 

descobrir e humanizar estabelecendo uma interação dinâmica com o grupo. 

Educar significa também respeitar a criança: ela não é um mini-adulto, mas um 

ser que tem características, sensibilidade e lógicas próprias. 

Assim, desenvolvimento, transformação e crescimento são partes 

desse processo global. 
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O trabalho educativo pode, assim, criar condições para as crianças 

conhecerem, descobrirem e ressignificarem novos sentimentos, valores, idéias, 

costumes e papéis sociais. 

A escola é um dos espaços de inserção das crianças nas relações 

éticas e moreis que permeiam a sociedade na qual estão inseridas. 

 

“Uma atmosfera construtivista sócio-moral, na 

sala de aula, é baseada na atitude de respeito do 

professor pelos interesses, sentimentos, valores e idéias 

das crianças. A sala de aula é organizada para satisfazer 

as necessidades físicas, emocionais e intelectuais das 

crianças. Ela é organizada para a interação com colegas 

e para o exercício da responsabilidade infantil. As 

atividades atraem os interesses, a experimentação e a 

cooperação entre as crianças. O papel do professor é 

cooperar com as crianças, tentando compreender seu 

raciocínio e facilitando o processo construtivo. O papel do 

professor é, também, o de encorajar a cooperação entre 

as crianças, promovendo sua construção do equilíbrio 

emocional e capacidades de enfrentamento, 

entendimento interpessoal e valores morais”. (De Vries e 

Betty Zan, 1998, p.87). 

 

A estimulação, a variedade, o interesse a concentração e a motivação 

são igualmente proporcionados pela situação lúdica. 

Se acrescentarmos a isso a oportunidade de ser parte de uma 

experiência que, embora possivelmente exigente, não é ameaçadora, é isenta 

de constrangimentos e permite ao participante uma interação significativa com 

o meio ambiente, as vantagens do brincar ficam mais aparentes. 

Mas o brincar também pode proporcionar uma fuga, às vezes 

simplesmente como relaxamento ou como uma oportunidade de solidão muitas 

vezes negada aos adultos e às crianças no ambiente atarefado do cotidiano. 

Pois embora as qualidades sociais do brincar sejam as que recebem 
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supremacia quando pensamos sobre o conceito, ele é deve ser aceito como 

algo privado e interno para o indivíduo quando esta for a sua escolha.   

 

                   “Através do brincar a criança experimenta, organiza-se, 

regula-se e constrói normas para si e para o outro. Ela 

cria e recria, a cada nova brincadeira, o mundo que a 

cerca. O brincar é uma forma de linguagem que a criança 

usa para compreender e interagir consigo, com o outro, 

com o mundo”. (Dornelles, apud Craidy, 2001, p.104). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CAPITULO III 

              POR QUE SE BRINCA NA PRÉ-ESCOLA? 
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                                  Desde os primórdios da educação greco-romana, com base nas idéias 

de Platão e Aristóteles, utilizava-se o brinquedo na educação. Associando a 

idéia de estudo ao prazer. Platão sugeria ser, o primeiro, ele mesmo, uma 

forma de brincar. 

                                  Na antiguidade, utilizavam-se dados, assim como doces e guloseimas 

em forma de letras e números, para o ensino das crianças. A importância da 

educação sensorial nesse período determinou, portanto, o uso do “jogo 

didático” por professores das mais diferentes áreas, como filosofia, 

matemática, estudo das línguas e outros (Val,1981). 

  No entanto, é apenas coma ruptura do pensamento romântico que a 

valorização da brincadeira ganha espaço na educação das crianças pequenas. 

Anteriormente, a brincadeira era geralmente considerada como fuga ou 

recreação e a imagem social da infância não permitia a aceitação de um 

comportamento infantil, espontâneo, que pudesse significar algum valor em si. 

  A partir dos trabalhos de Comenius (1593), Rousseau (1712) e 

Pestalozzi (1746), surgem um novo “sentimento da infância” que protege as 

crianças e que auxilia este etário a conquistar um lugar enquanto categoria 

social. Dá-se início à elaboração de métodos próprios para sua educação, seja 

em casa, seja em instituições específicas para tal fim. 

             Esta valorização, baseada em uma concepção idealista e protetora da 

infância, aparecia em propostas educativas dos sentidos, fazendo uso de 

brinquedos e centradas no divertimento. Esta nova concepção de criança é 

marcada pela idéia, como bem remarcou Brougère (1989), de um ser vinculado 

a uma verdade que lhe revela o sentido do mundo de maneira espontânea e 

cujo contato social ameaça destruir. A valorização da brincadeira infantil apóia-

se, portanto, no mito da criança portadora de verdade, cujo comportamento 

verdadeiro e natural, por excelência, é o seu brincar, desprovido de razão e 

desvinculado do contexto social. 

             Em contrapartida, a valorização crescente de criança no seio da família 

nuclear em desenvolvimento, assim como as necessidades educacionais de 

seu controle e orientação, criam um vínculo estrito entre a brincadeira e sua 

educação. Segundo Ariès, os jogos e a educação se identificam, 

principalmente, após o século XVIII, a partir dos pedagogos humanistas, dos 
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médicos iluministas, em sua reação antiescolástica e anticlerical e dos 

primeiros nacionalistas. Tal evolução foi comandada pela preocupação com a 

moral, a saúde e o bem comum, tendo como alvo principal à infância, cujo 

investimento educacional aparecia como uma panacéia de todos os males 

sociais. 

            A visão da criança que se criou neste contexto possibilitou a expansão 

do desejo de superioridade por parte do adulto, que mantinha sobre os 

pequenos um jogo inquestionável, que crescia à medida que estes iam sendo 

isolados do processo de produção (Snyders, 1984). A criança passou a ser, a 

partir dessa época, cidadão com imagem social contraditória, uma vez que ela 

era, ao mesmo tempo, o reflexo do que o adulto e a sociedade queriam que ela 

fosse e do que temiam que ela tornasse. As crianças eram vistas, ao mesmo 

tempo, livres para desenvolver-se e educadas para não exercerem sua 

liberdade. 

Concomitantemente a essa situação contraditória, temos a mudança do 

papel da mulher na força de trabalho, que apontava para soluções 

educacionais alternativas para o cuidado das crianças que ficavam 

abandonadas em suas casas ou pelas ruas das cidades nascentes. 

Assim, conforme nos relata Kishimoto (1988 a), a infância das idéias de 

Rousseau, na França, permitiu que se criassem inúmeros brinquedos 

educativos utilizando princípios da educação sensorial com vistas a estudar 

crianças deficientes mentais e cujos conhecimentos foram, depois, utilizados 

para o ensino das crianças. 

Em seguida, sob a influencia do pensamento e da filosofia de suas 

épocas, cada um à sua maneira, os pedagogos Friedrich Froebel (1782-1852), 

Maria Montessori (1870-1909) e Ovide Decroly (1871-1932) elaboram 

pesquisas a respeito das crianças pequenas, legando à educação grande 

contribuição sobre seu desenvolvimento. Estes foram os primeiros pedagogos 

da educação pré-escolar a romper com a educação verbal e tradicionalista de 

sua época. Propuseram uma educação sensorial, baseada na utilização de 

jogos e materiais didáticos, que deveria traduzir por si a crença em uma 

educação natural dos instintos infantis. 
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Tanto no Brasil como em outros países, a história dos sistemas 

pedagógicos pré-escolares revela o aparecimento da infância enquanto 

categoria social diferenciada do adulto em função de sua brincadeira ou 

daquilo que Chamboredon (1986) denominou “ofício de criança”. 

A concepção de educação infantil que vem se forjando historicamente 

tem reiterado as idéias propostas pelos teóricos de fins do século XX: a 

inserção das crianças nas brincadeiras, nos materiais pedagógicos e nos 

“treinos” de habilidades e funções específicas. 

À espera de que a criança se torne adulta e se insira no sistema de 

produção do qual foi excluída gradativamente no decorrer da história do 

capitalismo, a ela é designado um ofício próprio nas instituições de educação 

infantil, transformando a pré-escola em uma “espécie de grande brinquedo 

educativo”. 

Froebel, Montessori e Decroly contribuíram, e muito, para a superação 

de uma concepção tradicionalista de ensino, inaugurando um período histórico 

onde as crianças passaram a ser respeitadas e compreendidas enquanto 

seres ativos. Deve-se, no entanto, apontar para as limitações do uso de suas 

idéias nos dias de hoje. Marcados por uma concepção cumulativa e 

progressional de conhecimento, cuja elaboração vai se dando a partir de uma 

exploração empírica da realidade que parte do simples ao complexo e do 

concreto ao abstrato, as três propostas, apesar de diferentes, contêm 

estratégias de ensino através das quais se pretende que as crianças aprendam 

noções de forma, tamanho, cor, assim como a dominar movimentos corporais 

e as funções básicas de aprendizagem. Na mesma perspectiva, sua 

concepção fonética da língua, entendida como código lingüístico de 

comunicação e não como um sistema de representação, sugere exercícios 

mecânicos baseados no treino visual, auditivo e de memória. 

Ao influenciar a história da pedagogia pré-escolar brasileira, a partir de 

sua entrada através do movimento da Escola Nova, os pensamentos 

froebeliano, montessoriano e decrolyano têm-se transformado, principalmente 

após aos anos 70, com a priorização dos programas de educação 

compensatória, em meros instrumentos didáticos. 
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Assim, a maioria das escolas tem didatizado a atividade lúdica das 

crianças, restringindo-a a exercícios repetidos de descriminação viso motora e 

auditiva, através do uso de brinquedos, desenhos coloridos e mimeografados e 

músicas ritmadas. Ao fazer isso, ao mesmo tempo em que bloqueiam a 

organização independente das crianças para a brincadeira, essas práticas pré-

escolares, através do trabalho lúdico didatizado, infantilizam os alunos, como 

se sua ação  simbólica servisse apenas para exercitar e facilitar (para o 

professor), a transmissão de determinada visão do mundo, definida a priori 

pela escola. 

A partir da introdução das teorias da privação cultural no país, as 

classes de educação pré-escolar nas redes públicas de 1° grau, principalmente 

aquelas geridas pelo Estado, passaram a desenvolver atividades curriculares 

compensatórias a supostos “déficits” lingüísticos, cognitivos, afetivos e 

alimentares infantis, atribuindo o fracasso escolar às diferenças individuais e 

familiares. É por isso que nos currículos pré-escolares, e principalmente a 

partir da década de 70, fez parte das atividades o desenvolvimento de hábitos 

e atitudes nas crianças, tanto do ponto de vista cultural como afetivo e 

alimentar. Ao mesmo tempo, calcada na hipótese da “mãe inadequada” e na 

tese da “deficiência cultural” desenvolveu-se toda uma cultura escolar de 

exercícios fonoarticulatórios, de discriminação auditiva e visual que deveriam 

compensar supostas carências familiares das crianças no âmbito da linguagem 

e da fala. Justificou-se que, com base nestes exercícios de prontidão, as 

crianças estariam mais “aptas”, do ponto de vista cognitivo, para um melhor 

aproveitamento do aprendizado da leitura e da escrita. 

Essas práticas apóiam-se também em materiais lúdicos e brinquedos 

que por si só deveriam ser capazes de ensinar às crianças os conteúdos 

programáticos. Como atividade controlada pelo professor, a brincadeira 

aparecia como um elemento de sedução oferecido à criança. Neste tipo de 

atividade as crianças não possuem a iniciativa de definirem nem o tema, nem 

os papéis, nem o conteúdo e nem mesmo o desenvolvimento da brincadeira. O 

controle pertencendo ao adulto garante apenas que o conteúdo didático seja 

transmitido. Utiliza-se o interesse da criança pela brincadeira para despista-la 

em prol de um objetivo escolar. 
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Se a criança está imersa, desde o nascimento, em contexto social que a 

identifica enquanto ser histórico e que pode por esta ser modificado é 

importante superar as teses biológicas e etológicas da brincadeira que 

idealizam a criança e suas possibilidades educacionais. 

A criança desenvolve-se pela experiência social, nas interações que 

estabelece, desde cedo, com a experiência  sócio-históricas dos adultos e do 

mundo por eles criado. Dessa forma, a brincadeira é uma atividade humana na 

qual as crianças são introduzidas construindo-se em um modo de assimilar e 

recriar a experiência sócio-cultural dos adultos. 

Essa definição de brincadeira, como atividade social específica e 

fundamental que garante a interação e construção de conhecimentos da 

realidade pelas crianças, é que nos faz estabelecer um vínculo com a função 

pedagógica da pré-escola. 

Nesta perspectiva, a brincadeira encontraria um papel educativo 

importante na escolaridade das crianças que vão se desenvolvendo e 

conhecendo o mundo nesta instituição que se constrói a partir exatamente dos 

intercâmbios sociais que nela vão surgindo: a partir das diferentes histórias de 

vida das crianças, dos pais e dos professores que compõem o corpo de 

usuários de instituição e que nela interagem cotidianamente. 

Atualmente, desenvolve-se um debate em nível internacional e brasileiro 

sobre a função das instituições coletivas infantis, incluindo aí creches e pré-

escolas, buscando superar a dicotomia entre socialização/escolarização e 

brinquedo; trabalho. Neste debate busca-se integrar cuidado e educação em 

ações educativas que levem em conta o desenvolvimento infantil e a cultura de 

origem de cada criança; a instituição deve situar-se no âmbito de uma política 

sócio-educativa de apoio à família, partilhando com esta seus projetos 

educativos; a socialização deve ter um espaço fundamental nos objetivos da 

instituição, garantindo a inserção da criança na cultura adulta e inserindo os 

pais e a comunidade na educação institucional; trabalho e brincadeira são 

concebidos enquanto práticas sociais, complementares, na infância.  

O direito à infância é, nesta discussão, prioritariamente, o direito ao não-

trabalho, característico da brincadeira e que se constitui como o espaço que 
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fornece a possibilidade da construção de uma identidade infantil autônoma, 

cooperativa e criativa. 

A criança que brinca pode adentrar o mundo do trabalho pela via da 

representação e da experimentação; o espaço da instituição deve ser um 

espaço de vida e interação e os materiais fornecidos para as crianças podem 

ser uma das variáveis fundamentais que as auxiliam a construir e apropriar-se 

do conhecimento universal. 

Esta concepção da função da pré-escola, de reflexão e sistematização 

recente, é, no entanto, prática ainda nova e ameaçadora para a maioria dos 

professores, acostumados que foram, nos cursos de formação do magistério, 

com os exercícios motores de treinos de habilidades e funções cognitivas 

especificas. 

Para que a pré-escola pudesse cumprir com alguns destes objetivos, 

seria preciso que: 

• Ampliasse os conhecimentos socialmente constituídos, 

partindo daquilo que as crianças já sabem e tendo como 

limites apenas suas necessidades cognitivas, em uma 

perspectiva de aprendizagem. 

• Se constituísse em um espaço onde as crianças pré-

escolares pudessem compartilhar e confrontar com outras 

crianças e com os adultos suas idéias e concepções sobre 

as relações afetivas, sobre o mundo físico e social através 

da interação entre si, com a natureza e a sociedade. 

•  Garantisse situações de interação e de aprendizagem de tal 

forma que as crianças pudessem desenvolver sua 

capacidade de autonomia do ponto de vista afetivo, cognitivo 

e social. 

• Fosse organizada em torno de um espaço de socialização 

para as crianças, profissionais e pais, inseridas em uma 

política sócio-educativa de apoio às famílias. 
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Através da brincadeira infantil, organizada de forma independente do 

adulto, as crianças poderiam exercer sua posição social, reiterativa e criadora 

do trabalho total da sociedade na qual estão inseridas. 

Mas o que é exatamente a brincadeira infantil? 

Entende-se que a brincadeira é um fato social, espaço privilegiado de 

interação infantil e de constituição do sujeito-criança como sujeito humano, 

produto e produtor de história e cultura. 

A brincadeira, na perspectiva sócio-histórica e antropológica, é um tipo 

de atividade cuja base genética é comum à da arte, ou seja, trata-se de uma 

atividade social, humana, que supõe contextos sociais e culturais, a partir dos 

quais a criança recria a realidade através da utilização de sistemas simbólicos 

próprios. Ao mesmo tempo, é uma atividade específica da infância, 

considerando que, historicamente, esta foi ocupando um lugar diferenciado na 

sociedade. Esta última, por seu lado, desenvolveu-se do ponto de vista 

tecnológico e de suas relações sociais, estabelecendo padrões simbólicos de 

compreensão e recriação de si própria, através do desenvolvimento da arte e 

da cultura, cujos instrumentos são apropriados pelos adultos. 

Portanto, a forma como se apresenta a brincadeira infantil, hoje, 

confirma a tese, como bem demonstrou o professor Brougère (1989 a: 32), de 

que não existe na criança um jogo natural. A brincadeira é o resultado de 

relações interindividuais, portanto, de cultura. A brincadeira pressupõe uma 

aprendizagem social. Aprende-se a brincar. 

Essa atividade tem, portanto, uma origem e uma natureza histórica e 

social, diferenciando-se das outras atividades humanas, como o trabalho, 

principalmente, por características que lhe são peculiares. 

A brincadeira é uma forma de comportamento social, que se destaca 

da atividade do trabalho e do ritmo cotidiano da vida, reconstruindo-os para 

compreender segundo uma lógica própria, circunscrita e organizada no tempo 

e no espaço. 
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Mais que um comportamento específico, a brincadeira define uma 

situação onde esse comportamento adquire uma nova significação. Portanto, 

segundo Brougère: 

“A brincadeira é uma mutação do sentido, da 

realidade: nele, as coisas transformam-se em outras. É 

um espaço à margem da vida cotidiana que obedece a 

regras criadas pela circunstância. Nela, os objetos 

podem apresentar-se com significado diferente daquele 

que possuem normalmente”. (1989 a: 35). 

 

Como atividade social específica, ainda, a brincadeira é partilhada 

pelas crianças, supondo um sistema de comunicação e interpretação da 

realidade que vai sendo negociado passo a passo pelos pares, à medida que 

este se desenrola. Da mesma forma, implica uma atividade consciente e não 

evasiva, dado que cada gesto significativo, cada uso de objetos implica a 

elaboração constante das hipóteses sobre a realidade com as quais se está 

confrontando. 

Portanto, a brincadeira é uma forma de atividade social infantil cuja 

característica imaginativa e diversa do significado cotidiano da vida fornece 

uma ocasião educativa única para as crianças. Na brincadeira, as crianças 

podem pensar e experimentar situações novas ou mesmo do seu cotidiano, 

isentas das pressões situacionais. No entanto, é importante ressaltar que, pelo 

seu caráter aleatório, a brincadeira também pode ser o espaço de reiteração 

de valores retrógrados, conservadores, com os quais a maioria das crianças se 

confronta diariamente. A contradição dessa atividade só pode ser encontrada e 

resolvida a partir de uma decisão pedagógica e objetiva sobre os caminhos 

que se quer ampliar para as crianças. Nesse sentido é que considerei a 

possibilidade de utilização da brincadeira na pré-escola.   
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Para nós, a garantia do espaço da brincadeira na pré-escola é a 

garantia de uma possibilidade de educação da criança em uma perspectiva 

criadora, voluntária e consciente. Ressaltando as idéias de Brougère: 

 

“A brincadeira é o lugar da socialização, da 

administração da relação com o outro, da apropriação 

da cultura, do exercício da decisão e da invenção. Mas 

tudo isso se faz segundo o ritmo da criança e possui um 

especto aleatório e incerto. Não se pode organizar, a 

partir da brincadeira, um programa pedagógico preciso. 

Aquele que brinca pode sempre evitar aquilo que não 

gosta. Se a liberdade caracteriza as aprendizagens 

efetuadas na brincadeira, ela produz também a 

incertitude quanto aos resultados. De onde a 

impossibilidade de assentar de forma precisa as 

aprendizagens na brincadeira. Este é o paradoxo da 

brincadeira, espaço de aprendizagem fabuloso e 

incerto”. (1989 a: 36) 

 

Vale acrescentar que entendemos a brincadeira de faz-de-conta, a 

brincadeira protagonizada ou a brincadeira de papéis como a atividade do 

brincar por excelência. A unidade fundamental desta brincadeira é o papel que 

é assumido pelas crianças e que revela e possibilita, ao mesmo tempo, o 

desenvolvimento das regras e da imaginação, através de gestos e ações 

significativas. Outras classificações da brincadeira, de uso corrente na 

literatura, como brincadeiras tradicionais, jogos de regras e jogos de 

construção, são consideradas como  especificações desta atividade, tendo em 

vista a origem desta brincadeira e as ações específicas das crianças diante 

dos objetos ou do espaço. 

        Inclusive, em alguns momentos, a atividade de desenho infantil será 

considerada brincadeira neste trabalho, tendo em vista o comportamento 

interpretativo e imaginativo das crianças. 
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Do ponto de vista do desenvolvimento da criança, a brincadeira traz 

vantagens sociais, cognitivas e afetivas. 

A brincadeira infantil pode constitui-se em uma atividade em que as 

crianças, sozinhas ou em grupo, procuram compreender o mundo e as ações 

humanas nas quais se inserem cotidianamente. Esta atividade pode ser 

definida pelos seguintes critérios: 

• A criança pode utilizar-se de objetos substitutos, ou seja, 

pode conferir significados diferentes dos objetos, daqueles 

que normalmente estes possuem. 

• Existe uma trama ou situação imaginária. 

• As crianças realizam ações que representam as interações, 

os sentimentos e conhecimentos presentes na sociedade na 

qual vivem. 

• As regras constitutivas do tema que orienta a brincadeira 

devem ser respeitadas. 

• A criança pode assumir outras personalidades, 

representando papéis como se fosse um adulto, outra 

criança, um boneco, um animal etc. 

A brincadeira, como atividade dominante da infância tendo em vista as 

condições concretas da vida da criança e o lugar que ela ocupa na sociedade, 

é, primordialmente, a forma pela qual esta começa a aprender. 

Secundariamente, é onde tem início a formação de seus processos de 

imaginação ativa e, por último, onde ela se apropria das funções sociais e das 

normas de comportamento que correspondem a certas pessoas. 

Para Vygotsky, a aprendizagem configura-se no desenvolvimento das 

funções superiores através da apropriação e internalização se signos e 

instrumentos em um contexto de interação. A aprendizagem humana 

pressupõe uma natureza social específica e um processo mediante o qual as 

crianças acendem a vida intelectual daqueles que as rodeiam.  

 

 

 É por isso que, para ele, a brincadeira: 
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                     “(...) cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina-a 

a desejar, relacionando os seus desejos a um “eu” fictício, 

ao seu papel na brincadeira e suas regras. Dessa 

maneira, as maiores aquisições de uma criança são 

conseguidas no brinquedo,  aquisições que  no futuro 

tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade”. 

(1984 p.114). 

 

Portanto, a brincadeira é uma situação privilegiada de aprendizagem 

infantil onde o desenvolvimento pode alcançar níveis mais complexos, 

exatamente pela possibilidade de interação entre os pares em uma situação 

imaginária e pela negociação de regras de convivência e de conteúdos 

temáticos. 

Compreendida dessa forma, a brincadeira infantil passa a ter uma 

importância fundamental na perspectiva do trabalho pré-escolar, tendo em 

vista a criança como sujeito histórico e social. Se a brincadeira é, efetivamente, 

uma necessidade de organização infantil ao mesmo tempo em que é o espaço 

da interação das crianças, quando estas podem estar pensando, imaginando, 

vivendo suas relações familiares, as relações de trabalho, a língua, a fala, o 

corpo, a escrita, para citar alguns dos temas mais importantes, então sta 

brincadeira se transforma em fator educativo se, no processo pedagógico, for 

utilizado pela criança para sua organização e trabalho. No entanto, esta 

atividade não surge espontaneamente, mas sob a influencia da educação, 

geralmente informal no início, através dos contatos com parentes (pai, mãe, 

irmãos, avós, tios etc.) ou em grupos informais de crianças.  
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                                CONCLUSÃO 
 

Brincar é coisa séria. Após essa explanação, verificamos que brincar, 

com nossas crianças é muito mais sério do que imaginávamos! Precisamos 

respeitar e garantir às nossas crianças o direito de brincar, de vivenciar o seu 

próprio desenvolvimento. O que para nós pode ser algo sem a menos 

importância, no imaginário de uma criança pode ser a ponte de que ela 

necessita para entender o mundo que a cerca. 

Numa sala de Educação Infantil, por exemplo, temos campo para 

observar como isto acontece no dia-a-dia, seja no cantinho da casinha da 

boneca, quando meninos e meninas assumem os papéis de pais, mães, filhos 

e reproduzem o que, segundo eles, deveria ser como teoria de se comportar 

uma família. 

Ao observar essas representações, podemos conhecer um pouco mais 

da vida de nossos alunos. E, certamente, eles também estarão 

experimentando as atitudes que conhecem e como acham que devem se 

comportar, de acordo com as regras ditadas socialmente. Estarão 

incorporando as normas. Quando estão realizando uma atividade 

supostamente em conjunto, e podemos ver que cada uma fala independente 

de estarem conversando, percebemos que estão realizando um monólogo 

coletivo, e dessa forma, organizando suas ações, estamos testemunhando um 

momento único do desenvolvimento do pensamento de cada uma delas, de 

acordo com suas vivências. 

Através do brincar as crianças se desenvolvem, aprendem a lidar com 

suas próprias emoções e com o mundo que as cercam. 
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                                ANEXOS 
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