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1. INTRODUÇÃO

Com as transformações sofridas na sociedade industrial no final do século XVIII,

início do século XIX, na qual predominava a produção de bens em grande escala, a

atividade lúdica modifica-se. Torna-se fragmentada e passa a fazer parte especificamente da

vida das crianças e ao mesmo tempo afasta-se do sentido "pedagógico" e da escola,

perdendo os objetivos educacionais.

Estes fenômenos são acompanhados do surgimento do brinquedo industrializado, a

institucionalização da criança, um movimento da mulher para o mercado de trabalho que,

aliado à falta de espaço e segurança nas ruas das grandes cidades, transforma o brincar em

uma atividade mais solitária e que acontece em função do apelo ao consumo de brinquedos.

Estamos virando mais uma página da nossa história, adentrando o século XXI,

inseridos na sociedade pós-industrial que se caracteriza pela produção de serviços,

informática, estética, símbolos e valores.

Neste contexto globalizado vivenciamos grandes contradições, grandes avanços nas

comunicações, uma aceleração descontrolada de informações e descobertas. O aumento

da longevidade do ser humano graças aos avanços da medicina, aumento crescente do

desemprego e como consequência mais tempo livre para os adultos e menos tempo para as

crianças. O incremento da violência, crescente poluição de lixo, visual e sonora, tem

acarretado a mudanças de hábitos, menos recreação e visível piora na qualidade de vida.

Na infância e na adolescência, é primordial estimular a atividade recreativa como

forma de crescimento e desenvolvimento da personalidade. Em todos os aspectos da

natureza humana (físico, mental e moral-social), o brincar é um fenômeno universal que tem

atravessado fronteiras e épocas, passando por várias transformações, e, cada vez mais,

perpetuando-se na sua essência.

Precisamos criar um novo modelo baseado no tempo livre na companhia das

crianças. Vivemos uma época caracterizada pela flexibilidade, a emotividade conjugada com

a racionalidade, os valores do feminino, a criatividade, a individuação, a estética.

Além das pesquisas realizadas sobre o brincar voltadas para as áreas da saúde e da

educação, surge, por um lado, no mundo todo, uma preocupação com o resgate do brincar,



nas diferentes regiões do mundo, enquanto patrimônio lúdico-cultural.

Esta tendência leva a um movimento de valorização de brincadeiras tradicionais

regionais, contextualizadas nas diversas culturas e épocas, afirmando-se o brincar como um

fenômeno universal de grande.

Percebemos então, que a ludicidade é tudo quanto diverte e entretém o ser humano

e envolve uma ativa participação. Uma atividade de trabalho pode tornar-se lúdica uma vez

que a atitude de quem a exerce esteja caracterizado pelo prazer, espontaneidade, liberdade

e fim intrínseco. Estudar é tanto mais proveitoso quanto mais jogo ele for para nós.

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Com a falta de espaços adequados para brincar na rua, somada a hábitos solitários -

como a permanência em frente à televisão e ao computador -, a escola se torna um

importante local para intensificar o convívio entre as crianças além da sala de aula. Um dos

espaços privilegiados para isso é a brinquedoteca, que, mais do que diversão, também se

caracteriza por ser um ambiente de aprendizagem - e, portanto, deve ser usada mediante

um planejamento adequado. Conciliar ambos - aprendizagem e livre brincar - é um grande

desafio. "Primeiro, é preciso qualificar as atividades que serão propostas, criando condições

adequadas para estimular a criatividade.

1.2 JUSTIFICATIVAS

Pretendemos aqui recolher dados com objetivo de propor um trabalho de atenção a

todos que buscam o conhecimento e na qualidade de atendimento as seus educandos e

familiares, os profissionais viram na Brinquedoteca ou mesmo a inserção de brincadeiras

lúdicas, como alternativas eficazes de trazer à escola estudantes que não têm com quem

deixar os filhos durante o período escolar. Nosso trabalho aqui é contribuir para uma

educação de qualidade e fomentar o campo da pesquisa bibliográfica. De acordo com

Oliveira (2000) o brincar não significa apenas recrear, é muito mais, caracterizando-se como

uma das formas mais complexas que a criança tem de comunicar-se consigo mesma e com

o mundo, ou seja, o desenvolvimento acontece através de trocas recíprocas que se

estabelecem durante toda sua vida.Assim, através do brincar a criança pode desenvolver

capacidades importantes como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação, ainda

propiciando à criança o desenvolvimento de áreas da personalidade como afetividade,

motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade. De acordo com o Referencial

Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 27, v.01):



O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que

assumem enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira,

as crianças agem frente à realidade de maneira não-literal, transferindo

e substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do

papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos.



1.3 OBJETIVOS

Tomando por base os quatro pilares da Educação propostos por Jacques Delors para a

UNESCO (Comissão Internacional para a Educação no século), vejamos qual é a

contribuição que o brincar pode dar para o desenvolvimento dos mesmos. Nesta proposta o

brincar tem se mostrado um instrumento extremamente eficiente desde as metodologias

propostas por educadores como Decroly, Montessori, Piaget que usaram o recurso do lúdico

para estimular a aprendizagem; até os especialistas em jogos contemporâneos, inúmeros no

mundo todo e no Brasil, que levaram para a escola, variadas propostas para utilização do

brincar dentro e fora da sala de aula, com o intuito de estimular o desenvolvimento e a

aprendizagem das crianças. Sendo assim, temos como objetivos, Identificar e descrever os

conhecimentos produzidos acerca da utilização dos brinquedos e das brincadeiras, na

assistência educacional à criança. Ressaltando, a importância do respeito às diferenças

individuais de cada criança, de suas possibilidades de novas aprendizagens, através das

brincadeiras interativas e dos brinquedos lúdicos. Promover momentos de distração onde a

criança brincando consiga aprender. Proporcionar um espaço onde a criança possa brincar

sossegada, sem cobranças e sem sentir que está atrapalhando ou perdendo tempo.

Estimular e desenvolver habilidades e aprendizagens na infância por meio do brincar,

aperfeiçoa-se em todas as dimensões e aspectos humanos, tornando-o sujeito de sua

própria ação.

2. METODOLOGIA

Na presente trabalho visa desenvolver estudo para demonstrar como

estrategicamente é possível trabalhar a aprendizagem infantil, em consonância com a

diversidade de brinquedos e brincadeiras promovendo as relações interativas, em todos

ambientes e principalmente, em sala de aula.

Para atender os objetivos propostos, este estudo foi realizado através de pesquisas

bibliográfica exploratórias, qualitativas, descritivas, utilizando-se do método de Compilação

Bibliográfica, valendo-se, também, dentro destas bibliografias do histórico do trabalho e da

observação sobre os resultados, juntando os dados coletados que apontarão os resultados

pretendidos no trabalho.

Entendemos ainda que a pesquisa bibliográfica pode contribuir para divulgar um

conhecimento específico em relação ao assunto e contribuir para o incentivo de mudanças

no cotidiano pedagógico-escolar, inovando conceitos e incrementando práticas. coleta de

dados foi realizada através de um levantamento bibliográfico cujas fontes foram: artigos



científicos indexados e livros que traziam como tema principal o brinquedo simples, o

brinquedo terapêutico, a brincadeira com estes, e os efeitos que geram no contexto da

criança, no seu mundo de conhecimento peculiar e no mundo do conhecimento pedagógico.

Para a busca bibliográfica de artigos indexados no meio eletrônico foi utilizado a

Scientific Eletronic Library Online - SciELO, uma biblioteca eletrônica que abrange uma

coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros indexados. A razão pela escolha da

utilização de periódicos, deu-se pela credibilidade e cientificidade da temática abordada por

vários autores diferentes e a opção pelo banco de dados SciELO, deu-se pelo fácil acesso,

englobando pesquisas nacionais, disponíveis na íntegra.

3. REFERENCIAL TEORICO

Com a utilização do brinquedo por crianças remonta a antiguidade, Ferreira (1990) afirma

que vários tipos de brinquedos foram encontrados em tumbas funerárias datadas de 2000

a.C., nas ruínas da Babilônia, China e civilizações antigas. No Brasil, os primeiros

brinquedos que se têm notícias, foram fabricados pelos índios para seus filhos.

Tanto em épocas passadas como atualmente, o brinquedo coloca a criança na

presença de reproduções: o cotidiano, a natureza, as construções humanas e a criança

expressam, nesse brincar, seu mundo cotidiano envolto por crenças, valores e ideologias

próprias, que podem ser reais ou imaginárias.

Entre as funções do brinquedo estão a ocupação, o divertimento e o dispêndio de

energia, além de ser caminho para projetar o futuro, conhecendo tarefas, perigos e também

a realidade social.

Alguns brinquedos permitem às crianças se divertirem enquanto ao mesmo tempo

as ensinam sobre um dado assunto. Brinquedos muitas vezes ajudam no desenvolvimento

da vida social da criança, especialmente aquelas usadas em jogos cooperativos. São de

vital importância no desenvolvimento e na educação da criança em crescimento, por

estimular sua imaginação, sua capacidade de raciocínio e sua auto-estima. Carrinhos em

miniatura, bonecas, bolas, ursos de pelúcia, ioiôs e action-figures, são exemplos de

brinquedos. O ato de brincar em si, geralmente exige um brinquedo, que pode ser um

objeto tangível ou intangível.

Durante a Idade Média, fantoches eram brinquedos muito comuns entre as crianças

(MASSETTI, 1997).

Até o final do século XIX, a maioria dos brinquedos era fabricada em casa, ou



fabricada artesanalmente. Atualmente, a grande maioria dos brinquedos é fabricada em

massa, e comercializados. A partir da segunda metade do século XX, vários países criaram

leis que proíbem a venda de brinquedos considerados perigosos - por exemplo, por

conterem materiais tóxicos ou partes que se soltam facilmente - ou que não possuem claros

avisos - por exemplo, não recomendado para menores de três anos de idade por conter

materiais que podem ser engolidos pela criança. Tais leis também dão ao governo o direito

de recolher do mercado todos os produtos que não atendem às especificações necessárias.

A criança que não brinca, não se aventura em algo novo, desconhecido e quando ela

brinca, está revelando ter aceitado o desafio do crescimento, a possibilidade de errar, de

tentar e arriscar para progredir e evoluir (LEBOVICI, 1985).

O brinquedo tem um importante valor terapêutico influenciando no restabelecimento

físico e emocional tornando o processo de hospitalização menos traumatizantes, mais

alegres descontraído, fornecendo melhores condições para recuperação da criança.

“Quando disponibilizam lápis e papel, as crianças representam com riquezas suas

experiências dentro do hospital. É através dos brinquedos que a criança expressa seus

sentimentos, fala de suas enfermidade, refere-se a ameaça da desintegração  física e

perturbações psicológicas, e sua  capacidade de brincar avalia o adulto de acordo com o

ambiente hospitalar” (MENDEZ E COLS, 1996. p. 99).

Quando a criança brinca, ela libera sua capacidade de criar e reinventar seu próprio

mundo libera sua afetividade, explora seus próprios limites e proporciona a oportunidade de

levá-la ao encontro de si mesma. Através da brincadeira a criança expressa sues conflitos

constituindo numa forma natural de autoterapia.

É evidente que a Escola não pode ignorar ou manter-se à parte da recreação dos

alunos, qualquer que seja o nível escolar. Em aula o professor deve promover uma

atmosfera de prazer, atitude esta que se verifica quando fazemos uma coisa porque q

queremos fazer, assim facilitando a aquisição de conhecimento sistematizado.

A Escola não tem a única finalidade de dar, em cada grau, os conhecimentos

básicos que constituem seus objetivos específicos, mas promover o desenvolvimento da

personalidade plena integração no meio social.

A ludicidade na escola facilita a convivência entre alunos, e entre professores e

alunos. Numa atividade espontânea encontra também os professores excelentes ocasião

para observar as reações de seus alunos e conhecê-los mais intimamente. Enquanto a



criança e o jovem, pela prática adquirem habilidades e criam atitudes de bem se recrear em

grupo, a escola funciona como orientadora pré - vocacional das atividades que constituem a

ludicidade na fase adulta (MARCELINO, 1987).

O lúdico pode e deve ser trabalhado na Escola em todo os seus níveis, desde o

jardim de infância até o colegial e nível universitário. Segundo Maluf (2004) "O lúdico é o

parceiro do professor". Brincar hoje nas escolas está ausente de uma proposta pedagógica

que incorpore o lúdico como eixo do trabalho infantil. Aproximando-se da realidade do

brincar nas escolas, se percebe a inexistência de espaço para o desenvolvimento cultural

dos alunos.

Esse resultado, apesar de apontar na direção das ações do professor, não deve

atribuir-lhe culpabilidade. Ao contrário, trata-se de evidenciar o tipo de formação profissional

do professor que não contempla informações nem vivências a respeito do brincar e do

desenvolvimento infantil em uma perspectiva social, afetiva, cultural, histórica e criativa.

Santa Marli Pires dos Santos (1997) Diz: “Brincar é a forma mais perfeita para perceber a

criança e estimular o que ela precisa aprender e se desenvolver”.

Se a escola não atua positivamente, garantindo possibilidades para o

desenvolvimento da brincadeira, ela ao contrário, age negativamente impedindo que esta

aconteça. Diante desta realidade, faz-se necessário apontar para o papel do professor na

garantia e enriquecimento da brincadeira como atividade social da infância.

Considerando que a brincadeira deva ocupar um espaço central na educação,

entendo que o professor é figura fundamental para que isso aconteça, criando os espaços,

oferecendo material e partilhando das brincadeiras. Agindo desta maneira, o professor

estará possibilitando às crianças uma forma de assimilar à cultura e modos de vida adultos,

de forma criativa, social e partilhada. Estará, ainda, transmitindo valores e uma imagem da

cultura como produção e não apenas consumo.

Na brincadeira a criança tem a oportunidade não apenas de vivenciar as regras impostas,

mas de transformá-las, recriá-las de acordo com as suas necessidades de interesse e ainda

entendê-las. Não se trata de uma mera aceitação, mas de um processo de construção que

se efetiva com a sua participação. (GUERRA,1996).

A relação da brincadeira e o desenvolvimento da criança permite que se conheça

com mais clareza importantes funções mentais, com o desenvolvimento do raciocínio da

linguagem.

Vygotsky (1999) revela como o jogo infantil aproxima-se da arte, tendo em vista

necessidade da criança criar para si o mundo às avessas para melhor compreendê-lo,

atitude que também define a atividade artística. Sendo um ambiente para estimular a



criatividade, deve ser preparado de forma criativa, com espaços que incentivem a

brincadeira de “faz de conta”, a construção de brinquedos e a socialização. O que não

podemos esquecer é que qualquer que seja o tipo de brinquedoteca, o acervo de

brinquedos, as brincadeiras, vai proporcionar a criança e ao jovem, momentos criativos,

alegres, com muito prazer e aprendizado. (GOUVEA, 1969).

Segundo o dicionário Aurélio (1988), jogo é uma atividade física ou mental

organizada por um sistema de regras que define a perda ou ganho - brinquedo,

passatempo, divertimento. Passatempo ou loteria sujeito a regras e no qual, às vezes se

arrisca dinheiro. Regras que devem ser observadas quando se joga.

Para Huizinga (1993) o jogo é uma atividade de ocupação voluntária dentro de

certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo,

acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, e de uma consciência de ser

diferente da "vida cotidiana". Para Bomtempo (1987), brinquedo significa tanto o objeto que

serve para a criança brincar como o ato de brincar; jogo é a atividade com regras que

definem uma disputa "que serve para a criança brincar" e brincadeira é, "o ato ou efeito de

brincar, entreter-se, distrair-se com um brinquedo ou jogo".

Segundo João Paulo Monteiro, tradutor do livro de Huizinga, Homo Ludens, em outras

línguas não há a diferenciação existente na nossa.

Mariotti (1996) destaca que o jogo é uma atividade mediante a qual a criança

constrói a realidade. Construir a realidade é sair do seu mundo interno e subjetivo para

começar descobrir e configurar a realidade objetiva e exterior. Afirma ainda que, através do

jogo a criança pode ser protagonista de diferentes papéis, situação esta que futuramente vai

traduzir-se na afirmação da personalidade.

Lorenzini (2002), percebe-se que há na verdade, a busca de uma compreensão

mais ampla da questão da brincadeira. Conforme o dicionário Aurélio (1988), brincadeira é o

ato ou efeito de brincar, brinquedo, entretenimento, passa tempo, divertimento, gracejo.

Para Barreto (1998), brincadeira é a atividade lúdica livre, separada, incerta,

improdutiva, governada por regras e caracterizada pelo faz de conta. É uma atividade

bastante consciente, mas fora da vida rotineira e não séria, que absorve a pessoa

intensamente. Ela se processa dentro de seus próprios limites de tempo e espaço de acordo

com regras fixas e de um modo ordenado.

Segundo Luise Weisse (1989), através do brinquedo, a criança inicia sua

integração social, aprende a conviver com os outros, a situar-se frente ao mundo que a

cerca. Ela se exercita e se concentra brincando.



Mariotti (1996) afirma que no jogo espontâneo as crianças protagonizam situações

criativas e escolhem ser as promotoras e condutoras das atividades que realizam. Segundo

Lorenzini (2002), o jogo ou a brincadeira tem uma força instintiva e o homem recapitula sua

experiência por meio deles. Nenhuma teoria do jogo é completamente aceita ou universal,

porém todas abrangem a noção de que essa atividade tem grande valor educacional. Para

Cavallari e Zacarias (1998) há diferença entre jogos e brincadeiras, e todas as atividades

recreativas, quaisquer que sejam, sempre serão ou uma brincadeira ou um jogo, não

fugindo a isso. Carvalho (1999), os jogos e brincadeiras representam um elo na construção

de novos conhecimentos, estabelecendo um maior dinamismo e criatividade no processo de

ensino-aprendizagem. A autora acredita que é necessário além de buscar um novo sentido

para este processo, descobrir o elo de ligação entre a sala de aula e a realidade social em

que se encontram inseridas as crianças, para que o ato de aprender deixe de ser apenas

memorização ou repasse de conteúdos para ser a construção do conhecimento.

Segundo Lorenzini (2002), devido à evolução urbana, a brincadeira de rua esta

deixando de existir, o que limitará o acesso à experiência sensorial, motora, social, cognitiva,

afetiva e cultural, que era própria da infância em um passado não muito distante. Para a

autora, se as brincadeiras de rua estão deixando de existir naturalmente, elas devem ser

substituídas por atividades e locais que sejam adequados as atuais possibilidades.

Enfim, são tais atitudes que demonstram preconcepções relacionadas à classe

social, ao gênero e à etnia, e tentam justificar propostas relacionadas às brincadeiras

introduzidas em nossas instituições de educação infantil. Da mesma forma, a concepção de

que o brincar deve restringir-se a espaços como o playground, ou a uma sala como a

brinquedoteca, mostra o quanto o brincar está ausente de uma proposta pedagógica que

incorpore o lúdico como eixo do trabalho infantil.

Cabe à escola a tarefa de tornar disponíveis o acervo cultural que dará conteúdo

à expressão imaginativa da criança, abrir o espaço para que a escola receba outros

elementos da cultura que não a escolarizada para que beneficie e enriqueça o repertório

imaginativo da criança.

Vygotski (1988) revoluciona a Psicologia ao mostrar que a cultura forma a

inteligência e que a brincadeira de papéis é a atividade predominante do pré-escolar que

favorece a criação de situações imaginárias, de reorganização de experiências vividas;

Bruner (1996) reforça essa perspectiva ao mostrar que a educação deve entrar na cultura.



4. CRONOGRAMA

Atividade Semana x Semana x Semana
x

Semana
x

Semana x Semana x

1.
2.
3.
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