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RESUMO 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância da brincadeira para 
crianças pequenas, mostrando que o professor deve se preocupar em mediá-las 
com estímilos que levem as crianças ao aprendizado e à socialização através de 
atividades lúdicas. O desenvolvimento do trabalho partiu de um referencial teórico de 
apoio para dar base às questões emergentes sobre o tema. Ficou evidente o quão 
se faz necessário aos pequenos, a manipulação de brinquedos e as brincadeiras 
tanto com seus pares quanto com seus educadores, pois este ato lhes dá imenso 
prazer, o que facilita não apenas a aquisição de conhecimentos por parte das 
crianças, mas também o trabalho do professor. Nesse sentido, a pesquisa 
enveredou seus olhares para o que é possivel no cotidiano da educação infantil, a 
fim de que compreendemos que o papel docente é muito mais que assistir e ou 
gostar de crianças, é também de estimulá-las e possibilitar pelo brincar o seu 
desenvolvimento integral. 
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1 INTRODUÇÃO 

A arte de brincar aliadas as manifestações lúdicas acompanha o homem 

desde que este foi concebido, tornando-se parte preponderante do universo 

humano, principalmente nos primeiros anos de vida.  

 No Egito, na Grécia e na Roma Antigos já existiam muito dos brinquedos 

usados ainda hoje, como bolas, arcos, figuras de animais, miniaturas de barcos, 

bonecas e carros. O brinquedo da criança é de grande importância: além de ser um 

divertimento, pode também educar e desenvolver a imaginação, natural no qual ela 

exercita sua vontade de descobrir sua curiosidade e sua necessidade de aprender e 

compreender o mundo que a cerca. 

A criança em sua casa brinca o tempo todo, seja no quintal, na varanda, em 

seu quarto, na sala vendo ou não televisão, na rua com os amigos etc. Este 

dinamismo voltado à distração nada mais é uma forma de preparo para a vida e 

aprendizado através da experimentação.  

 Na brincadeira, a criança envolve-se, assume papéis, experimenta 

possibilidades, formula e testa hipóteses, tira conclusões, expressa seu pensamento 

elabora sua visão de mundo. O ato de brincar produz resultados importantes na 

formação deste ser humano em crescimento e por experienciar na prática, imitando 

o mundo adulto, sejam através de brinquedos, jogos, brincadeiras etc. É na 

brincadeira que o ser humano desenvolve a capacidade de compartilhar, dividir, 

integrar e interagir com o seu meio e semelhantes 

Também é notado na brincadeira um fenômeno da preservação da cultura, da 

história e da identidade de uma comunidade e até mesmo de uma nação. Não 

podemos nos esquecer que uma brincadeira popular mantém vivo o folclore e a 

diversidade cultural. 

Observa-se assim ser inegável que a brincadeira é a atividade primordial da 

infância assim, existe uma relação direta, quase que imediata entre brincar e 

criança. Por esta razão, há um grande interesse dos pesquisadores das mais 

diferentes áreas do conhecimento, em investigar o brincar e sua importância na 

educação infantil. 

Ao brincar, a criança se relaciona com outras crianças e com o mundo 

elaborando sua cultura através das encenações construídas no seu grupo social 

sendo, portanto, uma atividade que permite o ingresso no mundo da imaginação e 
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no mundo das regras, devendo ser assim uma atividade privilegiada nas instituições 

de educação infantil.  

A maioria dos autores são concordantes que o jogo apresenta uma 

duplicidade, pois permite a libertação do perceptual-sensível e, ao mesmo tempo, 

implica no atendimento a regras, originadas das vivências cotidianas, mas que 

envolve transformações criativas da realidade.  

Neste sentido, acredita-se que é tarefa dos professores colocar a criança em 

circunstâncias lúdicas favoráveis que lhes permitam se descobrir através situações 

estimuladoras para que, simultaneamente, construa o seu conhecimento.  

Existem muitas teorias e interpretações a respeito do brincar no 

desenvolvimento infantil, assim como vários enfoques e aplicações em diferentes 

áreas do conhecimento. Diante deste contexto, nasceu a intenção de desenvolver 

esta pesquisa.  

Acreditamos, contudo, que a criança é um ser que possui capacidades 

afetivas e cognitivas e a partir da interação com o outro e com o meio constrói seus 

conhecimentos. Neste contexto, o brincar destaca-se por possibilitar a criança 

adquirir valores, costumes, habilidades e atitudes de convívio social e também o 

processo de construção do seu conhecimento.  

As brincadeiras revelam a cultura de cada grupo social, no qual o movimento 

se torna um aprendizado significativo. Neste contexto o educador deve estar atento, 

valorizando a criança em suas participações, respeitando as necessidades e 

particularidades de cada uma. Desta forma, levantou-se o seguinte problema a ser 

refletido na pesquisa: Qual a importância do brincar para crianças de 0 a 3 anos de 

idade? 

O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar, através de uma revisão 

bibliográfica, sobre a importância do brincar no trabalho pedagógico junto às 

crianças entre 0 a 3 anos de idade. Os objetivos específicos são: compreender a 

importância do lúdico e suas diferentes abordagens; conhecer o papel do lúdico no 

desenvolvimento infantil; distinguir entre jogos, brincar e brinquedos; conhecer o 

papel do jogo no brincar e, caracterizar a importância do brincar para crianças de 0 a 

3 anos de idade. 

Em se tratando da metodologia, optamos pela pesquisa de caráter 

bibliográfico que, de acordo com Silva e Menezes (2001) é uma “coleta de material 

disponível e já existente, que pode ser selecionado a partir de livros, de revistas, de 
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periódicos especializados e de documentos diversos” destacando os principais 

trabalhos e assuntos existentes na área, dentro da bibliografia pesquisada. Para isso 

utilizamos de leituras em livros, periódicos, artigos bem como busca na internet 

dentre outros. 

Segundo Mazzotti (2000, p.147), “ao contrário do que ocorre com as 

pesquisas quantitativas, as investigações qualitativas, por sua diversidade e 

flexibilidade, não admitem regras precisas, aplicáveis a uma ampla gama de casos”. 

Consideramos imprescindível o conhecimento sobre a importância do brincar 

na educação infantil, suas alternativas de exploração e suas especificidades, a fim 

de que possamos realizar um trabalho eficiente que propiciem resultados confiáveis 

e, que possam estabelecer novos rumos do trabalho pedagógico com as crianças, 

uma pesquisa que se propõe a discutir e analisar essas questões parece ser, ao 

mesmo tempo, oportuna e justificável.  
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2 AS ATIVIDADES LÚDICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

As atividades lúdicas, desde muitos séculos, integram-se ao cotidiano das 

pessoas, sob várias formas, sejam individuais, sejam coletivas, sempre em 

obediência ao espírito e à necessidade cultural de cada época. 

 A cultura lúdica é composta de certo número de esquemas que permitem 

iniciar a brincadeira já que se trata de produzir uma realidade diferente daquela da 

vida cotidiana, os verbos no imperfeito, as quadrinhas os gestos do início das 

brincadeiras compõem o vocabulário indispensável ao jogo. Assim considerada 

verifica-se ser um conjunto vivo, diversificado conforme os indivíduos e os grupos 

em função dos hábitos lúdicos, das condições climáticas ou espaciais, 

compreendem o que podemos chamar de esquemas de brincadeiras. 

Segundo Sneyders, (1996, p.36), apud Ferreira; Lima (2009) é de primordial 

importância à utilização das brincadeiras e dos jogos no processo pedagógico, pois 

os conteúdos podem ser ensinados por intermédio de atividades 

predominantemente lúdicas. 

 

O lúdico permite um desenvolvimento global e uma visão de mundo 
mais real. Por meio das descobertas e da criatividade, o aluno pode se 
expressar, analisar, criticar e transformar a realidade. Se bem aplicada 
e compreendida, a educação lúdica poderá contribuir para a melhoria 
do ensino, quer na qualificação ou formação crítica do educando, quer 
para redefinir valores e para melhorar relacionamento das pessoas na 
sociedade. É muito importante aprender com alegria, com vontade. 
Educar é ir em direção à alegria, dessa forma, podemos perceber que 
o brincar está presente em todas as dimensões da existência do ser 
humano e, muito especialmente, na vida das crianças. 

 

 

Nas atividades de lazer, vivenciadas especialmente na infância e na 

adolescência, o jogo toma um aspecto muito significativo no momento em que se 

desvincula do seu meio para atingir um fim qualquer, isto é, torna-se consciente. 

(CHICON & BORSOI, 2003) 

A questão das brincadeiras de “faz de conta”, conforme considera Oliveira 

(2000. p. 51): 

  
[...] num exemplo de uma atividade, demonstram que a criança 
poderia ser vista como se estivesse num mundo só seu, num mundo 
de fantasia. Mas, sendo estudada com detalhes, ela tem revelado 
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como as crianças estão engajadas uma com as outras, construindo e 
compartilhando significados e, assim, podemos identificar que elas 
estão começando a aprender o significado de dividir aquilo que 
possui com outra criança. 

 

 

A história do jogo confirma sua importância em todos os tempos, 

notadamente quando passou a ser considerado como fator essencial na construção 

da personalidade da criança e do adolescente. O jogo está na vida da criança desde 

muito cedo e é de fundamental importância; nas brincadeiras e jogos, ela reproduz 

suas vivências, transpondo-lhes a realidade de acordo com seus interesses e 

desejos, de forma dinâmica e criativa. 

O brincar na educação infantil exerce uma função essencial no processo 

educacional da criança, pois este ato implica de forma prazerosa e significativa a 

construção de sua personalidade. Portanto é nos primeiros anos de vida que ela irá 

compreender e se inserir em seu grupo, construir a função simbólica, desenvolver a 

linguagem, explorar e conhecer o seu ambiente. Segundo afirma Winnicot (2008 

p.78): 

 

[...] a brincadeira é a melhor maneira da criança comunicar-se, ou seja, 
um instrumento que ela possui para relacionar-se com outras crianças.  
Brincando, a criança aprende sobre o mundo que a cerca e tem a 
oportunidade de procurar a melhor forma de integrar-se a esse mundo 
que já encontra pronto ao nascer. 

 

 

O brincar permite a escola facilitar a assimilação da aprendizagem do aluno, 

tornando-a a mais significativa e concreta. Entretanto, este ambiente escolar deve 

ser criado com intuito de estimular o aparecimento das potencialidades da criança, 

sendo estimuladas e motivadas no momento certo, sempre respeitando o tempo 

necessário para ela amadurecer. (RAMOS & WEIDUSCHAT, 2002) 

 
 
(...) Nessa perspectiva, considerar uma mudança de sua pratica 
parece então trivial apenas as pessoas extremamente rígidas são 
incapazes de encará-las, por menor que seja. As outras imaginam 
mudanças mais ou menos consideráveis de sua vida e de suas 
práticas, mas não passam necessariamente ao ato. Os projetos de 
mudança partem de nossa relação com o mundo, porém nem todos se 
realizam. Isso porque a mudança tem um custo. Ela supõe novas 
aprendizagens, riscos de fracasso, uma perda provisória de rotinas e 
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de referências, o luto de certos hábitos, uma fase de mínima eficiência. 
Á vezes, os riscos são ainda maiores: nova identidade, nova inserção 
social, obrigação de encontrar novas marcas. Adaptações menores 
aos transtornos da existência, toda mudança projetada é fonte de 
ambivalência e não se mostra como um ganho à altura de seu custo. 
Desde a infância desenvolvemos a arte de pesar os pós e os contras e 
a hesitar entre os status e a mudança. (THURLER, 2001, p. 18). 

 

 

Na escola, o brincar muitas vezes é utilizado como um meio pedagógico e 

não apresenta interesse de brincar pelo simples prazer de brincar, mas com o 

objetivo de uma motivação para aprendizagem. Portanto, segundo esta concepção, 

alguns autores, tais como Rizzi e Haydt (1998, p.8), apud Lima (2011) sugerem: 

 

 

A utilização de atividades lúdicas como forma de facilitar o período de 
adaptação e socialização ao meio escolar, pois através do lúdico a 
criança vai se adaptando ao ambiente em que está inserido e com as 
pessoas que muitas vezes o compõem. 

 

 

Na Educação Infantil, o brincar tem por objetivo estimular a inteligência da 

criança, fazer com que ela solte sua imaginação e desenvolva sua criatividade, 

também possibilitar o exercício de concentração, atenção e engajamento. Com esta 

contextualização, Kishimoto (2002, p.38), nos diz que: “Ao utilizar de modo 

metafórico a forma lúdica (objeto suporte de brincadeira) para estimular a construção 

do conhecimento, o brinquedo educativo conquistou o espaço definitivo na 

Educação Infantil”. 

 A criança, quando brinca, variadas situações lhe são favorecidas, 

possibilitando-lhes aquisição de novos conceitos principalmente se a criança tiver 

contato com crianças mais velhas ou adultos, que possam introduzir novos 

conceitos, complementando sua integração com o mundo externo.   

O brincar também possui relação com a formação da motricidade da criança 

em idade pré-escolar, pois o controle consciente do movimento no jogo, na 

brincadeira, é muito maior do que em outra atividade realizada por instrução. 

Portanto é através da observação do desempenho das crianças em suas 

brincadeiras, é que poderemos avaliar o nível do seu desempenho cognitivo e motor. 

(RAMOS & WEIDUSCHAT, 2002) 
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Conclui-se, portanto, que o lúdico, através do brincar na educação infantil tem 

uma função essencial no desenvolvimento da criança, principalmente nos primeiros 

quatro anos de vida, onde ela realiza tarefas primordiais que são: sociabilizar-se, 

construção da função simbólica, desenvolver a linguagem, explorar e conhecer o 

mundo físico.  

 

 

2.1 O BRINCAR NA PERSPECTIVA DOS TEÓRICOS 

 

 

Teóricos como Rousseau, Froebel, Dewey e Piaget corroboram a importância 

do lúdico para a educação. Segundo Rousseau apud Ferreira; Lima (2009), os 

alunos têm maneira de ver, sentir e pensar que lhe são próprias e só aprendem 

através da conquista ativa, ou seja, quando elas participam de um processo que 

corresponde à sua alegria natural. 

De acordo com Carneiro (2007) Fröebel foi o primeiro educador que justificou 

o uso do brincar no processo educativo. Ele tinha uma visão pedagógica do ato de 

brincar:  

 

O brincar, pelo ato de brincar desenvolve os aspectos físico, moral e 
cognitivo, entre outros, mas o estudioso defende, também, a 
necessidade da orientação do adulto para que esse desenvolvimento 
ocorra. Como metodologia, primeiramente, buscamos suporte teórico 
para, em seguida, observar e aplicar algumas atividades lúdicas com a 
finalidade de analisar na prática o desempenho dos educandos. 
Ressaltamos, ainda, que na brincadeira as crianças aprendem a 
refletir e experimentam situações novas ou mesmo do seu cotidiano, e 
a ação de brincar está ligada ao preenchimento das necessidades da 
criança e nestas está incluso tudo aquilo que é motivo para ação.  

 

 

Sob este aspecto, é fundamental, de acordo com carneiro (2007) procurar 

entender as necessidades da criança, bem como os incentivos que a colocam em 

ação para, então, entendermos a lógica de seu desenvolvimento.   

Para Froebel, afirmam Ferreira;Lima (2009): 

 

[...] a educação mais eficiente é aquela que proporciona atividades, 
auto expressão e participação social dos alunos.  Ele afirma que a 
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escola deve considerar o aluno como atividade criadora e despertar, 
mediante estímulos, as suas faculdades próprias para a criação 
produtiva. Sendo assim, o educador deve fazer do lúdico uma arte, um 
instrumento para promover e facilitar a educação do aluno. A melhor 
forma de conduzi-lo a essa atividade, é a auto-expressão e à 

socialização através do método lúdico. 
  

  

Dewey (apud FERREIRA e LIMA, 2009) afirma que o jogo faz o ambiente 

natural do educando, ao passo que as referências abstratas e remotas não 

correspondem ao interesse do mesmo. Em suas palavras: somente no ambiente 

natural do educando é que ele poderá ter um desenvolvimento seguro. 

Segundo Piaget (1990) para que os jogos e as atividades lúdicas tornem-se 

significativas à medida que o aluno se desenvolve, com a livre manipulação de 

materiais variados, ele passa a reconstituir reinventar as coisas, o que já exige uma 

adaptação mais completa. Essa adaptação só é possível, a partir do momento em 

que ele próprio evolui internamente, transformando essas atividades lúdicas, que é o 

concreto da vida dele, em linguagem escrita que é o abstrato. 

Piaget (1990) mostra claramente em suas obras que os jogos não são apenas 

uma forma de desafogo ou entretenimento parta gastar energia das crianças, mas 

meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Para Piaget 

(1990), os jogos e as atividades lúdicas tornaram-se significativas à medida que a 

criança se desenvolve, com a livre manipulação de materiais variados, ela passa a 

reconstituir e reinventar as coisas, o que já exige uma adaptação mais completa.  

O autor considera que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades 

intelectuais da criança. Estas não são apenas uma forma de desafogo ou 

entretenimento para gastar energia das crianças, mas meios que contribuem e 

enriquecem o desenvolvimento intelectual. E afirma: 

 

O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de 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, 
elas cheguem a assimilar as realidades intelectuais que, sem isso, 
permanecem exteriores à inteligência infantil (PIAGET 1990, p.160). 
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Os benefícios didáticos do lúdico são procedimentos didáticos altamente 

importantes; mais que um passatempo; é o meio indispensável para promover a 

aprendizagem disciplinar, o trabalho do aluno e incutir-lhe comportamentos básicos, 

necessários à formação de sua personalidade. Estudar as relações entre as 

atividades lúdicas e o desenvolvimento humano é uma tarefa complexa e envolve os 

aspectos psicomotores, aspectos cognitivos e aspectos afetivo-sociais. Nos 

aspectos psicomotores encontram-se várias habilidades musculares e motoras, de 

manipulação de objetos, escrita e aspectos sensoriais. Os aspectos cognitivos 

dependem, como os demais, de aprendizagem e maturação que podem variar desde 

simples lembranças de aprendido até mesmo formular e combinar idéias, propor 

soluções e delimitar problemas. Já os aspectos afetivo-sociais incluem sentimentos 

e emoções, atitudes de aceitação e rejeição de aproximação ou de afastamento.
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3 O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

De acordo com Paula (2007) nas situações de brincadeira a criança aprende. 

Cria e recria o mundo a sua volta conforme a sua maneira de ver e sentir essa 

realidade social. Por que brincar é importante? Segundo o autor, porque a: 

 

A brincadeira proporciona o aprender - fazendo e para ser mais bem 
aproveitada é conveniente que proporcione atividades dinâmicas e 
desafiadoras, que exijam participação ativa da criança. As situações - 
problema contido na manipulação de certos materiais se estiverem, 
adequadas às necessidades do desenvolvimento da criança, fazem – 
na crescer através da procura de soluções e de alternativas. (PAULA, 
2007, p.8) 

 

 

Além do mais o brincar em situação educação proporciona o desempenho 

psicomotor da criança; A brincadeira estimula a inteligência porque faz com que a 

criança solte sua imaginação e desenvolva a criatividade. Mas, ao mesmo tempo, 

possibilita o exercício de concentração, de atenção e de engajamento.  

As brincadeiras são também excelentes oportunidades para nutrir a 

linguagem da criança. O contato com diferentes objetos e diferentes situações 

estimula também a linguagem interna e o aumento de vocabulário. O entusiasmo da 

brincadeira faz com que a linguagem verbal se torne mais fluente e haja maior 

interesse em conhecer palavras novas. Além disso: 

 

Brincando a criança desenvolve seu senso de companheirismo, 
aprende a conviver, procura entender regras e conseguir uma 
participação satisfatória no grupo. Nas dramatizações a criança vive 
personagens diferentes, alargando assim sua compreensão sobre os 
relacionamentos humanos. As relações cognitivas e afetivas, 
conseqüente da interação lúdica, propiciam amadurecimento 
emocional e aos poucos construindo a sociabilidade infantil (PAULA, 
2007, p.9) 
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3.1 A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR E DOS BRINQUEDOS TRADICIONAIS 

 

 

Desde o nascimento, as crianças estão inseridas num contexto social, onde 

os objetos presentes nessa cultura exercem um importante papel para a sua 

socialização. O ato de brincar, portanto, é muito importante para o seu 

desenvolvimento, ao mesmo tempo em que lhes possibilita relacionar-se de várias 

formas com significados e valores inscritos nos brinquedos. 

Para tanto, a diversidade das dimensões funcionais e simbólicas presentes no 

brinquedo torna-o um objeto rico em potencialidades enquanto fator de socialização. 

O brinquedo é, assim, um fornecedor de representações passiveis de manipulação e 

potencializador da imaginação, refletindo-se na brincadeira ao abrir possibilidades 

de ações coerentes com a representação e com um mundo imaginário ou 

relativamente real. 

Segundo Brougère (2001), a manipulação de brinquedos permite, ao mesmo 

tempo, manipular códigos culturais e sociais e projetar ou expressar, por meio do 

comportamento e dos discursos que o acompanham, uma relação individual com 

esse código. Nesse sentido, Vigotsky (1988) indica a relevância de brinquedos e 

brincadeiras como indispensáveis para a criação da situação imaginária. 

Cada vez mais são reconhecidos os benefícios das brincadeiras infantis, em 

especial, as tradicionais, que vêm paulatinamente sendo substituídas pela televisão, 

pelos jogos eletrônicos, pelos brinquedos industrializados e, mais recentemente, 

pelas possibilidades abertas pelo mundo da internet, estas ainda restritas a 

determinadas camadas da população. 

Sobre esse assunto Faria Júnior (1996, p.59) afirma que “[...] jogos populares 

infantis, parlendas e brinquedos cantados foram sendo perdidos (ou transformados) 

nos últimos cinqüenta anos possivelmente como conseqüência dos processos de 

urbanização e de industrialização”. 

Na realidade, vários fatores têm contribuído para o desaparecimento 

gradativo de brinquedos e brincadeiras tradicionais em todo o Brasil, e 

particularmente nos grandes centros urbanos.  Entre esses elementos, destacam-se, 

segundo Lara et al. (2005) que a sociedade contemporânea ocidental vem sendo 

movida pelo interesse, pela instrumentalização do humano, pela negação do ócio e 
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pelo controle mercantil sobre a produção e reprodução de bens materiais. Nesse 

mesmo modelo social, a alegria e a ludicidade presentes na vida comunitária e, 

particularmente, no brincar, acabam sendo vistos como "irrelevantes" porque há um 

desequilíbrio na já dicotimizada relação trabalho-lazer. 

O crescimento acelerado das cidades, que acarreta uma redução das áreas 

livres para o lazer; a influência crescente dos meios de comunicação de massa, em 

especial sobre as crianças, transformando-as em meros espectadores; o grande 

número de brinquedos industrializados, sofisticados e atraentes; e o surgimento de 

um grande número de novas possibilidades de lazer, principalmente com foco 

mercadológico. 

As conseqüências desse processo são visíveis e bastante conhecidas; a mais 

negativa delas provavelmente seja a diminuição das brincadeiras coletivas, tão 

importantes no aprendizado da vida em grupo e no desenvolvimento do sentimento 

coletivo. Tais brincadeiras favorecem a preservação das culturas da comunidade, 

oriundas de diferentes contextos, uma vez que fazem parte da história da cultura 

brasileira, marcada por diversas influências na formação e socialização das 

gerações. 

Oliveira (1986) (apud FADELLI et al, 2003) critica os vídeos-jogo por esses 

reduzirem o lúdico em diversão consumista não criadora, na qual a criança ao invés 

de experimentar, explorar, conhecer o mundo, criando-o e modificando-o à sua 

vontade, ficam submissas a controlarem brinquedos à distância ou a comandar 

movimentos de figuras na tela, pois estes brinquedos supõem uma determinada 

lógica para brincar, caso contrário não funcionam. Assim: 

 

Propõe-se um aprendizado alegre, mas essa “alegria” é feita através 
de um nivelamento por baixo, uniformizador, supondo a criança como 
um ser que deve receber conhecimentos, informações, sem nunca 
poder criar (Oliveira, 1986, p.86, apud FADELI et al. 2003, p.8). 

 

 

Nos jogos tradicionais de ruas, as crianças se engajam em regras testadas 

por séculos, que são passadas de criança para criança, sem nenhuma referência à 

escrita, parlamento ou a alguma propriedade adulta. Mesmo em situações precárias 

de sobrevivência, as crianças na rua não se apresentam, em relação ao brincar, 

como desprivilegiadas ou carentes, antes, se mostram como seres humanos, 
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exercendo as capacidades humanas de apropriação e transmissão de práticas 

culturais. No mundo moderno, diante das transformações sociais, efetivamente o 

brinquedo se modifica, tal como as sociedades.  

Assim, de acordo com Lara et al (2005) esta situação nos leva a visualizar 

uma restrição das inúmeras possibilidades educativas concretizadas por meio da 

brincadeira, do brinquedo e do jogo, dificultando as relações sociais, as interações 

rítmico-expressivas e o gestual popular.  

É através das tentativas de compreensão da infância e do universo lúdico que 

traçamos reflexões acerca de uma das possibilidades do "brincar"- as brincadeiras 

cantadas - fornecendo elementos pedagógicos para o seu desenvolvimento no 

contexto educacional.  

  As crianças de hoje já não brincam com carros de lata e/ou carros de bois em 

madeira, pois estão inseridas no seu tempo tal como os seus avós e bisavós 

estavam contextualizados nos seus. O mundo dessas crianças é o mundo da 

informação e da realidade virtual, é o mundo dos complexos sistemas tecnológicos e 

da economia global. (MAIA et al., 2007) 

Dentre brinquedos tradicionais, destaca-se, segundo Paula (20007): 

 

 Arco e Flexa: De origem Greco - Romana, podendo ser constituído de metal 

ou madeira leve. A invenção do arco verificou - se logo em seguida a remota 

antiguidade. Foram encontrados em pinturas de cavernas na região do 

deserto do Saara, cerca de 30.000 AC. 

 

 Aro Metálico: Consta de um aro de arame grosso que as crianças fazem rodar 

pelo chão, com auxílio de um suporte, também metálico. 

 

 Balanço: Um dos mais antigos brinquedos infantis. No Nepal o balanço 

representa o símbolo do sol; Na Coréia é ligado a ritos de fecundidade. –  

 

 Bilboquê: Jogo antigo, de invenção incerta, também chamada emborca – 

bola. Consta de uma bola de madeira com um furo, a qual é presa por um 

cordel a um bastonete de ponta, onde ela deve se encaixar. Usado na 

França, no tempo de Henrique III. 
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 Bola: Brinquedo de origem remota, podendo ser feito de pedra, ferro, madeira, 

vidro, couro, pano, borracha, celulóide etc., e que deu origem a uma grande 

quantidade de jogos. Os mais antigos jogos de bola já eram praticados no 

Egito e na Pérsia, por volta de 2.000 AC uma espécie de boliche era jogada 

com bolas de pedra. As bolas de borracha ocas e cheias de vegetação eram 

usadas pelos Maias, da América Central, 700DC.  

 

 Bicicleta ou velocípede: A primeira bicicleta, construída foi pelo francês 

Siorac, em 1750, era de madeira, não tinha pedais. A primeira bicicleta de 

pedais foi feita pelo mecânico inglês Kirpatrick Macmillan em 1839, 

aperfeiçoada pelo francês Ernest Michaux, em 1855. A bicicleta de três rodas 

costuma ser chamada de velocípede que, antigamente, possuía as rodas de 

ferro e hoje, são munidas de pneus.  

 

 Estilingue (atiradeira): Brinquedo e arma de arremesso, com provável origem 

na funda fenícia, que existiu na Índia, desde a Antiguidade; foi trazida para o 

ocidente (e para o Brasil) pelos portugueses. - Ioiô: Brinquedo de múltipla 

origem (Egito, Índia, Grécia), feito de material nobre (marfim ou madeiras 

preciosas). Em sua versão moderna, foi inventado pelo industrial norte 

americano, Donald F. Duncan.  

 

 Marionetes: o teatro de marionetes é conhecido desde a remota antiguidade, 

tendo sido cultivado pelos Hindus, egípcios, chineses, gregos e romanos. 

Acredita - se que esteja ligado, historicamente, às sombras chinesas, muito 

popular na china do século X.  

 

 Pipa (papagaio): Brinquedo usado desde tempos imemoriais, no extremo 

Oriente, tendo sido importado pelos portugueses, que o trouxeram para o 

Brasil. O papagaio de papel já era conhecido na China, mil anos antes de 

Cristo.  

 

 Papa – Vento (ou cata – vento): Antigo brinquedo infantil, constando de uma 

rosa de papel, espécie de hélice de várias pás, presa por um alfinete à ponta 
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de uma haste de madeira, de forma a girar livremente. Usado no Brasil no 

tempo de ventania. 

 

 Pernas de pau: Antiguíssimo brinquedo, que antes de serem utilizados como 

brinquedos, foram usados para atravessar lugares alagados.  

 

 Peteca: Divertimento de origem indígena, cuja palavra significa bater. Uma 

espécie de bola achatada, em que se introduzem penas.  

 

 Pião (ou piorra): Objeto de madeira (hoje, existem os de plástico ou metal), 

atividade recreativa introduzida no Brasil pelos portugueses. Brinquedo de 

origem muito antiga acredita – se que os habitantes das cavernas já o 

praticassem usando certas nozes. 

 

Em relação às brincadeiras tradicionais, Paula (2007) considera: 

 

 Amarelinha: Esta brincadeira tem vários nomes conforme o lugar: maré, em 

Minas Gerais, sapata, no Rio Grande do Sul; avião, no Rio Grande do Norte. 

Representa uma forma do antigo jogo romano dos Odres, em que os 

jogadores deviam saltar num pé só, sobre odres besuntados de graxa. 

 

 Esconde - esconde: De origem grega, lembra também a busca de Dionísio. 

Há várias apresentações com diversos nomes, conforme o lugar. 

 

 Cabra - Cega: Brincadeira conhecida por vários nomes (pinto cego, vaca 

cega, tantanguê, gatinha parda etc.) É de origem Greco – Romana. - Jogo de 

bolinhas: Também chamado de gude, burica etc. Este jogo infanto – juvenil 

existe em determinadas regiões no tempo das aulas ou durante o ano todo. 

Segundo estudiosos do assunto, o jogo das bolinhas é antiguíssimo, sendo já 

conhecido dos gregos e romanos, em datas remotas. No Brasil deve ter sido 

introduzido pelos portugueses.  
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 Jogo das Prendas: Muito popular no Brasil, no século XIX, representa a 

alegria dois salões e das sociedades, existindo em Portugal, desde o início do 

século XVIII, originário da França. Hoje está quase desaparecido. 

 

 Jogo das Pedrinhas: Jogo popular no Brasil entre crianças e adultos, 

originário da Grécia e de Roma. Chegou até nos por intermédio dos 

portugueses. Foi descrito por Julius Pollux, professor de retórica em Atenas 

(século II DC) e era jogados na antiguidade clássica, com pepitas de ouro, 

tentos de marfim ou âmbar, ossos ou dados. È jogado, ainda, usando – se 

caroços de abricó e vários tipos de sementes.  

 

 Pingue – Pongue: Chamado, também, de tênis de mesa. É originado do 

Oriente, largamente empregado no Japão. Passou a Europa em meados do 

século XIX, irradiando – se, desde então, para a América. Oficializou – se, no 

Brasil, a partir de 1940. O primeiro campeonato mundial de tênis de mesa 

masculino realizou – se em 1926 e o feminino, em 1933. 

 

 Pular Carniça: Os jogadores se postam em coluna, recurvados e os outros 

vão pulando por sobre eles. Chamados, em Portugal, saltar o eixo. 

 

Sabe-se que o jogo infantil é importante para o desenvolvimento da 

criança. Professores da pré-escola já obtêm o conhecimento do quão é importante o 

espaço físico como o temporal para acontecer. Dentre as classificações de jogos por 

faixa etária, temos as brincadeiras tradicionais, que muitas vezes, são transmitidas 

de pai para filho, que nossos pais e avós brincavam de acordo com o seu tempo 

social e histórico, diferente dos tempos atuais (século XX e XXI). 

Assim, as brincadeiras e ou jogos tradicionais, por ter essa transmissão 

cultural de geração em geração, refletem um resgate em nosso patrimônio lúdico, já 

que ele é a memória e ao mesmo tempo o presente, uma vez que sempre exploram 

o desenvolvimento da criança sejam nos aspectos: social, afetivo, psicomotor, físico, 

cognitivo. Assim como os outros tipos de jogos, os jogos tradicionais desenvolvem 

nas crianças suas capacidades físicas, motoras, sociais, afetivas, cognitivas e 

lingüísticas. 
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Muitos autores se preocupam em classificar cada idéia do jogo, porém 

não para dar uma receita pronta aos educadores, mesmo porque, cada criança 

possui a sua peculiaridade, mas um meio de ajuda, criando uma noção geral em sua 

escolha, criação ou modificação de jogos tradicionais e oferecer critérios para 

analisar o valor educacional dos mesmos. 
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4 O BRINCAR DA CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS 

 

 

4.1 A CRIANÇA E SEU DESENVOLVIMENTO 

 

 

Nos dias de hoje, há o entendimento de que as experiências vividas 

pelas crianças pequenas influenciam em seu desenvolvimento, no entanto, poucos 

profissionais se preocupam com tal afirmativa. Desse modo, esta seção analisa a 

criança e seu desenvolvimento tendo como objetivo perceber sua ação na sociedade 

e na educação infantil. 

Atualmente existem estudos sobre o desenvolvimento do cérebro 

que afirmam que o bebê começa a aprender quando ainda está no útero, sendo que 

influências genéticas e ambientais estão intimamente relacionadas. Quando 

tratamos de crianças pequenas, é necessário que sejam identificados “pontos de 

partida” em vez de determinar objetivos rígidos, reconhecer os diferentes níveis de 

desenvolvimento das crianças.(GOLDSCHMIED e JAKSON, 2006 p.23) 

Elionor Goldschmied e Sonia Jackson, no livro Educação de 0 a 3 

anos - o atendimento em creche, p.21, falam sobre a dicotomia sobre a infância, 

posta por Locke e Rousseau, onde Locke afirmava que a mente de uma criança ao 

nascer é uma tabula rasa e que todo o conhecimento e habilidades humanas eram 

adquiridos pela aprendizagem, e Rousseau, por outro lado, acreditava que em um 

ambiente apropriado, as capacidades inatas da criança simplesmente se 

desenvolveriam por meio da exploração, das descobertas e da imaginação. 

Para isso o primeiro ponto de análise é a criança, uma vez que 

segundo Franco (2002 p.11) para compreendermos a criança, é preciso pensar 

acerca do que ela realmente é e o que deve ser. A criança é uma miniatura de 

adulto, pela sua falta de idade, ou falta de maturidade. Compreendemos, então, que 

se trata de um ser incompleto, precisa ser educado para assim se tornar um adulto. 

Perroti (1990 p.12) afirma: 

 

Esta visão adultocêntrica do que seja uma criança é redutora. Nela, a 
criança é apenas um vir-a-ser, um futuro adulto. Esta, por sua vez, não é 
jamais alguém em transformação consoante. Ressalta ainda que a criança 
não é um simples organismo em mudança, não é apenas uma quantidade 
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de anos, um dado etário, mas algo bem mais complexo e completo.   

 

Diante da afirmação do autor, vimos que a criança não é apenas um 

ser que deve ser preparado para o futuro, não é apenas um ser apenas em 

transformação, mas sim muito mais do que isso, ela é o hoje e deve ser pensada 

enquanto ser único e histórico.  A criança está inserida no processo histórico social. 

Existem variados tipos de crianças, diferentes crianças, com processos desiguais de 

socialização; criadas de modos e culturas diferentes, com costumes diferentes. 

 

Elas são “a criança como projeto “e a criança como ser”. Na primeira 
perspectiva, a criança é vista em termos de futuro, alguém a ser moldado 
pelos pais e pela sociedade; os pais estabelecem metas para seu filho e 
acreditam firmemente no conhecimento especializado transmitido por 
professores e psicólogos. Nessa perspectiva, o sucesso de um programa 
para a pré-escola seria mensurado por indicadores como letramento 
precoce, habilidade para seguir instruções e conformidade com expectativas 
adultas. A perspectiva da “criança como ser” implica o desenvolvimento 
autônomo da criança como indivíduo com seus próprios impulsos para 
aprender e crescer, necessitando dos adultos como apoiadores, e não como 
instrutores. As experiências precoces das crianças são valorizadas em si 
mesmas, e não simplesmente como contribuição que elas poderiam dar 
para o seu desenvolvimento futuro. (GOLDSCHMIED e JACKSON, 2006 
p.22-23) 

 

 

O ser humano precisa constantemente relacionar-se com o mundo 

social, uma vez que entregue a sua própria individualidade, não existe.  Para 

esclarecer, o bebê logo quando nasce, precisa de cuidado, seus músculos não estão 

preparados para caminhar como a tartaruga, o bebê precisa de alguém que cuide 

dele, para assim tornar-se ser humano, conviver com outros; o que não é o caso da 

tartaruga, 

 

[...] As tartarugas marinhas colocam seus ovos na areia da praia, para que o 
sol os aqueça. Quando os filhotes nascem, a mãe não está por perto para 
protegê-los. Sozinhos, eles partem numa viagem perigosa em direção ao 
mar: a vida deles depende do sucesso da caminhada. Muitos animais 
conseguem andar sobre as próprias pernas desde o nascimento, como 
fazem as tartaruguinhas. (DAVIS, 2002 p. 29) 

 
 

É por mediação do ambiente social em que o bebê e ou a criança em 

desenvolvimento aprende conceitos, valores e, principalmente aprende a conviver 

conforme o lar em que estará crescendo. Ele aprende com a herança de sua 
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espécie, humana, seus modos, costumes, jeitos, organizações, entre outras. Essa 

herança por sua vez se da como cultura, objetivos, regras, normas, idéias, crenças, 

valores, são tidos como cultura, é algo que pertence a todos e é construído por 

todos, ela determina grande parte do que somos também pode ser mudada por nós 

mesmo, fazemos isso o tempo todo. 

Temos a visão de um mundo, e o transformamos em outro mundo, do 

nosso jeito. O conceito de infância é um exemplo dessa transformação. Segundo 

Davis (2002 p.35) “a infância hoje é reconhecida como condição e direito das 

crianças. Elas precisam de amparo, de cuidados e de educação"; mas não é assim 

que na maioria das vezes é vivida esta infância, elas não recebem todos os 

cuidados necessários que precisariam e, na maioria são tratados como adultos em 

tamanho reduzido.  

Ao contrário disso, acreditamos que, conforme aponta Benjamin (apud 

KRAMER, 2003) a infância seria novidade, o novo, o símbolo de espontaneidade. 

"[...] As crianças formam seu próprio mundo das coisas, mundo pequeno inserido em 

um maior". Desse modo, são diferentes entre si, segundo suas culturas, ambiente 

em que vivem, tempo, entre outras. Cada lugar tem o seu tipo de cultura, isso as 

diferencia dos outros. Não os diferencia somente por fora, exteriormente, mas 

também por dentro, interiormente, seus pensamentos, jeitos, sonhos, desejos, entre 

outros. Isso é de grande importância para as crianças, pois elas estão vivendo em 

um período em que estão se estruturando, criando sua personalidade e seus valores 

sociais e culturais. 

Os adultos têm um papel importante na modelagem do comportamento das 
crianças, mas eles podem escolher entre fazê-lo de forma autoritária ou 
cooperativa, por meio de ordens ou negociação. Existem grandes 
evidências de que a segunda forma é de longe a mais eficaz, além de levar 
a menos conflitos e angústia. Esta é uma das razões pelas quais colocamos 
tanta ênfase no uso pelas educadoras da negociação com as crianças, em 
lugar da coerção, e na necessidade de os adultos ajudarem as crianças a 
negociarem umas com as outras.   Isso não representa apenas uma 
questão de conveniência, mas, sim, do direito das crianças de serem 
respeitadas como indivíduos, de serem escutadas e levadas a sério, de 
forma que, ao ficarem mais velhas, elas possam tomar mais 
responsabilidades para si no sentido de exercer seus próprios direitos...Se 
quisermos que elas cresçam como cidadãos ativos e participativos, 
entretanto, precisamos aceitar que mesmo às crianças menores deveria ser 
dada a oportunidade de expressar suas opiniões e sua parte na tomada de 
decisões, tão logo tenham competência para tanto. (GOLDSCHMIED e 
JACKSON, 2006 p.24) 

 

Nota-se que a criança, com seu olhar, modifica seu mundo, faz um 
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mundo do seu jeito, do jeito que ela gostaria que fosse o mundo, com toda sua 

inocência e carisma. Assim como em filmes, uma história vista pode ser mudada 

através de um olhar infantil, para assim obter um final diferente, de modo diferente 

no qual foi anunciado. Esta reconstrução do final de um filme abrange uma 

possibilidade de estabelecer ligação com o passado. Com isso, vemos que com as 

imagens, podemos refazer novos caminhos, compreendendo assim a realidade 

social, quando não se tem possibilidade financeira para comprar algo, se imagina 

como se tivesse esse objeto, ou tal tipo superior de vida, superior ao que ela vive.  

Vemos que as escolas são espaços de circulação cultural, pois é lá que 

o aluno levará seus conceitos, valores, modos, sua cultura de determinado povo ou 

país. Isto é o que torna o ser humano singular, único, com suas diversas e diferentes 

experiências, essa experiência, por sua vez, contribui na formação de crianças, 

jovens e adultos, do ser humano, pois com ela pode resgatar histórias, fatos, 

acontecimentos, da cultura diferente que produzimos. è sempre importante 

trazermos historias e tradições culturais, diferentes, mas, com o conhecimento 

universal que temos, escapamos do isolamento, da perda de humanidade, e é este 

conhecimento universal que nos permite superar a particularidade.  

Existe a necessidade de oferecer aos educadores tempo e espaços 

para que possam aperfeiçoar suas idéias, planos e aprendizagens de modo que 

também possam socializá-los. Ainda que possam estar abertas a novos 

conhecimentos, muitas escolas ainda teimam em oferecer às crianças uma realidade 

que não condiz com a sua, como se ela não trouxesse consigo uma bagagem de 

aprendizagens.  

Desse modo, as crianças criam e contestam a cultura por meio  da 

aprendizagem, especialmente quando sua comunidade, suas praticas 

compartilhadas, suas identidades e seus significados são validados, ou seja, 

considerados. 

As crianças criam baseado naquilo que elas aprendem no seu 

cotidiano, em sua escola, sua comunidade, enfim naquilo que elas vivenciam, 

através de seus problemas, suas dificuldades entre outros sentimentos. Esta 

aprendizagem é um processo de interação social e ao mesmo tempo de identidade, 

haja vista que a criança aprende a conhecer a si mesma, suas compreensões, 

significados, questionamentos, hipóteses. 
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Nesse sentido, as vivências podem se tornar em grandes 

experiências: sociabilidade, atividades prazerosas e criativas, diversão e exercícios, 

pintura, teatro de bonecos, dança e teatro , canto e música, comer e cozinhar, cavar 

e construir. Para que isso aconteça, a aprendizagem precisa estar de maneira em 

que todos aqueles de convivência da criança, como: família, comunidade, e 

educadores, estejam informados sobre uma teoria de aprendizagem, levando em 

consideração seus limites, sua natureza.  

Sabe-se, contudo, que o processo de desenvolvimento acompanha 

o ser humano durante toda sua vida. Já o crescimento, acaba em certa idade, em 

uma idade determinada, quando assim a criança adquire sua maturidade biológica, 

realizando, então, coisas novas o tempo todo, cada vez mais complexas, 

aumentando a sua facilidade e habilidade mais e mais. 

Para Rogers, Maslow e outros teóricos, assim como ocorre com as 

plantas, mesmo em locais doentios lutam em busca do sol e da vida, tendo meios 

contrários, o ser humano tem um impulso inseparável ao organismo como um todo 

para nos levar ao desenvolvimento de nossas capacidades sejam elas físicas, 

intelectuais ou morais, tendo o propósito do desenvolvimento a auto-realização.  

 Tanto o crescimento como o desenvolvimento produzem mudanças 

nos componentes físicos, mental, emocional e social do ser humano, independente 

de sua vontade, ocorrendo constantemente. A criança antes mesmo de falar, ela 

balbucia, não tem sua fala perfeitamente. Ainda esta em processo de construção, 

sendo este um processo de evolução. 

Cada criança teu seu tempo determinado, tem seu desenvolvimento 

diferente, sendo que todas irão se desenvolver, tornando-se então capazes de 

realizar suas próprias atividades, sempre varia de criança para criança. Por isso 

devemos evitar comparações, pois cada criança tem o seu tempo, seja ele rápido ou 

lento. Cada uma segue seu próprio estilo e ritmo de desenvolvimento. 

É preciso saber a diferença existente entre o desenvolvimento e o 

crescimento, sua aprendizagem e sua maturidade. Para assim saber o que esperar 

de cada criança, e não forçá-la a determinada atitude ou comportamento em que 

não esteja de acordo com seu nível de maturidade. 
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4.2 O BRINCAR DE 0 A 3 ANOS 

 

Quando falamos em criança, nosso primeiro pensamento é o brinquedo 

e brincadeiras. A brincadeira é algo que muitas vezes é inerente a ela, à infância, 

pois é através do brincar que a criança experimenta, organiza-se, regula-se, constrói 

normas para si e para o outro. Ela cria e recria, a cada nova brincadeira, o mundo 

que a cerca, sendo o brincar uma forma de linguagem que a criança usa para 

compreender e interagir consigo, com o outro e com o mundo.  

 
 
É através do jogo e pelo brinquedo que a criança vai constituindo como 
sujeito e organizando-se, o bebezinho aproxima e afasta os brinquedos, 
olha os objetos suspenso no seu berço e acompanha seu deslocamento, 
tenta pegar algo para colocar na boca, tenta acertar o brinquedo na caixa, 
tira e põe muitas vezes os brinquedos da gaveta... a criança parte primeiro 
das brincadeiras com o seu corpo para, aos poucos, ir diferenciando os 
objetos ao seu redor.       ( LENI VIEIRA DORNELLES, 2001, p. 104). 

 

 

Desde muito cedo, os bebês começam a conhecer o mundo, sendo 

dependentes das relações que constituem com os que estão à sua volta e como 

estes interagem com ele. É pelo brincar que as crianças se expressam e se 

comunicam. É através das brincadeiras que elas começam a experimentar e a fazer 

interações com os objetos e as pessoas que estão à sua volta. Dornelles (2001 

p.105) continua: 

 
O brincar proporciona a troca de pontos de vista deferentes, ajuda a 
perceber como os outros o vêem, auxilia a criação de interesses comuns, 
uma razão para que se possa interagir com o outro. Ele tem, em cada 
momento da vida da criança, uma função, um significado diferente e 
especial para que dele participe.  

 

Ao observar crianças em situação da brincadeira espontânea, os 

adultos muitas vezes se impressionam com a forma como elas são absorvidas por 

essa atividade. Como é que não se cansam? De onde vem tanta energia? Se por 

um lado concordamos com os que pensam que na motivação das brincadeiras há 

algo que foge à compreensão racional dos adultos, por outro lado podemos dizer, 

sem medo de errar, que a causa de tamanha entrega e envolvimento por parte das 

crianças é o prazer, o divertimento que o brincar proporciona a elas. Assim, pode-se 
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dizer que a brincadeira espontânea possui aspectos bastante interessantes e 

simples de serem observados: o prazer e, ao mesmo tempo, a atitude de seriedade 

com que a criança se dedica a ela. 

O brincar está inserido na educação das crianças porque possui um 

duplo significado, além de ser uma fonte de lazer, ele também é um ótimo momento 

em que o pequeno realiza trocas com a sociedade vigente, onde através da 

socialização se insere no contexto. 

Quando a criança realiza o brincar, ela atribui significados às situações, 

contribuindo e se apropriando de conhecimento das mais diversas ordens, que 

partindo desse ponto de vista, a brincadeira assume um papel didático e que é 

explorado nas escolas. 

Quanto à origem ideológica, é importante lembrar a mudança de 

perspectiva, no início do século XIX, sobre a concepção da criança e, 

consequentemente, da brincadeira. Assim, deve-se essa mudança de perspectiva à 

ruptura romântica. A brincadeira era considerada quase sempre como fútil, ou 

melhor, tinha como única utilidade a distração, o recreio e, na pior das hipóteses, 

julgavam na nefasta. (BROUGÈRE, 1995). 

Elkonin (1998 p.50) complementa com a seguinte afirmativa: 

 

A origem histórica do jogo está intimamente relacionada com o tipo de 
educação das jovens gerações nas sociedades que se encontra em níveis 
baixos de desenvolvimento da produção e cultura. Baseando-se em 
numerosos e extensos dados, Alt (1956) alega a existência de uma 
unidade inicial composta da atividade laboral e da educação, ou seja, a 
educação não é um processo isolado como função social especial. Em sua 
opinião, os traços típicos da educação infantil nos primeiros períodos  do 
desenvolvimento da sociedade na educação de cada criança; segundo, a 
universalidade da educação: cada criança deve saber fazer tudo o que 
fazem os adultos e participar em todos os aspectos da vida da sociedade a 
que pertence; terceiro, a brevidade do período educativo: as crianças já 
conhecem desde cedo todas as tarefas que a vida apresenta logo se 
tornam independentes dos mais velhos, e seu desenvolvimento termina 
mais cedo do que em fases posteriores do desenvolvimento social.  

 
 
 

O conceito que mais caracterizava a criança, não podia dar o menor 

valor a um comportamento espontâneo. Assim, foi preciso, depois de Rosseau, que 

houvesse uma mudança profunda da imagem de criança e de natureza, para que 

pudesse associar uma visão positiva às suas atividades espontâneas. 
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O romantismo ao contrário, com Richter e alguns outros, vai exaltar os 

comportamentos naturais que expressam uma verdade mais essencial do que as 

verdades racionais dos conhecimentos constituídos. A criança surge como se 

estivesse em contato com uma verdade revelada que lhe desvenda o sentido do 

mundo de modo espontâneo (BROUGÈRE, 1995). 

Essa valorização da espontaneidade natural conduz a uma total 

reavaliação da brincadeira, que é o comportamento dessa criança rica em 

potencialidades interiores. A valorização do brincar se apóia no misto de uma 

criança portadora de verdades. 

Dentro desse contexto, surgiram vários autores que aceitavam tal idéia 

sobre a criança, E.T.A. Hoffman que popularizou a filosofia romântica, associou 

intimamente essa imagem da criança, natural portadora da verdade e valorização da 

brincadeira em seu conto “Léfant étraner”. 

Brougère  (1995 p. 91) continua afirmando: 

 
Não foi a razão que colocou a brincadeira no centro de educação da 
criança pequena, mas a exaltação da naturalidade, uma filosofia que se 
impôs como ruptura com o racionalismo das Luzes. Para abrir a via que 
levasse em conta a brincadeira, foi preciso perceber a criança como 
portadora da verdade, da poesia (diríamos, atualmente da criatividade), foi 
preciso, sobretudo, que se desenvolvesse uma confiança quase cega na 
natureza. A brincadeira é boa porque a natureza pura, representada pela 
criança, é boa. Ornar a brincadeira um suporte pedagógico é seguir a 
natureza.  

 
 

Froebel aplicará tais idéias num sistema de educação pré-escolar para 

crianças pequenas, baseado, em grande parte na brincadeira. Ao ler sobre ele, 

constata-se que esse herdeiro do pensamento romântico fundamentou sua 

pedagogia sobre uma filosofia, uma teosofia, não dando espaço para uma 

argumentação racional. Continua “A brincadeira é o mais alto grau do 

desenvolvimento infantil nessa idade, porque ela é manifestação livre e espontânea 

do interior, a manifestação do interior exigida pelo próprio interior (...) (1881, p.46). 

Concluindo assim, que foi a partir do surgimento do romantismo que 

forneceu o cenário na qual valorizava a brincadeira infantil, sendo que perpetua até 

os dias atuais (século XXI), mesmo que nos discursos legais e ideológicos. 

Parafraseando as palavras de Brougère (1995), a valorização da 

brincadeira apóia-se na supressão da dimensão social da educação da criança 

pequena, que, tal como um animal, surge como dominado, mas também, como um 
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ser conduzido pela natureza da qual a brincadeira é o meio principal de educação. 

Dar lugar à brincadeira consiste em propor uma educação natural. O mais 

interessante em tudo, é sobre um conceito que não pode ser aceito atualmente, no 

século XXI, porém foi a partir desse conceito que se fundamentou a alegação da 

brincadeira como meio educativo. 

 

 

4.3 O BRINCAR EM VYGOTSKY, ELKONIN, LEONTIEV e WINNICOUT 

 

 

Segundo Vygotsky (apud FRIEDMAN, 2008) a aprendizagem precede 

o desenvolvimento. Seria antagônico dizer que, para primeiro plano, a criança 

deveria ter que adquirir uma capacidade, depois aprender um determinado 

conteúdo. Vygotsky, antes de fazer pesquisas empíricas, comprova que há uma 

diferença na aprendizagem quando coloca a criança a realizar uma atividade 

sozinha ou se ela trabalha em grupo ou orientado por um adulto. Com isso, pode-se 

inferir a respeito da importância do professor na aprendizagem de uma criança. Um 

indivíduo com maior freqüência de experiência ajuda no processo de aplicação do 

conhecimento dessa criança, amplia novos horizontes na qual ela não teria 

capacidade de realizar sozinha (FRIEDMAN, 2008). 

Para Vygotsky, o jogo deve distinguir das outras formas de atividade da 

criança e sugere o fato de que ele envolva uma situação imaginária criada por ela 

própria: o brincar da criança é “imaginação em ação”. Toda atividade lúdica é feita 

por meios de regras, a situação imaginária de qualquer forma de brinquedo, já 

contém regras de comportamento, mesmo não sendo uma regra estabelecida a 

priori. Um bom exemplo disso é um caso de duas irmãs de cinco e sete anos que 

resolveram “brincar de serem irmãs”, o que é na verdade, a “realidade” do seu 

relacionamento. Mas quando elas “brincam de irmãs” há uma diferença. O que na 

vida real passa despercebida pela criança, torna-se uma regra de comportamento no 

brinquedo. 

A atividade lúdica é decisiva no desenvolvimento da criança porque a 

liberta de situações difíceis. No brincar, as coisas e ações não são o que aparentam 

ser, e, em situações imaginárias, a criança começa a agir independentemente do 
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que ela vê e a ser orientada pelo significado da situação, as ações têm sua origem 

muito mais em idéias do que em coisas. Quando isso acontece, a estrutura 

psicológica da criança com a realidade altera-se radicalmente, determinando o 

comportamento da criança. 

A questão da atividade lúdica, como um meio que liberta a criança de 

ações que devem ser completadas, não pela ação em si mesma, mas pelo valor 

semântico que ela carrega. Um bom exemplo disso, é que quando a criança faz de 

conta que está andando a cavalo, o significado domina a ação. Esse processo dá a 

criança uma nova “forma de desejo”, que além do seu comportamento diário, 

habitual de sua idade, a atividade lúdica é o nível mais alto do desenvolvimento no 

pré-escolar, e é por ela que a criança se move desde cedo (FRIEDMAN, 2008).  

Vygotsky (apud FRIEDMAN, 2008) formulou um conceito chamado 

Zona de Desenvolvimento Potencial ou Proximal que explica o que uma criança é 

capaz de fazer com o auxílio de pessoas mais experientes, podendo ser avaliado o 

processo de desenvolvimento até o presente momento e os processos de maturação 

já desenvolvidos, assim como processos que estão amadurecendo e se 

desenvolvendo. 

Parafraseando Vygotsky (1998), o aprendizado das crianças começa 

muito antes de elas freqüentarem escola, pois qualquer situação de aprendizado 

com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma história prévia. No 

período de suas primeiras perguntas, quando ela já assimila os nomes dos objetos 

em seu ambiente, a criança já está aprendendo de fato, por acaso é de se duvidar 

que a criança aprenda a falar com os adultos; ou que, através da formulação de 

perguntas e respostas, a criança adquire várias informações, ou que, através da 

imitação dos adultos e através da instrução recebida de como agir, a criança 

desenvolve um repertório completo de habilidades? De fato, aprendizado e 

desenvolvimento estão inter-relacionados desde primeiro dia de vida da criança. 

Segue um exemplo: Suponha-se que fossem pesquisadas duas 

crianças no momento em que elas entram para a escola, ambas com dez anos de 

idade cronológica e oito em termos de desenvolvimento mental, geralmente admite-

se que só é indicativo da capacidade das crianças aquilo que elas conseguem fazer 

por si mesma. Apresenta à criança uma série de bateria de teste ou várias tarefas 

com graus variados de dificuldades e se julga a extensão do desenvolvimento 

mental baseado em como e com que grau de dificuldade as crianças resolvem. 
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Mesmo que ela consiga resolver o problema, porém foi lhe foi fornecida pista ou se 

mostra como o problema inicial a solução e a criança a completa, ou ainda, se ela 

resolver o problema em colaboração com outras crianças, resumindo, se ela não é 

capaz de resolver o problema sozinho, a solução não é vista como um indicativo de 

seu desenvolvimento mental (VYGOTSKY, 1998). 

 Assim, significa que as crianças citadas no exemplo, podem lidar, de 

forma independente, com tarefas até o grau de dificuldade que foi padronizado para 

o nível de oito anos de idade. Visto assim, essas crianças parecem ser capazes de 

lidar com problemas de até o nível de oito anos de idade, e não, além disso. Porém, 

quando lhe é mostrado várias maneiras de tratar o problema, diferentes 

experimentadores poderiam empregar diferentes modos de demonstração em 

diversos casos. Alguns poderiam realizar uma demonstração inteira e pedir à criança 

para terminá-lo ou, ainda, fornecer pistas. Resumindo, se a criança resolver o 

problema com a ajuda do professor, diante dessa circunstância, é evidente que ela 

possa lidar com problemas de até o nível de doze anos de idade e a segunda 

criança com até o nível de nove anos, fazendo com que essas crianças não 

tivessem o mesmo nível de idade mental (VYGOTSKY, 1998). 

Quando se demonstrou que a capacidade de crianças com iguais 

níveis de desenvolvimento mental para aprender sob a orientação de um professor 

variava enormemente, tornou-se evidente que aquelas crianças não tinham a 

mesma idade mental e que o curso subseqüente de seu aprendizado seria, 

obviamente, diferente. Essa diferença entre doze e oito ou entre nove e oito, é o que 

se chama de zona de desenvolvimento proximal. Ela é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente 

de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da 

solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 1998). 

 
 
A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 
amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 
amadurecerão, mas que estão presentes em estado embrionário. Essas 
funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do 
desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real caracteriza o 
desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de 
desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental 
prospectivamente (VYGOTSKY, 1998, p.113). 
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Ainda, Vygostsky (1998) afirma que o estado de desenvolvimento 

mental de uma criança só pode ser determinado se forem revelados os seus dois 

níveis: o nível de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal. Uma 

compreensão plena do conceito de zona de desenvolvimento proximal deve levar à 

reavaliação do papel da imitação no aprendizado. Ao avaliar-se o desenvolvimento 

mental, consideram-se somente aquelas soluções de problemas que as crianças 

conseguem realizar sem a assistência de outros, sem demonstração e sem o 

fornecimento de pistas. Pensa-se na imitação e no aprendizado como processos 

puramente mecânicos. 

A atividade lúdica é crucial para o desenvolvimento cognitivo, afirma 

Vygostky (apud FRIEDMAN, 2008), já que o processo de criar situações imaginárias 

leva ao desenvolvimento do pensamento abstrato. Isso acontece porque novos 

relacionamentos são criados durante o brincar entre significados e objetos e ações. 

Elkonin (apud FRIEDMAN, 2008) seguia a mesma linha que Vygotsky, 

e analisando as funções simbólicas no brincar, ressaltou a importância dos adultos 

na inspiração das transformações do lúdico infantil, já que é nessas simbolizações 

que acontece a “emancipação da palavra da coisa”, o que torna o ato de brincar “um 

significado poderoso na penetração da criança na realidade”. 

Elkonin (apud FRIEDMAN, 2008) sugeriu uma lei do desenvolvimento 

do brinquedo e que a brincadeira e o jogo evoluem de uma situação inicial, em que o 

papel e a situação imaginária são explícitos e a regra é latente, para uma situação 

em que a regra se torna explícita e a situação imaginária e o papel latente. Essa é a 

principal mudança no brincar durante seu desenvolvimento. Brincadeiras como gato 

-e- rato ou lobo- e -carneiro, tem sua origem em jogos de papéis, que correspondem 

aos jogos simbólicos de Piaget. 

Leontiev (apud FRIEDMAN, 2008) também discutiu sobre o brincar 

infantil, ele acreditava que a atividade lúdica ocasiona o surgimento de uma situação 

lúdico-imaginária, com a coexistência de dois aspectos: a ação e o conteúdo. 

A ação é o caminho que leva a criança à descoberta da realidade 

objetiva. O conteúdo ou aspecto da ação corresponde às suas condições: o 

significado está associado a esse conteúdo. Um exemplo disso: o cavalinho – de - 

pau é uma atividade lúdica na qual o objeto de brincar (a vara) retém seu significado, 

a vara adquire um sentido lúdico (de um cavalo). A ruptura entre o sentido e o 
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significado de um objeto, surge no próprio processo de brincar. Esta relação é 

dinâmica. 

Em estágio precoce do desenvolvimento da atividade lúdica, a criança 

descobre no objeto, não somente as relações das pessoas entre si, provando que as 

relações sociais já existem na brincadeira e de maneira explícita. Assim, o papel da 

atividade lúdica é alterado: seu conteúdo determina tanto as relações entre as 

crianças e o objeto como as relações estabelecidas entre os participantes da 

brincadeira com um processo subordinado das crianças a certas regras de ação, 

sendo uma precondição no surgimento da consciência do princípio da própria regra 

do jogo. 

Outra avaliação importante que Leontiev aponta, é que a criança se 

avalia no fazer, nesse brincar, com a questão das habilidades, possibilidades e 

progresso em comparação com as das outras crianças, pela primeira vez, ela 

começa a julgar por si mesma suas próprias ações. 

O brinquedo ajuda a enfrentar, a superar barreiras e condicionamentos, 

desempenha a função de exercer o pensamento criativo, o desenvolvimento social e 

emocional da criança. 

 Leontiev (1988) afirma que as crianças aprendem desde o seu 

nascimento, formando suas primeiras capacidades, habilidades e aptidões humanas 

não sendo naturais ao homem, porém criadas pelas gerações que nos antecederam 

ao longo da história e que deve ser aprendido pelas novas gerações, pelo processo 

de desenvolvimento, mas que é, efetivamente, um processo educacional. Com os 

novos estudos acerca da nova concepção de criança que acontece nos dias atuais, 

questiona a velha concepção que se tinha e que nos levava a ver a criança como um 

ser incapaz. 

Para tanto, vemos também as contribuições de Winnicout (1965) em 

que aponta alguns aspectos da funcionalidade do brinquedo, sejam elas: as crianças 

têm prazer físico e emocional em todas as experiências das brincadeiras; os 

impulsos infantis coléricos ou agressivos podem ser expressos sem retorno do ódio 

e da violência do meio para com ela; ao brincar as crianças dominam suas 

angústias, controlam suas idéias ou impulsos que as conduzem caso não forem 

dominados; a personalidade infantil evolui através de brincadeiras feitas por outras 

crianças ou por adultos; ao brincar a criança organiza suas relações emocionais, 

propiciando o desenvolvimento de contatos sociais; e, ainda, na brincadeira, o uso 
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de formas e artes e a prática religiosa tendem, por métodos diversos, a se aliar à 

unificação e integração geral da personalidade. 

 

 

4.4  OS BRINQUEDOS DE CRIANÇAS PEQUENAS 

 

 

Os brinquedos devem ser adequados ao interesse, às necessidades e 

às capacidades da etapa de desenvolvimento na qual a criança se encontra. Desse 

modo, vêem-se algumas sugestões para cada fase de desenvolvimento infantil.   

Verifica-se que de 0 a 24 meses em função de ser o período sensório – 

motor, os tipos de brinquedos mais explorados pelo bebê são: Móbiles, chocalhos, 

brinquedos para morder, bichinho de vinil. 

Entre os 8 aos 12 meses, por ser um período de grande 

desenvolvimento psicomotor, a criança tem a necessidade de manipular  objetos, 

pôr, tirar, empilhar, experimentar, imitar gestos e sons, e é capaz de antecipar o 

resultado de algumas ações. Deste modo, os brinquedos adequados são os de 

puxar e empurrar, livros de pano, argolas de plástico para encaixes, cubos de pano, 

bichos de pelúcia, joão bobo. 

Entre os 18 aos 24 meses, consiste num período em que as crianças 

são capazes de lembrar-se de pessoas e coisas. Desenvolvem a capacidade de 

imitar e inicia o processo de representação mental (brincadeira simbólica). Os 

brinquedos adequados são blocos de construção; cavalo de pau; bolas; carro ou 

bicicleta sem pedal, que a criança movimente com os pés no chão; livros com 

ilustrações coloridas e simples. 

Já aos 2 anos, a criança gosta de estar com outras crianças, mas ainda 

não brinca junto, prefere mais o brincar sozinho. Briga facilmente e disputa 

brinquedos e não gosta de emprestar seus brinquedos. 

 

O círculo humano e o ambiente formado pelos objetos contribuem para a 
socialização da criança e isso através de múltiplas interações, dentre as 
quais algumas tomam a forma de brincadeira ou, pelo menos de um 
comportamento reconhecido como tal pelos adultos. (BROUGÈRE, 1995, p. 
62) 
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Essa atividade pode ser comprovada com uma brincadeira na medida 

em que não se origina de uma obrigação, não busca nenhum resultado, só o prazer 

que essa atividade pode ser comprovada. A brincadeira aparece como um meio de 

apropriação dos códigos culturais e seu papel na socialização são destacados. 

Como será que os brinquedos exercem para ser um instrumento 

socializador entre crianças, e de que forma permitem o acesso a certos códigos 

culturais e sociais necessários para a formação de um indivíduo social? De maneira 

clara, encara-se a socialização como um conjunto dos processos que permitem à 

criança se integrarem ao “socius” que a cerca, assimilando seus códigos que permite 

se comunicar com os outros membros da sociedade, tanto no plano verbal como no 

não verbal. 

Conforme aponta Brougère (1995), os brinquedos podem ter duas 

definições, uma relacionada à brincadeira ou a uma representação social. No 

primeiro caso, o brinquedo é tudo aquilo utilizado como suporte numa brincadeira, 

pode ser objeto manufaturado, um objeto fabricado por aquele que brinca, uma 

sucata com valor, só para a hora da brincadeira ou um objeto adaptado. Todos os 

objetos se tornam brinquedos e dura enquanto a brincadeira perdura. No segundo 

caso, o objeto como objeto industrial e artesanal, com um aspecto e função 

destinada a um sistema social de distribuição dos objetos. Quer seja ou não, 

utilizado numa situação de brincadeira, ele conserva seu caráter de brinquedo. O 

estudo foca nesse segundo caso, que é a materialização de um projeto adulto 

destinado às crianças, representando uma “mídia” que transmite a ela certos 

conteúdos simbólicos, imagens e representações produzidas pela sociedade que a 

cerca.  

Com o brinquedo, a criança constrói suas relações com o objeto, 

relações de posse, de utilização, de abandono, de perder, de desestruturação, que 

consistem na mesma proporção os esquemas que ela reproduzirá com outros 

objetos. 

Brougère (1995) diz que cercar as crianças de objetos, tanto no quadro 

familiar quanto nas creches e pré-escolas é inscrever o objeto, de modo essencial no 

processo de socialização e é também dirigir, em grande parte, a socialização para 

uma realização com o objeto. Apesar de estudos acerca do brinquedo, ele pode 

encerrar uma representação da criança, na medida em que é escolhido por um 

adulto e destinado a ela.  
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As cores e formas constroem um universo na qual predominam o 

animismo, o antropomorfismo, a magia, a alegria, a imagem risonha e nostálgica da 

infância. Para as crianças mais velhas, o brinquedo propõe uma imagem da 

sociedade, às vezes realistas, mas que se apóiam numa imagem que exalta o futuro. 

O conteúdo imaginário quer seja original ou retomado do livro ou do cinema está 

cada vez mais freqüente no mundo do brinquedo. Analisando essa questão, a 

criança entra em contato com um discurso cultural sobre a sociedade realizado para 

ela, como é feito ou foi feito nos contos, nos livros, nos desenhos animados. São 

produções que propõe um olhar sobre o mundo, olhar que leva em conta o 

destinatário especial, que é a criança. Nesse aspecto, a especificidade do brinquedo 

está no fato de ter volume, de propor situações originais de apropriação e, sobretudo 

em convidar à manipulação lúdica. 

Entretanto, não importa em que fase de desenvolvimento a criança se 

encontra, haja vista que o brincar sempre se faz importante e rico para os aspectos 

da vida infantil humana. Assim, de acordo com Santos (apud CRAIDY e 

KAERCHER, 2001 p.89) 

 
Por envolverem extrema dedicação e entusiasmo, os jogos das crianças são 
fundamentais para o desenvolvimento de diferentes condutas e também 
para a aprendizagem de diversos tipos de conhecimentos. Podemos então 
definir o espaço do jogo como um espaço de experiência e liberdade de 
criação no qual as crianças expressam suas emoções, sensações e 
pensamentos sobre o mundo e também um espaço de interação consigo 
mesmo e com os outros. (2001 p 89) 

 

Através da atividade lúdica a criança forma conceitos, seleciona idéias, 

estabelece relações lógicas, integra percepções, faz estimativas compatíveis com o 

seu crescimento físico e desenvolvimento. E, o fundamental, a criança vai se 

socializando. Muitas são as habilidades sociais reforçadas pelo brinquedo: 

cooperação, comunicação eficiente, competição honesta, redução da agressividade. 

O brinquedo permite às crianças progredirem até atingirem em nível de proficiência 

formidável. Segundo Nicolau  (1987 p.79):  

 
 
 As brincadeiras com água e areia possibilitam à criança identificar, 
diferenciar, generalizar, classificar, agrupar, ordenar, seriar, simbolizar, 
combinar e estimar. E juntamente com estas operações, a atenção esta 
sendo desenvolvido, o mesmo ocorrendo com respeito às relações 
espaciais e temporais. A expressão corporal e todo o desenvolvimento de 
gestos, posturas, a relação que se estabelece entre o corpo e a mente da 
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criança e o ambiente em que se encontram tudo isto se reveste de uma 
enorme importância ao desenvolvimento infantil.  

 

Cabe ao educador valorizar o brinquedo para encorajá-lo as crianças 

diante dos desafios a serem enfrentados; reconhecer as limitações do elemento 

competitivo no brinquedo infantil; equilibrar o brinquedo diretivo e o espontâneo; 

observar o brinquedo infantil para conhecer melhor as crianças e para que possa 

avaliar até que ponto a atividade está oferecendo prazer à criança; estimular os 

brinquedos sociais que favorecem os comportamentos interativos entre as crianças. 

Desse modo, devemos oferecer situações diferenciadas para a criança, 

uma vez que ela pode brincar sozinha, brincar com os amigos mesmo sem que haja 

uma relação cooperativa entre os mesmos, no entanto, deve brincar perto de outras 

crianças. Assim, o brinquedo pode prever uma diferenciação de papéis, pode ser 

cooperativo, competitivo ou impregnado de momentos de cooperação e de 

competição.  

De acordo com Dahlberg, Moss e Pence (2003) cabem o respeito pelo 

momento em que a criança se encontra, valorizando suas conquistas durante o 

brincar. 

 
 
[...] a criança pequena é entendida e reconhecida como sendo parte da 
sociedade, um membro da sociedade. Ela não existe apenas no lar da 
família, mas também no mundo mais amplo. Isto significa ser um cidadão, 
com direitos de cidadã e, quando ela for capaz de assumi-lo, com 
responsabilidades de cidadão. (DAHLBERG, MOSS e PENCE 2003, p. 72) 

 

 

Nessa nova perspectiva, a criança deixa de ser um ser passivo e passa 

a ser considerada como um ser ativo, capaz de aprender desde pequenina, 

utilizando as relações sociais que vivem, e junto com a influência do adulto, atribui 

significado às situações que experimenta. Para Poddiakov (1987) se observarmos as 

crianças, veremos que ela aprende fazendo, sempre realizando alguma atividade, 

podendo ser atividades em que repetem ações já observadas no fazer dos adultos. 

Por volta dos seis meses, a criança começa a se interessar pelos 

objetos que os adultos oferecem, afirmam Mello e Paschoal (2007). 
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[...] chamamos brincar essa atividade de experimentação dos diferentes 
objetos que vamos apresentando para ela e este é o melhor incentivo ao 
seu desenvolvimento, até próximo dos três anos de idade. Assim, ao pegar, 
lamber, morder, experimentar e brincar com os mais variados objetos, a 
criança observa, concentra-se, escolhe, experimenta, troca um objeto por 
outro, interage com as outras crianças que estão à sua volta, tenta 
desenvolver as curiosidades que a manipulação dos objetos desperta e, 
com isso, envia importantes estímulos ao seu cérebro. (2007, p 43 e 44) 

 

 

Infere-se que a criança desenvolve seu pensamento através dessas 

experimentações, vai conhecendo o mundo dos objetos, ampliando sua percepção, 

sua comunicação, seu desenvolvimento motor, vai acumulando experiências e 

criando uma memória e logo após algum tempo, começa a criar sua própria fala. 

 

 

 

4.4.1 O BRINCAR NO BERÇÁRIO 

 

 

A Educação Infantil tem como objetivo possibilitar o conhecimento 

formal, levando em consideração a bagagem de conceito que aquela criança trouxe 

de suas experiências e ajudá-la no processo de desenvolvimento do pensamento. 

É diferente o processo das brincadeiras acontecidas na educação 

infantil, bem como em ambientes do berçário, acalentadas por normas que 

influenciam na maneira de brincar, de desenvolver a motricidade e de se socializar 

com outras crianças. Não esqueçamos que as brincadeiras têm uma função dupla, a 

de criar o conhecimento e a do lazer, e não apenas fazer com que beneficie um dos 

lados. 

Desse modo, infere-se pensar que as práticas lúdicas no berçário, 

devem ser bastante diversificadas e ricas em estímulos, sendo também 

intermediadas por outros elementos: a disciplina; a ocupação do espaço; as 

expressões de afeto e conflito. Assim, mesmo que o adulto não esteja presente 

fisicamente, ela influencia e regula a atividade da criança, elas mantêm o mesmo 

comportamento de regras mesmo quando não são exigidas, como por exemplo: falar 

baixo ou ficar sentada. 
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O primeiro brinquedo do bebê é o corpo do adulto que cuida dele. Um 

bebê segura os dedos de seu pai ou de sua mãe, manipula o seio da sua mãe, 

enlaçando seus dedos no cabelo dela ou na barba do pai, agarrando brincos, 

colares ou óculos. O foco do bebê está na cuidadora mais próxima, vivenciando o 

calor familiar, o cheiro, a tensão superficial da pele, as vibrações de voz e do riso, e 

tudo mais que contribui para criar o cuidado e as trocas cotidianas. Porém, o bebê 

também precisa de oportunidades para brincar e aprender quando não está 

recebendo atenção de um adulto próximo. 

Podem-se encontrar nas creches uma abundância de brinquedos com 

a forma de animais de todos os tipos, alguns atraentes e outros grotescos. Esses 

animais são muitas vezes de plástico que, por mais imaginativos que sejamos nunca 

poderiam ser chamados de cuddly, ou de materiais sintéticos que têm uma textura 

desagradável ao toque. Deve-se distinguir claramente entre um brinquedo macio, um 

animal, um ursinho de pelúcia ou uma boneca tradicional que tem o caráter de ser o 

favorito e pessoal da criança, e a coleção indiscriminada de uma quantidade desses 

objetos que muitas vezes abarrotam uma creche. 

Parafraseando as palavras de Goldschmied & Jackson (2006), quanto 

à existência de um objeto especial, que pode ser ainda um pedaço de um cobertor 

de lã ou outro material, tem enorme importância e significado para a criança e há 

muito tempo foi compreendido pela maioria dos adultos. Muitos pais já passaram 

pela experiência de ouvir lamúrias frenéticas vindas do banco de trás, já estando a 

80 quilômetros longe de casa, porque finalmente se percebeu que Teddy (o ursinho 

de pelúcia) foi esquecido em casa. Não há nada a fazer a não ser voltar e buscá-lo. 

Tal brinquedo ou item geralmente tem um nome especial, que a família usa 

sorridentemente ao se referir a ele.  

Os vínculos com objetos familiares ou muito usados persistem até a 

vida adulta, esses objetos pessoais devem ser tratados com o devido respeito pelas 

cuidadoras e mantidos sempre em lugares em que as crianças possam ter livre 

acesso a eles. No entanto, as creches muitas vezes acumulam uma enorme 

quantidade de brinquedos macios e animais de plástico de aparência ruim e que não 

portam um significado pessoal para as crianças. As funcionárias fariam bem em 

manter uma organização regular e rigorosa de uma grande proporção desses itens, 

que ocupam muito do precioso espaço para depósito, para posteriormente se 

desfazerem deles. Eles podem ser substituídos por um número menor de animais 
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realísticos e de boa qualidade, cobertos por tecidos naturais de texturas 

interessantes. 

Existem alguns brinquedos que podem ser utilizados para as crianças, 

sendo essenciais para essa faixa de idade, pois tem que se oferecer uma grande 

variedade e riqueza de experiências, dando ao bebê a oportunidade de explorar com 

as mãos e a boca uma ampla gama de texturas e formatos, que mesmo que seja 

limitado o orçamento, vale a pena investir em equipamentos resistentes e de 

madeira (GOLDSCHIMIED & JACKSON, 2006).  

O bloco de cilindro sólido de madeira, com as medidas 203 x 127 x 52 

mm, ele tem seis buracos nos quais se encaixam seis cilindros de madeira. Um bebê 

que fique sentado gostará de retirá-los, uma por vez, para colocá-los na boca, bater 

com eles no chão ou agitá-los no ar. Somente mais tarde o bebê será capaz de 

colocá-los de volta em seus lugares, portanto, o adulto deve fazê-lo, e o bebê terá 

muito prazer com a repetição desse simples processo. A lata com um furo para 

colocar bolas é um brinquedo que oferece ao bebê a experiência do “está lá” e “não 

está lá”, e um sentido repetido de descoberta. A lata tem que ser relativamente 

grande, com uma tampa de pressão, com não mais de 127 mm de altura, para que 

seja facilmente acessível à mão de um bebê que esteja sentado. 

Escolher uma quantidade de bolas - feitas de madeira, caso possa 

achá-las. Obter um cesto pequeno e resistente, ou uma bandeja de vime, no qual as 

bolas sejam mantidas para serem usadas junto com a lata. Fazer um furo do 

tamanho das bolas na tampa da lata e cobrir com filme adesivo, virando o filme para 

dentro para cobrir a borda cortante do furo. A criança descobrirá por si mesma que 

as bolas deslizam pelo furo e que faz um barulho interessante ao bater no fundo da 

lata. Finalmente, ela quererá recuperar a bola, tentando inserir a mão no furo, e 

perceberá que isso é impossível. Ela provavelmente tentará olhar para dentro da lata 

através do furo, procurando localizar a bola, que ela percebe que está lá, porém 

obviamente seu rosto bloqueará a luz, ela sacudirá a lata, mas precisará do adulto 

para retirar a tampa de maneira que possa recuperar as bolas e, com a tampa 

novamente no lugar, repetir esse processo.  
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É perceptível que a linguagem do brincar é necessária desde os 

primeiros anos de vida de uma criança ou bebê,  o que faz ser extremamente 

importantes os estudos realizados nessa área. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No cotidiano, muitas vezes o momento lúdico dos pequeninos é 

passado despercebido, pois existe a impressão de que eles estão fazendo tal ato 

deliberadamente, porém, as pesquisas realizadas neste trabalho, mostraram que tais 

atitudes são de extrema importância para o crescimento físico, cognitivo, social, 

afetivo, entre outros. Quando os educadores possuem esse conhecimento, 

reconhecendo que a as crianças são seres ativos na sociedade, eles passam a 

incumbir valores positivos a este momento de lazer, realizando brincadeiras 

educativas e fazendo com que os pequeninos aprendem muito mais. 

Cabe à equipe pedagógica da escola e principalmente aos professores, 

conscientizar os pais sobre a importância do ato de brincar, esclarecendo os 

benefícios que ele traz e mostrar, talvez até ensiná-los ações que estimulem o 

brincar: brincar junto com as crianças, brincadeiras que desenvolvam o raciocínio, a 

coordenação, enfim. 

Com o estudo de grandes pensadores, que reconheceram a grande 

capacidade de aprendizagem dos pequenos, a idéia de que as crianças eram 

adultos em miniatura foi quase eliminada. Pensadores como Vygotsky e seus 

seguidores como Leontiev e Elkonin, são um grande exemplo de ideologia pregada 

deste tempo remota que ainda se faz presente na contemporaneidade trazendo 

muitas questões levantadas e discutidas por grandes nomes do meio acadêmico.  

Portanto, espero  que com essa pesquisa os profissionais que lidam ou pretendem 

fazê-lo, possam conhecer mais profundamente acerca de suas peculiaridades, 

reconhecendo nas crianças tanto a dependência quanto  a necessidade de adquirir 

autonomia, desenvolvendo suas habilidades. 

Trabalhar com ética, responsabilidade e respeito para com as 

crianças é dever dos cidadãos em geral, principalmente dos professores de crianças 

pequenas, pois aos olhos atentos dos pequenos, é nos seus professores que estão 

estampados seus heróis. Portanto, devemos sempre estar atentos, visto que nossos 

atos e palavras são incrivelmente capazes de moldar a personalidade e o 

pensamento das crianças, que sempre estarão nos observando e esperando atenta 

e ansiosamente. 
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