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RESUMO 
 
 

De acordo com os documentos oficiais, o brincar é essencial para o 
desenvolvimento pleno da criança, entretanto, na contemporaneidade, por vezes, 
esta atividade infantil é colocada em segundo plano e as crianças já não têm a 
mesma concepção de brincar de antigamente. É neste contexto que este estudo 
teve como enfoque principal analisar o espaço do brincar na infância 
contemporânea. Para fundamentar este estudo, desenvolveu-se um breve histórico 
do brincar, dos brinquedos e brincadeiras ao longo dos tempos, uma reflexão sobre 
a concepção do brincar na sociedade moderna e, uma análise do universo das 
crianças do século XX, assim como, da atualidade, por meio de relatos do brincar 
em diferentes gerações, ou seja, da década de 1920 aos dias atuais. Com o objetivo 
de buscar entender o espaço que o brincar ocupa na infância contemporânea e, 
como se estabelece no cotidiano das relações familiares e escolares. O presente 
estudo caracterizou-se como pesquisa qualitativa e compreendeu uma pesquisa 
bibliográfica com entrevistas e observações. Os resultados alcançados por esse 
procedimento de pesquisa possibilitaram um maior conhecimento a respeito da 
história do brincar e de como as mudanças na sociedade, aliadas à mídia, têm 
influenciado, significativamente, o brincar das crianças na contemporaneidade. 
 
Palavras-chave: Brincar. Contemporaneidade. Infância. Era teconológica. 
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INTRODUÇÃO 
 

Com base no pressuposto de que o brincar é essencial para o 

desenvolvimento pleno da criança, o presente estudo tem como enfoque principal 

compreender o espaço do brincar na infância contemporânea. Neste contexto, seu 

objetivo principal é analisar a relação entre o brincar tecnológico e a infância 

contemporânea, a partir de um estudo do espaço do brincar e sua evolução ao longo 

da história, assim como, de uma reflexão sobre os brinquedos no universo das 

crianças do século XX e da atualidade. Para isso, tomam-se como categoria os 

relatos do brincar em diferentes gerações: da década de 1920 aos dias atuais.  

Assim, procurou-se refletir sobre o brincar na atualidade e, como o desenvolvimento 

tecnológico foi se imiscuindo no dia-a-dia da criança, principalmente, no que se 

refere ao brincar no espaço escolar. Neste sentido, buscou-se respostas para as 

seguintes questões: Qual o espaço do brincar na infância contemporânea? Como o 

brincar se estabelece atrás dos muros da escola?   

Para fundamentar este estudo, que se caracteriza como pesquisa 

qualitativa, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, uma entrevista e sessões de 

observação. De acordo com Ludke e André (1986), para se realizar uma pesquisa, é 

preciso promover o confronto entre os dados, as evidências e as informações 

coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento teórico a respeito dele. Os 

dados primários foram levantados por meio de uma entrevista e da observação. A 

observação, segundo as autoras (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.27), “ocupa um lugar 

privilegiado nas novas abordagens de pesquisa educacional, possibilitando um 

contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado”, e a 

entrevista, por sua vez, permite “a captação imediata e corrente da informação 

desejada, podendo assim tratar de assuntos de natureza pessoal e íntima” (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986, p.34), além disso, esta “ganha vida ao se iniciar o diálogo entre o 

entrevistador e o entrevistado”. Foram entrevistadas 14 pessoas que viveram suas 

infâncias a partir da década de 1920, com o objetivo de levantar dados para a 

discussão proposta por este estudo, ou seja, as transformações do brincar e do 

espaço do brincar disponibilizado pela escola, para a criança, na atualidade. 

A fundamentação teórica teve como base o filósofo alemão Walter 

Benjamin (+1892-1940), no que se refere ao olhar dirigido ao espaço do brincar ao 

longo da história, tema que compôs o primeiro capítulo deste trabalho. Neste 
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capítulo, apresentou-se um breve resgate do espaço do brincar na história refletindo-

se sobre o desenvolvimento dos brinquedos como resultado do progresso 

tecnológico da sociedade moderna.  

No segundo capítulo, são apresentadas as entrevistas, cujo objetivo 

foi conhecer as vivências de crianças de outras épocas, ponto de partida para 

reflexões sobre as transformações da concepção do ato de brincar na 

contemporaneidade. Assim, com base nas memórias de 14 indivíduos que nasceram 

entre as décadas de 1920 e 1980 (dois por década), buscou-se compreender o 

cenário do brincar e das brincadeiras do passado, ou seja, as brincadeiras mais 

marcantes para cada um dos entrevistados, tanto no âmbito do familiar como na 

escola. 

O terceiro capítulo apresenta uma discussão sobre o silenciamento 

do adulto e da criança na era tecnológica. A discussão tem como ponto de partida as 

duas faces da era tecnológica na contemporaneidade: ao mesmo tempo em que 

favorece e facilita a vida e a rotina do homem moderno, também o aliena e o 

silencia. Neste contexto, o brincar ganha um novo espaço dentro do processo 

produtivo e a criança passa a ser alvo da lucratividade da indústria de brinquedos. A 

concepção de brincar toma carona neste processo e se distancia de seu objetivo 

natural que é a criação e a imaginação. 

O quarto capítulo enfoca o espaço da cidade, da casa e a 

comunidade onde esta e a escola estão inseridas. Assim, buscou-se entender como 

a cidade se configura na contemporaneidade e seus reflexos sobre a sociedade, o 

espaço da escola e, consequentemente, o espaço do brincar, que, hoje, está 

preservado pelo muro da escola ou da casa, pois se restringem aos pequenos 

quintais, que isolam as crianças umas das outras, tornando-as solitárias. 

Ao se refletir sobre a infância contemporânea e seu brincar, fica 

evidente que, mais do em qualquer outra época, hoje, deve-se lutar por uma 

educação que defenda a criatividade, a imaginação e a liberdade, pois só assim as 

crianças poderão desenvolver suas potencialidades, principalmente, porque “se 

aprende a brincar, brincando” nas relações com o outro. Além disso, o contato com o 

outro, no âmbito da brincadeira, faz com que a criança aprenda a interagir 

socialmente. 
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1  O ESPAÇO DO BRINCAR AO LONGO DA HISTÓRIA  
 
 

 Walter Benjamin (1984, p. 64), em seu livro „Reflexões: a criança, o 

brinquedo a educação‟, assinala que “brincar significa sempre libertação. Rodeada 

por um mundo de gigantes, as crianças criam para si, brincando, o pequeno mundo 

próprio.” O filósofo alemão faz uma análise dos brinquedos no pós-guerra, momento 

em que a sociedade industrial começa perceber o valor comercial dos objetos 

lúdicos, percepção que perdura na atualidade. Entretanto, a imaginação criativa da 

criança é a mesma em qualquer época, assim, Benjamin (1984) tinha como meta 

preservar os valores da infância e da juventude, que, naquele momento, eram alvo 

do novo regime totalitário, que buscava integrar não só os jovens, mas também os 

pequeninos na “Juventude Hitlerista”. Ele não concordava com tal situação e travava 

uma grande luta com os precursores dessa ideia. Nesse sentido, Silva relata que: 

 

Benjamin tece suas críticas à negação da experiência que permeia a 
modernidade e ao risco que ela traz, o qual reside na ausência de espaço 
para a experiência e na possibilidade de se perder a capacidade de narrar, 
de contar a sua própria história. Lança seu olhar sobre a infância, pelas 
frestas onde ninguém procura ver; sobre a experiência a ser recuperada 
pela memória que a linguagem e a ciência não conseguiram definir, nem 
silenciar (SILVA, 2007, p. 18). 
 

Para a autora, em qualquer tempo histórico, as crianças devem ser 

livres para olhar seu mundo e, por meio deste olhar reflexivo, construir sua própria 

história e constituir-se como futuro pensante da nação. Para isto, precisam exercitar 

seu poder criativo e reflexivo por meio da experiência da infância. 

Como o brinquedo tem uma dimensão histórica e cultural, Benjamin 

(1984), em uma revisão histórica deste, assinala que os brinquedos de todos os 

povos tiveram origem em indústria doméstica e retratavam, exatamente, a maneira 

como o adulto se comportava em relação ao mundo da criança. Assim, os 

brinquedos eram confeccionados com base em uma concepção “adultocêntrica”, 

pois embutiam o olhar e o poder que o adulto exercia sobre a criança. 

Historicamente, a boneca de cera do século XVIII era idêntica a uma 

moderna boneca com traços realistas, pois os brinquedos eram criados para retratar 

a realeza e não para atender os interesses da criança; eles eram pensados pelo 

adulto para suprir a demanda da sociedade da época. Durante muito tempo, as 

crianças eram vistas como pequenos homens e mulheres. Segundo Benjamin: 
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Há brinquedos muito antigos, como bola, roda, roda de penas, papagaio, 
que provavelmente derivam de objetos de culto e que, dessacralizados, dão 
margem para a criança desenvolver a sua fantasia. E há outros brinquedos, 
simplesmente impostos pelos adultos enquanto expressão de uma nostalgia 
sentimental e de falta de diálogo (BENJAMIN, 1984, p.14). 
 

A princípio, as crianças eram obrigadas a cultuar esses artefatos 

como meros objetos de enfeite, porém, mais tarde, com a própria imaginação, os 

transformaram “brinquedos”, ou seja, o bibelô se tornou objeto de brincar. Essa 

transformação, resultante da imaginação da criança, pode envolver inúmeros 

materiais, como assinala Benjamin: 

 

As crianças “sentem-se irresistivelmente atraídas pelos destroços que 
surgem da construção, do trabalho no jardim ou em casa, da atividade do 
alfaiate ou do marceneiro. Nesses restos que sobram elas reconhecem o 
rosto que o mundo das coisas volta exatamente para elas, e só para elas. 
Nesses restos elas estão menos empenhadas em imitar as obras dos 
adultos do que em estabelecer entre os mais diferentes materiais, através 
daquilo que criam em suas brincadeiras, uma nova e incoerente relação. 
Com isso as crianças formam seu próprio mundo de coisas, mundo 
pequeno inserido em um o maior (BENJAMIN, 1984, p.77). 
 
 

Desse fato resultou a expressão: as crianças “fazem história a partir 

do lixo da história”, conforme relata Benjamin (1984, p.14), pois, “ao invés da 

representação e do eventual sentimentalismo metafórico, o brinquedo fala para a 

criança a linguagem simples da pura materialidade, do puro prazer dos sentidos.” 

Desse modo, na sua infantilidade, a criança encontra sentido nas pequenas coisas, 

até mesmo em objetos desprezados pelos adultos, que transforma em brinquedo. O 

autor acrescenta ainda que: 

 
Toda pedra que ela encontra, toda flor colhida e toda borboleta apanhada é 
para ela já o começo de uma coleção e tudo aquilo que possui representa-
lhe uma coleção. [...] atrás do cortinado, a criança transforma-se, ela 
mesma em algo branco e que sopra como o vento, converte-se em 
fantasma. A mesa de jantar, debaixo da qual ela pôs-se de cócoras, deixa-a 
transformar-se em ídolo de madeira em um templo onde as pernas talhadas 
são as quatro colunas. E por detrás de uma porta ela própria é porta [...] 
(BENJAMIN, 1984, p.80). 
 
 

De forma ingênua e envolta em sua alegria, a criança consegue rir 

de tudo, até mesmo dos percalços próprios da idade, pois com sua simplicidade, fixa 

o olhar e dá vida ao que o adulto não vê ou não dá mais importância.  Nesse 

sentido, Benjamin lembra que: 
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[...] uma coisa devemos ter em mente: jamais são os adultos que executam 
a correção mais eficaz dos brinquedos – sejam eles pedagogos, fabricantes 
ou literatos – mas as próprias crianças durante a brincadeira. Uma vez 
perdida, quebrada e reparada mesmo uma boneca principesca transforma-
se numa eficiente camarada proletária na comuna lúdica das crianças 
(BENJAMIN, 1984, p.65). 
 
 

Benjamin (1984) aponta a Europa, mais precisamente, a Alemanha, 

como o campo dos mais belos brinquedos ainda encontrados em alguns museus, e 

faz uma viagem pelas cidades que propiciam uma volta no tempo, onde alguns 

brinquedos ficaram mais evidentes: Nuremberg, a cidade do soldadinho de chumbo 

e da arca de Noé; Munique, a cidade da mais velha casa de boneca; e Sonneberg, a 

cidade das bonecas de madeira e das árvores de aparas de madeira do Erzgebirge. 

Os brinquedos eram artesanais, munidos de sóbria beleza, feitos de madeira, 

estanho, entre outros materiais. Segundo o autor: 

[...] tais brinquedos não foram em seus primórdios invenções de fabricantes 
especializados; eles nasceram, sobretudo nas oficinas de entalhadores em 
madeira, fundidores de estanho etc. Antes do século XIX a produção de 
brinquedos não era função de uma única indústria. O estilo e a beleza das 
peças mais antigas explicam-se pela circunstância de que o brinquedo 
representava antigamente um produto secundário das diversas indústrias 
manufatureiras, as quais, restringidas pelos estatutos corporativos, só 
podiam fabricar aquilo que competia a seu ramo (BENJAMIN 1984, p.67). 

Assim, os brinquedos podiam ser encontrados nas mãos de diversos 

artesões, ou seja, os soldadinhos de chumbo podiam ser encontrados com o 

caldeireiro, as bonecas de cera, com o fabricante de vela, os animais de madeira, 

com o marceneiro. Para Benjamin (1984, p.73), a “simplicidade” tornou-se uma 

palavra de ordem nas oficinas artesanais e não se encontrava só “nas formas dos 

brinquedos, mas na transparência de seu processo de produção.” O homem, ao 

construir tais brinquedos e manuseá-los, também vivenciava o ser criança, talvez, de 

forma artificial, pelo fato de ser adulto, todavia, isso massageava seu ego, ninguém 

o havia ensinado, era uma relação entre criador e criação. 

                                                                      Figura 1 - Boneca de cera 

                          Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 
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                            Figura 2 - Soldadinho de chumbo                                   Figura 3 - Cavalo de pau 

Benjamin (1984) destaca que, no início do século XIX, as indústrias 

começaram a se proliferar por toda parte. Desse modo, a madeira perde espaço 

para outros materiais, como metais, vidros, alabastro e papel e assim, os brinquedos 

artesanais foram sendo substituídos por brinquedos produzidos industrialmente.  

Com a industrialização, os brinquedos tornaram-se maiores e acabaram por sair do 

controle da família, o que causava estranheza não só às crianças como também aos 

pais, entretanto, favorecia o processo industrial que, a partir de então, ganha mais 

um aliado: a criança. 

A modernidade trouxe muito progresso para a vida do homem, 

concomitantemente, deu lugar à negação da infância e à negação da experiência, 

pois o avanço tecnológico se processa de maneira muito rápida e, assim, não 

permite perda de tempo, muito menos para se fazer experiências. 

Para Silva (2007, p. 61), “o significado de experiência passa pelo 

que é vivido, pensado, narrado: a ação é contada a outro, partilhada, tornando-se 

infinita; portanto, esse seu caráter histórico, de ir além do tempo vivido, de ser 

coletiva, constitui a experiência.” A autora enfatiza também que a experiência se 

constitui em meio a um agrupamento de estímulos, que, quando transmitidos, 

deixam, no inconsciente, traços mnêmicos duráveis, pois, sem eles, ela estaria 

fadada à degradação, ou seja, a se tornar uma vivência transitória.  

Desse modo, na sociedade capitalista moderna, o processo vivido 

pelo indivíduo, em busca de se relacionar consigo próprio e com o meio em que está 

Fonte: Google 
(Acesso em: 10 set. 2012) 
 

Fonte: Google 

(Acesso em: 10 set. 2012) 
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inserido, acaba se tornando superficial e até traumático, pois as pessoas, a cada dia 

mais, enclausuram-se, absurdamente, em seu “mundo”, passando a viver 

isoladamente. 
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2. UMA REFLEXÃO SOBRE O BRINCAR, E AS BRINCADEIRAS NA HISTÓRIA: 
DOS ANOS 20 AOS ANOS 80 DO SÉC. XX. 
                                                                                                                    

No que diz respeito ao “brincar”, é possível constatar que, ao longo 

dos tempos, as crianças foram se transformando em vítimas do turbilhão de coisas 

que a vida moderna produz, principalmente, no que diz respeito à responsabilidade 

de realizar sonhos não concretizados pelos adultos. Neste sentido, buscou-se ouvir 

indivíduos que foram criança em outras épocas, com o objetivo de analisar as 

transformações ocorridas em relação à concepção de brincar na travessia da 

contemporaneidade.  

Figura 4 - Crianças brincando com bambolê 

 
Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 

 

Ao entrar em contato com as memórias daqueles que nasceram 

entre as décadas de 1920 até 1980, foram identificados sentimentos diversos: 

manifestações de carinho, desabafos, alegria, tristezas e muitas saudades. Para 

ilustrar e compreender o cenário do brincar e das brincadeiras, no passado, foram 

selecionadas para uma entrevista, 14 pessoas, nascidas entre as décadas de 1920 

e 1980. Foram escolhidas, para cada década, duas pessoas, que falaram sobre o 

brincar em sua infância, sobre as brincadeiras mais marcantes e sobre as mais 

comuns na escola. 

A primeira entrevistada foi Srª Antônia, que nasceu em 1922, na 

cidade de Paraguaçu Paulista-SP, e passou maior parte de sua infância na zona 

rural. Logo na primeira questão, „Como a senhora brincava antigamente e do quê se 

brincava?‟, ela abriu um vasto sorriso e começou a contar: Quando eu tinha uns três 
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anos, minha irmã mais velha tinha um jardim muito bonito na porta da sala, com 

cravos e rosas, então eu conversava com as florzinhas e troquei meu nome, dizia 

para as pessoas que, a partir daquele dia, o meu nome era Rosa Cravo, e essa foi 

minha primeira brincadeira. Depois eu queria muito uma boneca, mas como meu pai 

era colono, não tinha condição de comprar, então minha irmã apanhou um mamão 

grande e eu coloquei quatro perninhas e uma boquinha, essa era a minha vaquinha. 

E também tinha uma abóbora grande que eu fazia de Boneca.  

A fala de Dona Antônia estava envolvida de muita emoção, então, 

quando questionada sobre o local em que brincava e quais seus brinquedos, ela 

disse: No quintal de casa mesmo, que eu me recordo, só tive brinquedo um pouco 

maior. Quando eu tinha uns cinco anos, minha mãe comprou um fogãozinho com 

umas panelinhas pra mim, e aí eu e meu irmão brincávamos de fazer comidinhas.  

 

Figura 5 - Fogãozinho com panelinhas 

 

 

 

 

 

 

A Srª Marta, nascida em 1926, em Jardins, estado do Ceará, quando 

questionada sobre como brincava antigamente e do quê brincava, abaixou os olhos 

e disse: A gente quase não brincava, pois tinha que cuidar dos irmãos mais novos, e 

quando eu brincava era só no domingo, e dá dó falar, mas a boneca que eu tinha 

era de espiga de milho, a gente era pobre não tinha condição.  

 

Figura 6: Figura 6: Boneca de milho 

                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 

Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 
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                  Percebe-se que a infância desse tempo estava muito ligada aos 

elementos da natureza e que os brinquedos “industrializados” estavam muito 

distantes da realidade social e econômica desses indivíduos. A infância de Antônia e 

de Marta se voltava para o exercício imaginativo e criativo. A imitação mostra-se 

como elemento intrínseco da brincadeira e não como objeto de brincar. Mamão, 

abóbora e espiga de milho criaram vida e deram sentido ao cenário infantil dessas 

duas crianças. O objeto transformou-se naquilo que Antônia e Marta determinavam 

em suas brincadeiras. Ao mesmo tempo, por meio de suas falas, já se percebe a 

valorização que os brinquedos industrializados têm na memória destas senhoras, 

quando fazem uma relação com o tempo atual, de seus netos. Provavelmente, 

quando eram crianças, tais brinquedos não fizeram falta alguma. 

      

Figura 7 - Crianças brincando em carrinho antigo 

 

                        

      Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 

 

No que se refere à questão sobre as brincadeiras na escola, as 

lágrimas brotaram dos olhos de Dona Antônia, que, mesmo engasgada, insistiu em 

responder: Sabe, minha filha, meu pai achava que filha mulher não precisava 

estudar, pois, para ele, eu iria aprender só pra escrever carta para o namorado, e 

então, de tanto insistir, só frequentei escola aos catorze anos, já era mocinha e não 

brincava. 

Marta teve oportunidade de frequentar a escola, mas sua resposta 

não difere muito da de Antônia: Brincava não, eu fui pouco a escola, meu pai me 

mandou pra escola, mas eu não gostava, aquilo não entrava na minha cabeça. As 

respostas das duas entrevistadas mostram o quanto a escola era desvalorizada 

pelas mulheres desse tempo. Elas eram educadas para serem donas de casa, 
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esposas dedicadas e mães. As brincadeiras e brinquedos refletem esta visão. As 

meninas envolviam-se com panelinhas e bonecas (de pano, abóbora ou milho), mas 

tinham que cuidar dos irmãos mais novos. 

Figura 8 - Criança cuidando dos irmãos mais novos 
 

 
            

               Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 

 

Para falar sobre a década de 1930, foi entrevistada a Srª Helena, 

nascida em 1934, em Minas Gerais, e a Srª Eva, nascida em 1932, em Cafelândia, 

estado de São Paulo. Dona Helena, uma senhora de poucas palavras, relatou: Eu 

brincava no quintal de casa com boneca de sabugo e boneca de pano que a gente 

mesmo fazia, pois, naquele tempo, os pais não compravam brinquedos para as 

crianças. Não tinha condições.  A zona rural ainda era a realidade da maioria das 

pessoas e em muito se assemelhava à da década anterior, porém, percebe-se que 

os brinquedos industrializados já se faziam presentes, mesmo que em forma de 

reprodução (boneca de pano).  

 Figura 9 - Boneca de pano                                        Figura 10 - Bonecas de pano 

 

           

               Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 

 

Quando se refere à infância, vivida na cidade, Dona Eva, uma 

senhora bastante esclarecida, aos poucos, foi traçando como era seu brincar e suas 

brincadeiras quando criança: No meu tempo, não tinha esses negócios que tem hoje 

Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 
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não, eu brincava de pular corda, de passar anel, roda (vamos passear na floresta 

enquanto seu lobo se apronta), de lenço atrás.  

             Figura 11 - Brincadeira de passar anel                           Figura12 - Crianças pulando corda 

 

     

            Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012)                       Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 

 

Eu não tinha muita boneca, pois a gente era pobre, mas minha mãe 

comprou uma boneca pra mim e para minha irmã (a gente dividia, ela brincava um 

pouco de manhã e eu a tarde). Naquela época, não tínhamos televisão, então o 

irmão da minha colega se vestiu de padre com uma roupa preta e pegamos mais um 

casal de coleguinha e batizamos a boneca, lembro que a minha mãe fez uma mesa 

com bolo e guaraná, e era assim que a gente brincava e se divertia.  

Diante da pergunta sobre onde brincava, Dona Eva respondeu: 

Dentro de casa e, às vezes, as comadres, como se dizia antigamente, ficavam nas 

portas das casas e as crianças ficavam brincando ali na rua. E tinha também uma 

amiga que tinha uma chácara com um morro e a gente ficava lá o dia inteirinho, 

brincando arrastando, subindo e descendo e quando íamos para casa as calcinhas, 

a roupa estava puro barro, mas a gente se sentia muito feliz e aquela foi minha 

infância.                                                              

                      Figura 13 – Crianças brincando de escorregar morro abaixo                                                                               

                     Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 
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Neste mesmo sentido, contamos com a memória de Srª Odete, 

nascida em 1945, em Cambé, estado do Paraná.  Segundo ela, quando criança, 

brincava de roda, passar anel e balança caixão. No decorrer da conversa, quando se 

perguntou sobre onde brincava e se tinha brinquedos, Dona Odete, serenamente, 

respondeu: No terreiro do sítio onde morávamos, tínhamos bonecas sim, nós (eu e 

meus irmãos) fazíamos bonecas de sabugo, bonecas de espiga de milho. Lembro-

me também que ganhei uma boneca de louça de meu pai, mas quase não dava para 

brincar, pois podia quebrar, então mesmo assim brincávamos um pouco.    

Em seguida, foi entrevistado o senhor Pedro, nascido em 1943, na 

cidade de Cambé. Em uma conversa muito agradável, ele foi delineando, de forma          

simples, a maneira como brincava antigamente e também do quê se brincava: Nós 

brincávamos de papagaio (a pipa de hoje), de bolinha de gude (burquinha), perna de 

pau e fazíamos um carrinho de madeira com uma tábua e sabugos para 

escorregarmos morro a fora, pois morávamos em sítio, a gente também caçava com 

estilingue e brincava de pescador com a peneira de meu pai no riozinho ali perto, de 

esconde-esconde, balança caixão, passar anel, tinha também carrinhos feitos de 

carretel de linha. Sabe, a gente inventava de tudo e brincava muito.       

                      

                     Figura 14 – Menino soltando pipa                 Figura 15 - Menino brincando com perna de pau 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 
  

Quando se perguntou se ele possuía “brinquedos comprados”, ele 

respondeu: Brinquedo igual às crianças tem hoje não, só esses que a gente mesmo 

fazia.  

Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 
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A década de 1950 traz a história do Sr. Miguel e da Srª Joana, 

ambos nascidos em 1951, em Milagres, estado do Ceará. Durante a entrevista, o 

casal relatou: Quando a gente era criança, brincávamos de fêda, de se esconder e 

passar anel.  Dona Joana traçou um cenário bem parecido com alguns já 

apresentados neste trabalho, ao relatar: Quando éramos crianças, brincávamos de 

quebrar espigas de milho novinhas para fazer bonequinhas de milho (penteávamos 

o cabelinho delas), esse era o nosso brinquedo, e também pegávamos barro 

fazíamos panelinhas para brincar de comidinha, mas não colocávamos fogo, pois o 

pai não deixava. Sr. Miguel lembrou-se de que, para brincar de “passa anel”, 

possuía um anel que fazia de arame bem fininho. Segundo ele: Bola. Lembro que eu 

e meus irmãos fizemos uma bola de meia, um cavalo de pau e um pião, mas 

brinquedos comprados não tinham não, penso que não existia.    

                 

                               Figura 16 - Bola de meia                                           Figura 17 - Pião 

 

                         

                   Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012)             Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012)                                                           

                      

Essa década é marcada pelo êxodo rural no Brasil, “movimento 

migratório caracterizado pela saída do homem do campo para a cidade”.   Devido às 

péssimas condições de vida e de trabalho, o lavrador se obrigava a migrar para a 

cidade, em busca de uma vida melhor para suas famílias, na esperança de poder se 

                      Figura18 - Pés de homens trabalhadores do campo 

Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 
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encontrar boas oportunidades de emprego, acesso à saúde e à educação. 

Entretanto, essa melhoria de vida, geralmente, não ocorria, pois os lavradores eram 

pessoas extremamente simples, com baixa escolaridade, de modo que não 

atendiam às exigências do mercado de trabalho urbano, o que os forçava e exercer 

qualquer tipo de função em troca de baixíssimos salários. Conforme Camargo: 

  

Constituindo o êxodo rural uma forma particular do movimento migratório 
interno da população – dos campos para as cidades –, encerra 
características demográficas, econômicas e sociais de real interesse para 
um país cuja economia e população acham-se em franco desenvolvimento. 
[...] caracteriza-se o êxodo rural na sua essência, pela libertação da mão-
de-obra empregada nas atividades agropecuárias e, consequentemente, 
transferência para as ocupações extra-agrícolas. É, na sua expressão 
quantitativa mais simples e relativa, o decréscimo da população rural em 
benefício da população urbana (CAMARGO, 1968, p. 13). 
 
 

Constata-se, assim, que a vida das crianças da zona urbana 

acompanhava o desenvolvimento econômico brasileiro, que ainda se mantinha 

essencialmente rural, entretanto, a migração do campo para a cidade se 

intensificava cada vez mais. Até o início da década de 60 do século XX, a 

sobrevivência da maioria do povo brasileiro ainda provinha do campo e isto se 

reflete nas falas das pessoas entrevistadas desta época, seja da região sul do país 

ou da região nordeste. 

                          Figura 19 - Crianças brincando livremente 

                               

Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 

 

O mundo infantil traçava um caminho mais coletivo do brincar, ou 

seja, as crianças criavam suas brincadeiras e brinquedos em grupo, com os vizinhos 

e colegas de escola, mas a zona rural ainda era realidade para muitos e a vida de 

seus moradores se imbricava na vida das pessoas dos meios urbanos. As 
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brincadeiras da época eram enriquecidas com a presença mais constante da família, 

principalmente, das “mães” que, neste período histórico, estavam mais presentes no 

mundo doméstico, assim, participavam das brincadeiras e da confecção dos 

brinquedos dos filhos. 

Quanto às brincadeiras na escola, no período entre as décadas de 

30 e de 50, há muitas semelhanças. Tanto Dona Helena quanto Dona Eva colocam 

que a prioridade, na escola, era o estudar. O brincar se colocava no patamar de um 

momento “especial”, quando se voltava para casa. Este fato está presente na fala de 

Dona Eva: Lembro-me que na escola brincávamos menos, pois tínhamos que 

estudar. Dona Helena, balançando a cabeça, disse: Não, não tinha jeito de brincar, a 

gente tava lá e daqui a pouco tinha que voltar para trabalhar. 

Já em relação à década de 1940, Dona Odete, prontamente, 

respondeu: Brincávamos sim, na hora do recreio, de pega-pega, de roda, passar 

anel e se esconder. Sobre como brincava na escola, Senhor Pedro respondeu: 

Brincava, mas só quando a professora permitia, às vezes de bolinha de gude 

(burquinha) e bola mesmo. 

                                                   Figura 20 - Menino brincando de bolinha de gude   
 

                                          

                                        Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 

 

Tanto Seu Miguel como a Dona Joana, que viveram suas infâncias 

na década de 1950, disseram que costumavam brincar nos terreiros de casa com os 

vizinhos. Ela não frequentou escola e ele frequentou pouco, mas se recorda que: Na 

escola, dificilmente se brincava, não tínhamos momento de brincar era tudo muito 

rígido. 
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A escola ainda se mantém inalcançável para a grande maioria da 

população brasileira da primeira metade do século XX. Para as mulheres, apresenta-

se como algo totalmente dispensável, pois sua educação voltava-se para a formação 

da boa esposa e da boa mãe, e isto poderia ser feito dentro do território doméstico. 

O brincar, dentro deste espaço, resumia-se a pequenos momentos de lazer entre as 

atividades pedagógicas. Escolas para as crianças pequenas (de 0 a 5 anos) não 

existiam, havia apenas instituições para o cuidado dos desprovidos e abandonados, 

ou seja, as creches. A escola só era frequentada pelas crianças a partir dos sete 

anos. As brincadeiras ou brinquedos não tinham valor para a formação do indivíduo 

dentro da escola. Neste espaço, valorizava-se a formação do futuro cidadão que 

deveria contribuir para o desenvolvimento da sociedade brasileira que, nesse 

período, estava abrindo espaço para a industrialização. 

                                                         Figura 21 - Antiga máquina industrial 

 

                        

Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 

 

A Revolução Industrial, vivenciada pela sociedade inglesa do século 

XVI ao início do século XIX, teve um papel decisivo na história da humanidade, pois 

deu origem a novas formas de produção e a uma nova sociedade, além de causar 

grandes mudanças e rupturas. 

Segundo Iannone (1992), a Revolução Industrial correspondeu à 

revolução do processo produtivo, pois a manufatura foi substituída pela 

maquinofatura, ou seja, o esforço do homem ficava por conta da máquina que ele 

próprio comandava. De acordo com Marx: 
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A essência da transformação foi à substituição de ferramentas acionadas 
pela energia pela energia humana por máquinas movidas por energia 
motriz. “A máquina da qual parte a revolução industrial substitui o 
trabalhador que maneja uma única ferramenta por um mecanismo que, ao 
mesmo tempo, opera com certo número de ferramentas idênticas ou 
semelhantes àquela, e é acionado por uma única força motriz (MARX apud 
ARRUDA, 1988, p.19).  
 

No Brasil, a Revolução Industrial ocorreu entre as décadas de 1930 

a 1960.  O governo de Getúlio Vargas operou uma mudança decisiva no plano da 

política interna ao afastar do poder as oligarquias tradicionais, que representavam os 

interesses agrário-comerciais, adotar uma política industrializante  e investir, 

fortemente,  na criação de infraestrutura industrial: indústria de base e energia. 

A indústria, aos poucos, foi tomando corpo e ocupando o lugar das 

oficinas dos grandes artesões da época, o que deu origem aos primeiros objetos 

industrializados brasileiros. 

Com o objetivo de buscar informações sobre este período, foram 

entrevistadas a Srª Sandra, nascida em 1968, em Tamarana, estado do Paraná, e a  

Srª Denise, nascida em 1964, em Rolândia, também estado do Paraná. Sandra falou 

do que brincava antigamente: Eu brinquei bastante, quando morávamos no sítio no 

quintal, já na cidade brincávamos na rua em frente de casa mesmo. Naquela época, 

não era perigoso como é hoje, sempre brincávamos de boneca, peteca, casinha, 

bets e bola queimada.  

      Figura 22 – Peteca 

 
                                                               Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 

 
 A fala de Dona Sandra remete a uma concepção urbana muito 

tranquila, pois o cenário do quintal do sítio e o espaço da rua, na cidade, não se 

diferenciavam muito. A criança tinha liberdade para vivenciar as mais diversas 

brincadeiras no espaço da rua, sem nenhuma privação ou medo por parte de seus 
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pais, assim como acontecia no campo. Quanto ao contexto escolar, sua resposta se 

assemelhou à do Seu Miguel, da década de 50: Na escola, a gente não brincava 

não, era tudo muito rígido.  

                               Figura 23 – Boneca de plástico 

 

 

 

 

 

 

 

Dona Denise também relatou um pouco sobre suas lembranças: 

Como morávamos no sítio, eu brincava de casinha embaixo da mangueira e de 

boneca, mas eram bonecas de plástico e às vezes até de boneca de milho. Eu e 

minha prima Neide fazíamos vestidinhos de folha para nossas bonecas, também 

tinha uma boneca dorminhoca que ganhei usada, mas meu sonho era ter uma 

boneca Susi. 

 Neste contexto, percebe-se que a mídia, aos poucos, já começava a 

influenciar, de maneira velada, a cabecinha das crianças, pois a “boneca Susi” era a 

boneca da época, produto do mercado industrial, acessível somente aos que tinham 

boas condições financeiras. Dona Denise relata ainda: Lembro-me que brincávamos 

bastante de roda, de pega-pega, perna de pau, pé de lata, e carrinho de rolimã. 

Quanto à escola, ela afirmou: Sim, mas que só brincava de roda e amarelinha.  

 

                           Figura 24 - Brincadeira de pega-pega    Figura 25 - Brincadeira de pega-pega 

 

                

                    Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012)   Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012)    

     

Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012 
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 Para colher informações sobre a década de 1970, a entrevistada foi 

Juliana, nascida em 1976, em Cambé, estado do Paraná.  Juliana relatou que: 

Brincava de casinha, mamãe e filhinho, com folhas de pé de café, espigas de milho, 

com latas, fazia casinhas na terra, de roda (ciranda-cirandinha) e de pular corda. 

Brincávamos muito, de manhã até a noite, só voltávamos em casa para comer e 

dormir. Quanto ao brincar na escola, Juliana sorriu, com certo saudosismo, e disse: 

Brincava de leva e traz, pega-pega, balança caixão; os meninos e as meninas 

estavam sempre juntos brincando, havia muita inocência nas nossas brincadeiras.  

 Renata, também nascida na década de 1970, mais precisamente, 

em 1972, em Cambé, confidenciou belas memórias de quando era criança, inclusive, 

de como brincava antigamente e do quê brincava. Em uma de suas falas, Renata 

conta que: Quando criança, eu brincava de casinha com minha irmã e meu primo, de 

futebol por influência de meu primo que acabava estimulando a gente, carrinho de 

rolimã, andávamos de bicicleta, íamos num rio que tinha perto e também de balanço. 

Lembro que quando chovia brincávamos na chuva, e quando fazia muita lama, 

afundávamos nossos pés na lama até o joelho e dizíamos que estávamos de bota, 

era muito divertido. Tínhamos um contato direto com a natureza: água, terra e fogo, 

pois às vezes brincávamos de fazer fogueira.  

Figura 26 - Carrinho de rolimã 

 

                                    

    

                                                         Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012)  

 

 

Com muito entusiasmo, a entrevistada falou sobre fatos relevantes 

de sua vida de criança: Boneca, bicicleta, e as latinhas de produtos industrializados 

como (Nescau) que fazíamos de panelinhas para as nossas comidinhas. Na escola, 

embora não fosse o foco principal, tinha o momento do brincar na hora do recreio, 

brincávamos de bola queimada, passar anel, lenço atrás.  Eram mais brincadeiras. 

Pode-se constatar que tanto Juliana quanto Renata brincaram, criaram e 

vivenciaram momentos muito significativos enquanto crianças, embora Renata já 
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tivesse uma bicicleta, “produto do mercado industrial” que poucas crianças tinham 

na época. Entretanto, vale ressaltar que ela gostava mais de brincar com os 

elementos da natureza em suas brincadeiras de faz de conta.  

 

                  Figura 27 - Crianças brincando de passar anel 

 

 

 

 

 

 

 

Para fechar o ciclo das memórias, foram entrevistadas duas pessoas 

nascidas na década de 1980. Um dos entrevistados foi Eduardo, nascido em 1983. 

Eduardo relatou: Brincávamos muito de esconde-esconde, queima, rouba bandeira, 

estrela nova cela e bets. Tinha um grande pomar na frente de casa e um campinho e 

brincávamos horas ali, e às vezes na casa dos colegas e na rua mesmo. Em casa, 

tínhamos brinquedos, brincávamos de carrinhos, bola, alguns jogos como dominó, 

resta um, ludo e também videogame. Na escola, brincávamos de fêda e estrela nova 

cela, eram mais brincadeiras, pois brinquedo não podia levar.  

 

Figura 28 - Videogame Atari 

 

 

Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 

 

 

 

 

Fonte: Google (Acesso em: 10 de set. 2012 
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 A segunda entrevistada dessa década foi Marcela, nascida em 

1986, que brincava com uma boneca Barbie e de casinha, em sua casa ou na casa 

da tia, com suas primas. Quando se questionou se, na escola, ela brincava, Marcela 

pensou um pouco e disse: Na escola tinha educação física, então fazíamos aquilo 

que a professora pedia que era brincar com bambolê, queima, e na hora do recreio 

eu tomava meu lanche e ficava sentada com as meninas. 

 

                          Figura 29 - Boneca Barbie 

                     

                        Fonte Google (Acesso em: 10 set. 2012) 

 

As falas de Marcela  e Eduardo são contraditórias em relação à 

maneira como brincavam, talvez, até por uma questão de gênero, pois ele 

mencionou que brincava em um campinho próximo de sua casa ou na rua, com a 

molecada, e ela, por ser menina, brincava em casa ou na casa da tia. Quanto ao 

espaço da escola, Eduardo comenta que, embora não pudesse levar brinquedos, 

brincava muito, já Marcela confundia o brincar com o momento da aula de Educação 

Física, quando a professora direcionava o que deveriam fazer, e na hora do recreio, 

ao invés de brincar e extravasar como qualquer criança, ela preferia ficar sentada 

feito “patricinha” para não voltar suada para a sala de aula.       

Embora a década de 1980 tenha sido o berço dos produtos 

tecnológicos, “Barbie, videogames, brinquedos motorizados”, percebe-se que houve 

permanências e rupturas no que diz respeito ao brincar das crianças dessa época, 

pois os “brinquedos artesanais”, aqueles confeccionados pelas mãos das próprias 

crianças, desapareceram, mas algumas brincadeiras permaneceram e outras 

surgiram para compor esse cenário essencialmente característico da urbanização.  

No entanto cabe ressaltar que as infâncias e as brincadeiras 

acompanham o contexto social, histórico, econômico e cultural do ser humano.  
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3 O SILENCIAMENTO DO HOMEM MODERNO E A CRIANÇA NA ERA 
TECNOLÓGICA 
 

Na contemporaneidade, os produtos tecnológicos disponíveis 

facilitam a vida e a rotina do homem moderno. Muito diferente da mencionada nos 

relatos rememorados pelos indivíduos que foram criança em outros tempos, a 

realidade atual não pode ser pensada sem o celular de última geração ou o mais 

avançado computador, além disso, não é mais necessário ir ao supermercado ou à 

pizzaria, pode-se comprar tudo pela internet. 

                                                           Figura 30 - Bebê marcado pela mídia 

 

 

                                                          Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 

 

Até mesmo relacionamentos com amigos e a busca por parceiros 

para um casamento podem ser realizados pelas redes sociais. O individualismo 

impera neste universo contemporâneo, o que confirma o alerta feito por Benjamin 

(1994, p. 115), ainda no início do século XX, sobre os soldados que lutaram durante 

a primeira guerra mundial: “já se podia notar que os combatentes tinham voltado 

silenciosos do campo de batalha.” 

Os combatentes voltavam silenciosos porque havia ficado o tempo 

todo dentro das trincheiras, de prontidão, a espera do inimigo, e não haviam 

agregado para si nenhuma experiência nova para contar aos seus, pois a batalha foi 

entre as máquinas. Como a experiência não é algo que pode ser calculado, mas é 

algo que embute vivência, paixão e reflexão sobre si mesmo, segundo Silva (2011, 

p. 4), ela pode revelar a fragilidade e a vulnerabilidade humana, pois, muitas vezes, 

as coisas fogem do controle, assim, “não é algo que todos têm que buscar ou deter”, 

mas que deve ser tomado “como um modo de habitar o mundo no tempo e no 

espaço”.  
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A experiência tem enfrentado uma grande crise e essa crise tem 

nome: “tecnologia do mundo moderno”. Não há mais espaço para se desenvolver a  

                                                            

Figura 31 - Criança no computador 

 

experiência da infância, pois a contemporaneidade traz a ideia de que o 

desenvolvimento tecnológico abre espaço para o “tempo livre”, que, supostamente, 

pode ser usufruído em atividades físicas ou artísticas, de modo a ampliar as 

relações humanas.  No entanto, o que se percebe é uma neurose desenfreada, pois 

o homem moderno já não consegue administrar seu tempo nem seu espaço para 

cuidar de si próprio, quem dirá de seus filhos. Não é por acaso que as instituições de 

educação infantil são procuradas e exigidas para ajudar na formação das crianças. 

O empobrecimento da experiência coloca a humanidade diante de mais um produto 

contemporâneo: a terceirização da educação por meio de escolas ou de “babás” 

eletrônicas, o que acaba por se refletir na forma como a criança brinca e se 

relaciona com seus objetos de brincar.   

Ao brincar, a criança se relaciona com as coisas, os objetos, os 

espaços e com o outro, daí a necessidade de vivenciar diversas experiências nessa 

etapa da vida. 

A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um vínculo essencial 
com aquilo que é o “não - brincar”. Se a brincadeira é uma ação que ocorre 
no plano da imaginação isto implica que aquele que brinca tenha o domínio 
da linguagem simbólica. [...] é preciso haver consciência da diferença 
existente entre a brincadeira e a realidade imediata que lhe forneceu 
conteúdo para realizar-se. [...] para brincar é preciso apropriar-se de 
elementos da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no 

Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 
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plano das emoções e das idéias, de uma realidade vivenciada. (BRASIL, 
1998, p.27) 

Imitar não é reproduzir, mas identificar, pois um cabo de vassoura, 

para a criança, se transforma, realmente, em um cavalo, ou ela mesma se torna um 

avião ao correr com os braços abertos.  

A ideia de infância, historicamente construída, concebida como uma 

condição específica do ser criança com suas particularidades, enquanto ser social, 

não foi sempre assim, mas se deu a partir de mudanças que, aos poucos, ocorreram 

na sociedade, mais propriamente, quando passou a predominar o sistema 

capitalista, que ocasionou o crescimento das cidades devido ao desenvolvimento 

industrial (KRAMER, 2001). O brincar também ganha novo espaço dentro do 

processo produtivo e a criança passa a ser alvo da lucrativa indústria de brinquedos. 

A concepção de brincar toma carona neste processo e se distancia de seu objetivo 

natural, que é a criação e a imaginação. 

Para Benjamin (1984, p. 69), antigamente “acreditava-se que o 

conteúdo imaginário do brinquedo determinava a brincadeira da criança”, porém, na 

modernidade, pode-se constatar o contrário. Nesse sentido, o autor comenta que: 

A criança quer puxar alguma coisa e torna-se cavalo, quer brincar com areia 
e torna-se padeiro, quer esconder-se e tornar-se ladrão ou guarda. [...] 
conhecemos alguns instrumentos de brincar arcaicos, os quais desprezam 
toda máscara imaginária (na época possivelmente vinculados a rituais): a 
bola, o arco, a roda de penas, o papagaio, autênticos brinquedos, “tanto 
mais autênticos quanto menos o parecem ao adulto”. Pois quanto mais 
atraentes (no sentido corrente) forem os brinquedos, mais distantes estarão 
do seu valor como “instrumentos” de brincar (BENJAMIN, 1984, p.70). 

 A criança quer sempre fazer de novo, pois o exercício de repetição, 

além de agradável, é fundamental para o desenvolvimento da experiência do 

brincar. Para Benjamin (1984, p.74), independente de seu tempo histórico, nada 

alegra mais a criança “do que o mais uma vez.” Atualmente, conforme alerta 

Oliveira: 

Muitos acreditam que a infância seja um período de preparação e ou 
gestação para um futuro adulto, com sucesso. Sucesso para consumir tudo 
o que deseja e, muitas vezes, esse desejo é uma somática de “coisas” 
supérfluas e não essenciais. [...] as indústrias usam de todos os artifícios 
para seduzir cada vez mais crianças e adultos para o mundo do supérfluo. 
Não somente as indústrias de brinquedos estão interessadas neste público 
de consumo, mas também, as de alimentos (balas, chicletes, chocolates, 
iogurtes), roupas, calçados, CDs, DVDs entre outros. Assim o mercado 
trabalha para a criança (alvo de seu lucro) e revitaliza a especificidade da 
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mesma, resgatando e manipulando o mundo infantil, através do marketing 
„criança-brinquedo‟, „criança-lúdico‟, „criança-moda‟. O valor é perceptível no 
uso dos brinquedos que cada vez mais, estão presentes nas prateleiras das 
grandes lojas, onde a criança pode escolher: bichinhos, bonecas, heróis, 
casinhas, videogames e outros (OLIVEIRA, 2008, p.82). 

Neste contexto, é possível perceber que a presença de brinquedos 

tecnológicos mudou a forma do brincar e gerou um distanciamento das brincadeiras 

e dos jogos tradicionais. A contemporaneidade vem silenciando o homem e, 

consequentemente, a criança pequena, que também não precisa mais falar ou se 

expressar quando quer alguma coisa, pois tudo já vem pronto. A criança não é mais 

instigada à criação, ao desenvolvimento da imaginação e à autonomia, pois, 

simplesmente, responde aos comandos de pequenas máquinas que a tornam um 

consumista mirim em potencial. Para Fabiano: 

[...] o processo de massificação cultural, tendo-se em mente o conceito de 
indústria cultural pelo imediatismo de sua expressão, não expressa 
conteúdos culturais como processo civilizatório e, portanto, de autonomia do 
indivíduo. Muito pelo contrário, os produtos culturais (se é que assim se 
possa designá-los) veiculados no contexto da sociedade de massa, embora 
contenham elementos de cultura, não é essa finalidade ou função que os 
constitui. O cerne, isto é, o núcleo que dá sustentação a essa forma cultural 
apropriada ideologicamente é a dinâmica consumista consolidada pelo 
processo industrial como universo social unidimensionalizado. (FABIANO 
apud ARRUDA, 2003, p.496).   

Felizmente, não se pode generalizar, mas a indústria cultural 

alicerçada na era tecnológica tem influenciado tanto, que o brincar das crianças tem 

ficado à margem do que foi o brincar de seus avôs e bisavôs, e tudo isso sustentado 

por um único objetivo: “o lucro”.  

Meira (2003 p.78) salienta que “O “moderno” é não ter história como 

referência, prescindir do outro, ser autônomo, artificializado em meio a um 

emaranhado sem fim de objetos sem nenhuma utilidade a não ser a de sustentar a 

ilusão de uma completude impossível”, realidade que pode ser, claramente, 

sintetizada pela foto a seguir, que ilustra a discussão desenvolvida nesse capítulo:     
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Figura 32 - CRIANÇAS BRINCANDO ANTIGAMENTE X CRIANÇAS BRINCANDO ATUALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 

 

Assim, com o passar do tempo, a indústria cultural, paulatinamente, 

vem soterrando o ato de brincar da criança, ou seja, a infância tem sido literalmente, 

invadida e ameaçada pela “era tecnológica”, dessa forma, o brincar simbólico passa 

a ser substituído por brinquedos industrializados. Segundo Meira (2003), tal fato é 

próprio do capitalismo que investe de forma significativa no campo da infância. A 

ludicidade, naturalmente presente no ato de brincar desde os primeiros anos de vida 

da criança, mostra que esta desenvolve a inteligência ao aprender, prazerosa e 

progressivamente, a representar, de forma simbólica, sua realidade, e ao se 

socializar, deixando o egocentrismo que a impede de ver o outro como diferente 

dela. O lúdico “não está nas coisas, nos brinquedos ou nas técnicas, mas nas 

crianças, ou melhor, dizendo, no homem que as imagina, organiza e constrói” 

(Oliveira, 2000, p.10). Seguindo esta linha de pensamento, Silva afirma que: 

É fato que os objetos de brincar propiciam à criança o contato, a construção 
e a desconstrução, encontrados nos mais insólitos lugares, produzem mais 
prazer à criança do que os brinquedos industrializados. Não é raro 
encontrar crianças, principalmente as pequenas que ao receberem de 
presente um brinquedo, se encantam mais pela caixa do que pelo objeto. O 
brincar traz consigo o prenúncio de uma trajetória que não cessa, quando 
vem acompanhado da fantasia que a criança revela quando têm controle da 
criação e imaginação no brincar. (SILVA, 2011, p.06) 
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Conforme o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil 

(1998, p. 27), “no ato de brincar, os gestos, os objetos e os espaços valem e 

significam outra coisa diferente daquilo que aparentam ser. Ao brincar as crianças 

criam, recriam e repensam os acontecimentos que lhe deram origem, sabendo que 

estão brincando.” 

Entretanto, a era tecnológica produziu uma nova forma de pensar o 

brincar que evidencia que as crianças estão se afastando das brincadeiras e jogos 

tradicionais ao ar livre praticadas pelas gerações anteriores. Assim, parece que: 

O brincar está se transformando em mero fast food, onde o objeto de 
brincar “plastificado” e robotizado supre momentaneamente o desejo de 
brincar e logo em seguida passa a ser substituído por outro desejo, não 
permitindo a construção da memória de infância. Aquela que através da 
construção de histórias liga o passado ao presente preparando o futuro. 
(SILVA, 2011, p 02) 

 

Além disso, na atualidade, o lazer está vinculado, principalmente, à 

televisão, ao videogame e a brinquedos eletrônicos, o que dificulta o envolvimento 

da criança com atividades lúdicas e ao ar livre. Qualquer atividade virtual é irreal, 

pois não há uma exploração, uma vivência real, desse modo, as crianças 

contemporâneas perderam a liberdade de escolha do tempo e do espaço para seu 

brincar, tema que será abordada no capítulo que segue.  

 

                        Figura 33 - Charge “como a criança brinca” 

 

           
 

Fonte: Google (Acesso em: 10 set. 2012) 
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4 UM OLHAR PARA O ESPAÇO DO BRINCAR NA ESCOLA, NA CASA E NA 

COMUNIDADE 

 

Como os documentos oficiais apontam o “brincar” como essencial 

para o desenvolvimento da criança, o capítulo seguinte apresenta uma reflexão 

sobre o espaço oferecido pela escola, pelo lar e pela comunidade para esse fim. 

 

4.1 ESPAÇOS DA ESCOLA 
 

Na escola, a ludicidade presente na experiência do brincar da 

criança acaba por se confundir com as atividades pedagógicas que dela se utilizam 

para ganhar a atenção da mesma e, desse modo, melhorar os níveis de 

aprendizagem. Além disso, há um outro agravante, na atualidade, a criança se vê 

obrigada a realizar inúmeras atividades extraescolares, tais como: aulas de reforço, 

esportes, entre outros, o que não deixa espaço para o brincar livre e  espontâneo.   

Para compor essa pesquisa, foi selecionada uma escola particular 

da cidade de Cambé que atende crianças desde a educação infantil até o ensino 

médio. Esta escolha se deu devido a minha proximidade como estagiária e, 

atualmente, como professora, assim, tenho acompanhado a rotina das crianças 

durante todo o período em que permanecem na escola. 

A escola está localizada em uma rua bem movimentada, em área 

central da cidade, em uma região cuja população é de classe média alta. A escola 

possui uma estrutura muito boa, é bem arborizada, tem dois parques, um destinado 

a crianças de 2 a 4 anos, com balanço, carrossel, gangorra e caixa de areia, e outro 

composto também por balanços, casinha na árvore com escorregador que cai na 

caixa de areia, casinha de boneca, gangorra e quadra esportiva ao ar livre para  

crianças de 5 a 6 anos. Ambos os parques têm o chão revestido com material 

emborrachado para que as crianças não se machuquem ao cair. Cabe ressaltar a 

preocupação da escola em propiciar espaços para que a criança possa brincar 

livremente, mas se percebe um excesso de cuidados com a segurança, o que limita 

a liberdade que a escola tenta oferecer. Ao “emborrachar” o chão dos parques, 

acaba por privar a criança do direito de explorar o ambiente, pois ela se distancia da 

terra e dos elementos que a natureza oferece e, assim, vai naturalizando o “artificial” 

como natural. 
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Tal fato remete a uma crônica de Ruth Rocha, intitulada “Quando a 

escola é de vidro...”, que traz a história da escola de Firula. A escola é toda 

envidraçada e os alunos acabam se acostumando, menos Firula, que rompe com o 

cerceamento e quebra o vidro. Ao obrigar os alunos a irem para dentro dos vidros, a 

escola os restringia somente àquele espaço envidraçado, os coagia, na verdade, 

pois não considerava o aluno em sua totalidade, o que impedia o desenvolvimento 

pleno de cada um. Conforme a história, mesmo depois de Firula quebrar os vidros, 

muitos alunos ainda se sentiam presos, limitados, não sabiam criar brincadeiras, só 

corriam, gritavam e batiam uns nos outros.   

Vale destacar que a escola observada tem como prioridade a 

autonomia da criança e todo o trabalho é pautado no Referencial Curricular Nacional 

para a Educação infantil. Kamii (1989) faz uma distinção entre autonomia e 

heteronomia: autonomia significa ser governado por si próprio, ao contrário de 

heteronomia, que significa ser governado por outrem. 

Durante várias semanas, foi observado o cotidiano da escola em 

relação ao brincar das crianças, assim, buscou-se compreender como esse 

momento acontece nesse espaço e investigar se há algum direcionamento por parte 

dos professores ou se esta atividade é livre.  

Logo nas primeiras observações, o momento de recepção das 

crianças, da faixa etária entre 4 e 5 anos, chamou minha atenção: na sala, sobre 

mesinhas, a professora disponibiliza três cantos: um com massinha de modelar, 

outro para o desenho livre e o último com quebra-cabeça e pecinhas de montar. 

Conforme as crianças vão chegando, ela orienta: Crianças, guardem suas bolsas e 

escolham um canto para brincar. Assim, a medida que as crianças chegam, 

acomodam-se para brincar.  

Durante essa atividade, percebi que um garoto disse para 

professora: Tia, eu quero brincar de massinha.  A professora respondeu que podia 

brincar em qualquer canto e que não era necessário pedir.  O interessante desta 

cena é que a fala dessa criança se repetiu todos os dias em que estive presente. 

Fiquei curiosa para entender o fato em questão, então a professora me explicou que 

isso acontecia todos os dias, pois esse garoto veio de outra escola onde faziam tudo 

por ele e que, em casa, por ser o filho mais novo, não era estimulado, aos poucos, 

porém, ela estava tentando trabalhar a autonomia.  Este episódio me fez refletir 
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sobre esta questão, ou seja, a relação entre o adulto (pais, professores e 

comunidade escolar) e a criança, que pode trazer consequências prejudiciais para o 

desenvolvimento da mesma, caso seja privada de explorar o novo. A criança precisa 

brincar, experienciar, criar, interagir, divertir-se e ser autora de sua própria história, 

para que, no futuro, não se torne um adulto que age mecanicamente, ou inseguro, 

limitado e sem objetivos. 

O momento do parque faz parte da rotina a ser cumprida na escola. 

O brincar acontece espontaneamente, as crianças podem explorar todos os 

brinquedos e interagir umas com as outras. É perceptível, porém, que este 

momento, às vezes, é negociado com a criança: caso todas as propostas elencadas 

na rotina do dia não forem cumpridas, perde-se o momento do parque e, por um 

curto espaço de tempo, brinca-se com brinquedos guardados em um baú que existe 

no fundo da sala. Neste sentido, o brincar ganha uma conotação de premiação e é 

visto como atividade secundária em relação às outras, as pedagógicas, 

consideradas “mais importantes” dentro da sala de aula. Assim, o ambiente 

exclusivo para diversão, o espaço de liberdade para que a criança possa criar, é 

visto como uma extensão da sala e como estratégia de intervenção para a promoção 

do desenvolvimento mental e físico, pois os brinquedos são determinados por suas 

funções educativas e de acordo com a faixa etária. 

 Quando vão ao parque, as crianças correm o tempo todo, não 

conseguem se prender a um brinquedo ou a uma brincadeira como o faziam as 

crianças das décadas passadas, conforme relatos apresentados no capítulo anterior. 

As crianças de hoje já não sabem brincar nem criar novas brincadeiras, pois se 

tornaram escravas do tempo destinado a explorar o parque, tempo este limitado, 

desse modo, não querem perdê-lo e, por isso, correm sem rumo, pois sabem que a 

liberdade lhes vai ser tirada a qualquer momento.  

Com o intuito de não prejudicar o desenvolvimento da criança no 

que diz respeito ao brincar e também de não saturá-la com muita atividade 

pedagógica, a escola instituiu a sexta-feira como o “Dia do Brinquedo”. Nesse dia, a 

criança pode trazer de casa um brinquedo de sua preferência; é um dia mais leve, 

com menos propostas de cunho pedagógico e com mais tempo para socialização, 

isto é, para brincadeiras. Percebe-se que as crianças interagem mais umas com as 

outras, sentem-se mais soltas, talvez, pela sensação de liberdade para escolher 
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como, com quem e com o que brincar, sem ter um tempo determinado. Elas ficam 

menos ansiosas, pois tem a tarde toda para exercitar suas fantasias.  

Nesse dia, pude perceber que, fatalmente, a era tecnológica tem 

seduzido as crianças, pois elas já não precisam manusear o objeto de brincar (eles 

fazem tudo automaticamente), tampouco sabem dividir os brinquedos com os 

amigos, embora ainda sejam bem pequenas. Assim, são movidas pelo egoísmo e 

pelo individualismo, pois preferem brincar sozinhas a dividir um brinquedo com um 

amiguinho, o que, muitas das vezes, acaba por gerar conflitos. 

Numa dessas observações, presenciei uma criança quebrando o 

brinquedo de outra, então, a professora interveio e disse: E agora? Como vamos 

fazer? Qual a solução que você me dá para o ocorrido? Outra criança, que tinha 

visto o amigo quebrar, respondeu em bom tom: Eu tenho uma solução tia, é só 

“comprar outro”. Isso só vem confirmar aquilo que já foi discutido anteriormente 

neste trabalho, ou seja, a mídia e a sociedade de consumo têm influenciado as 

crianças, cimentando na cabeça dos pequenos infantes o “comprar”, o consumismo. 

Nesse sentido, Silva analisa:  

Os brinquedos industrializados não permitem às crianças majoritariamente, 
manipulá-los, explorá-los, criar e imaginar. As instruções e regras já vêm 
prontas, cabe as crianças apenas executar as ações e não experimentar 
diferentes situações. A criatividade, imaginação é substituída no brinquedo 
que já vem pronto, que faz todo o processo imaginativo com a tecnologia. 
As experiências infantis com os brinquedos industrializados se resumem, 
sobretudo, à lógica do consumo em que a criança não exerce sua 
imaginação e criatividade (SILVA, 2011, p.9-10). 

Os brinquedos industrializados, normalmente, vêm prontos e são 

efêmeros, pois não estimulam a imaginação e a curiosidade da criança que 

representa um papel de expectador e não de ator. Por outro lado, os brinquedos que 

permitem a criança manipular e transformar são os que mais atraem seu interesse, 

pois o brinquedo deve ser parceiro da criança na brincadeira e deve embutir um 

conteúdo ou mensagem. 

Friedmann (1998) enfatiza que toda criança precisa brincar, mas 

algumas não brincam por falta de hábito, pois a sociedade moderna, contexto 

utilitarista, só se preocupa com o produto do ser humano e não com sua realização 

pessoal.  

Pôde-se perceber, pelas observações, que, embora a escola tenha 

como prioridade a autonomia da criança, tem também uma demanda pedagógica a 
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cumprir, o que, em muitos casos, tem limitado o espaço do brincar. Por outro lado, o 

espaço da casa, na maioria das vezes, também é limitado, pois, geralmente, 

resume-se ao quarto da criança, desse modo, os espaços destinados à brincadeira 

estão a cada dia mais restritos, tanto pela falta de segurança, quanto pela falta de 

espaço físico mesmo. A cidade ganhou outra configuração e cresceu, a sociedade 

mudou e as modificações que ocorreram ao longo da história engessaram o homem, 

tornando-o alienado e escravo da indústria tecnológica, o que repercutiu no mundo 

imaginário das crianças e tornou a infância contemporânea automatizada. 

 

4. 2 O ESPAÇO DA CASA E DA CIDADE  
 

O espaço do brincar, hoje, está preservado pelo muro da escola e 

das casas com seus pequenos quintais, o que, devido à falta de segurança, isola as 

crianças umas das outras. A infância contemporânea está se tornando solitária, 

conforme assinala Silva: 

Brincar nas ruas foi substituído por programas televisivos, computador ou o 
vídeogame. Embora os jogos e as brincadeiras tenham sobrevivido ao 
avanço tecnológico tornaram-se mais individualizados, ameaçando as 
interações sociais. Hoje existem crianças, principalmente das classes 
sociais mais elevadas, que passam horas em atividades individuais, 
interagindo somente com máquinas (SILVA, 2011, p.02). 

Assim, no espaço doméstico, na contemporaneidade, como os 

adultos precisam trabalhar, as crianças ficam sozinhas, encarceradas diante da TV e 

do videogame. Por uma questão de segurança diante da violência urbana revelada 

pelos noticiários, as próprias famílias têm privado as crianças de sair sozinhas, de 

brincar na rua com o filho da vizinha ou qualquer coisa dessa natureza, limitando-as 

a um espaço monitorado por portões eletrônicos, cadeados e pisos cimentados, 

onde o acesso aos elementos da natureza quase não existe. 

Os problemas contemporâneos resultaram, assim, num 

individualismo acirrado que tem contribuído para o isolamento das crianças, O 

brincar coletivo tem sido substituído pelo brincar individual, a interação com o outro 

pouco acontece e as tecnologias passaram a tomar conta das ações, do diálogo e 

das atividades, ou seja, passaram a ter poder sobre a vida do indivíduo e a ocupar 

os espaços antes habitados somente pela ação humana. 
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Certo dia, encontrei uma senhora que levava a filha à escola; 

aproveitei o momento para uma conversa que pudesse contribuir para minha 

questão sobre o espaço do brincar no interior da casa, nos momentos íntimos da 

família. Assim, numa conversa informal com a mãe, perguntei: Como sua filha brinca 

quando está em casa? Ela brinca bastante quando não está na escola? A mãe me 

respondeu: Sim brinca, fica a manhã toda no quarto dela jogando no computador. A 

fala dessa mãe me inquietou, pois percebi que seu “conceito de brincar” foge do 

verdadeiro significado do brincar na vida de uma criança para seu desenvolvimento. 

Depois que a mãe foi embora, perguntei à criança com quem ela havia brincado e 

ela me respondeu: Sozinha tia, pois minha mamãe estava lavando louça.  

Dessa maneira, crianças como Luciana, com apenas seis anos de 

idade, são esquecidas, por diversas horas, na frente de um jogo de computador, 

com acesso à internet, totalmente submetidas ao acaso, correndo o risco de acessar 

algum site impróprio para sua faixa etária. Por esse viés, penso que as 

consequências da urbanização e da aceleração da vida moderna, de certa forma, 

têm vitimado as crianças, pois “as relações de poder e consumo permeiam as 

relações sociais e determinam a vida do ser humano” (SILVA, 2011, p. 5), o que faz 

com que as famílias terceirizem a educação e o cuidado de seus filhos à televisão, 

ao videogame, a passeios em shopping, a brinquedos tecnológicos e à realização de 

desejos materiais. De certa forma, é como se dessem aos filhos uma compensação 

por sua “falta de tempo”, entretanto, pouco disponibilizam seu “tempo livre” para 

brincar, correr, jogar bola ou até mesmo jogar videogame, assistir à TV, soltar pipa, 

andar de bicicleta, montar quebra cabeça, ler um livro ou qualquer outra coisa, com 

a criança. Pequenas ações poderiam mudar o rumo das relações das crianças com 

seu mundo.  

Ao transitar pelo espaço urbano, buscou-se os que, em princípio, 

são reservados para a infância, entre eles, a Praça Sol Nascente, localizada na Rua 

Pará, na cidade de Cambé, estado do Paraná. Nessa praça, não há brinquedos, 

apenas uma pequena ponte sobre um pequeno lago artificial que, antigamente, tinha 

alguns peixinhos (que eram o atrativo das crianças), mas que, atualmente, se 

encontra seco, ou seja, é uma praça esquecida no tempo, sem manutenção 

nenhuma, mesmo assim, por meio de observações e de conversas informais com 

alguns pais que ali estavam, buscou-se conhecer seu uso. A maioria das praças é 
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projetada a partir de concepções já estabelecidas em relação aos brinquedos que 

nela serão colocados, entretanto, as crianças, hoje, já não compartilham este 

espaço para brincar. 

A região em que a escola foco deste estudo está inserida não tem 

muito a oferecer, a não ser esta pequena pracinha. Por vários dias, em horários 

alternados, observei o local e quase não vi pessoas transitarem por ali. Esse cenário 

permanece essencialmente vazio, pois, segundo Meira (2004, p. 48), “abandonado o 

hábito de transitar pelas ruas, praças e “beiradas de muros” as crianças não são 

levadas à rua em função da falta de segurança, do risco de assalto [...].” 

Num desses dias, vi um homem brincando com uma criança, 

observei-os por alguns minutos, aproximei-me e perguntei se eles vinham sempre ali 

brincar. O homem disse: Não, só viemos, pois ele insistiu muito, mas já estamos 

indo embora. Senti que aquele homem ficou pouco confortável com minha presença 

e minha pergunta, então expliquei a ele que fazia Pedagogia e que o foco de minha 

pesquisa era investigar a forma como a criança brinca hoje. Ele, prontamente, me 

pediu desculpas e disse: É que as coisas andam tão perigosas que é muito difícil 

confiar nas pessoas, mas, voltando ao assunto, meu filho não brinca como eu 

brincava antigamente. Eu e minha esposa não o deixamos sair para a rua, e quando 

ele quer brincar com algum amigo da escola, eu e o pai da outra criança 

combinamos antes e eles brincam na garagem com os carrinhos, na piscina e jogam 

videogame.   

Como a comunidade onde se encontra a praça é de classe média a 

alta, o brincar livremente com qualquer outra criança da rua ou das redondezas do 

bairro quase não existe mais, pois os pais temem todo e qualquer tipo de violência 

que possa vir a acontecer, entretanto, tal proeza nem sempre é possível.  

 Desse modo, o individualismo que impera também nos espaços 

públicos é justificado pelo perigo do contato com o outro, que é considerado 

estranho. Há um controle exagerado sobre as crianças, pois o risco de quedas, 

roubo, sequestro, violência sexual, drogas é colocado no horizonte da criança que 

transita pelas ruas e praças da cidade. Pôde-se constatar que não há muita 

preocupação em proporcionar um estreitamento de laços entre crianças que não se 

conhecem em um espaço público. Pode não ser uma regra geral, mas é o que fica 

mais visível diante de cenas em que as crianças sempre buscam ajuda dos pais ou 
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de adultos conhecidos ao olharem para outra, estranha, da qual não devem se 

aproximar.  Na maioria das vezes, entretanto, essa criança, classificada como 

estranha, só quer “por em jogo” sua infância, brincar, dividir suas experiências e se 

relacionar com o outro, sem pedir nada em troca, sem nenhum ônus.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o caminho percorrido para a elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso, fui acometida por inúmeros sentimentos: medo, incapacidade, 

insegurança, entre outros, mas o que permaneceu e me acompanhou durante esse 

processo foi a persistência e o desejo de conseguir concretizá-lo. Compreendo que, 

embora tímido, esse foi o primeiro passo de muitos que virão. 

Cabe destacar que, mesmo depois de definido o tema, tudo parecia 

muito confuso, mas, com o desenrolar do processo, pude perceber afinidade com o 

objeto de estudo, “O Brincar”, que passou a fazer parte dos meus dias desde que 

comecei a pesquisar, questionar e refletir sobre a problemática que foi descrita no 

trabalho.  

Esta pesquisa possibilitou que eu conhecesse a história dos 

brinquedos e o conceito de brincar no passado pelo olhar do filósofo alemão Walter 

Benjamin, que, em uma viagem pelo tempo, apresenta os primeiros brinquedos, 

muito simples e puramente artesanais, criados em oficinas de artesões. 

O contato com a história dos primeiros brinquedos permitiu que eu 

vislumbrasse a sociedade da época, pois estes retratavam, exatamente, a maneira 

como o adulto se comportava em relação ao mundo da criança, ou seja, com base 

em uma visão adultocêntrica. No século XIX, devido à industrialização, os 

brinquedos artesanais começaram a dar espaço para os industrializados. 

De igual forma, foram relevantes as experiências do brincar 

relatadas pela voz de diferentes gerações: da década de 1920 à de 1980, pois me 

aproximaram do passado, cenário de muitas mudanças e dificuldades, quando a 

maior parte da população não tinha boas condições financeiras, morava na zona 

rural e dependia da terra para seu sustento. Nesse contexto, as crianças quase não 

tinham brinquedos comprados, mas isso não as impedia de brincar, pois qualquer 

coisa, como espigas de milho, restos de madeira ou latinhas de produtos 

industrializados, transformava-se em brinquedos. Pude constatar que esses 

pequenos infantes brincavam bastante uns com os outros, viviam com os pés no 

chão, na rua ou nos terreiros, sempre em contato com os elementos da natureza, 

além disso, imaginavam, criavam e faziam experiências com seus próprios 

brinquedos, não havia lugar para tristezas, era só alegria, e quanto às brincadeiras, 
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estas os envolviam de manhã até a noite, como se estivessem hipnotizados pela 

magia do brincar. 

É importante realçar que esses momentos são de extrema 

relevância para a criança, pois proporcionam interação, desenvolvimento da 

afetividade, do respeito e de muitos outros sentimentos que resultam do contato com 

o outro. Deve-se ressaltar, entretanto, que, antigamente, as coisas eram bem mais 

simples, as crianças não estavam contaminadas pela cultura do consumo e viviam 

cheias de sonhos e imaginação, acreditavam até em Papai Noel.  

O mundo contemporâneo, porém, está sob o domínio tecnológico 

que, por um lado, favoreceu e facilitou a vida e a rotina do homem moderno, mas, 

por outro, propiciou o desenvolvimento de um individualismo exacerbado, assim, não 

há mais espaço para a realização da experiência da infância, pois o “tempo livre” 

prometido, na verdade, não aconteceu, porque as pessoas estão constantemente 

ocupadas, precisam produzir sempre mais, além disso, passaram a querer sempre 

mais, o que as deixa em crise, a crise da “tecnologia no mundo moderno”.  

A presença de brinquedos tecnológicos mudou não só a concepção 

do brincar, mas também a forma como as crianças brincam hoje, ou seja, houve um 

distanciamento das brincadeiras e dos jogos tradicionais. Além disso, como 

aconteceu ao homem da era tecnológica, a criança também foi silenciada, pois os 

brinquedos fazem tudo, movimentam-se, falam, voam, entre outras ações, e a 

criança só os contempla. Desse modo, a criança não precisar falar ou se expressar, 

não há exploração, desenvolvimento da criatividade e da imaginação, nem vivência, 

apenas passividade.  

Atualmente, as novas tecnologias colaboram para que a criança se 

torne um indivíduo solitário, que passa horas frente a um computador. A criança não 

é mais instigada à criação, ao desenvolvimento da imaginação e da autonomia, ela 

simplesmente responde aos comandos de pequenas máquinas que a tornam um 

consumidor mirim em potencial. 

Além disso, o espaço das cidades não é o mesmo de décadas atrás, 

pois estas cresceram absurdamente, as crianças não brincam mais nas ruas devido 

à violência urbana e as praças que ainda existem, normalmente, não priorizam o 

brincar dos pequenos. A escola, embora ofereça um espaço privilegiado para o 

brincar de seus alunos, não foge ao padrão, pois tem colocado sempre, em primeiro 
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lugar, as atividades de cunho pedagógico, consequentemente, tem relegado a um 

segundo plano  o brincar, desse modo, perdeu de vista a essência do brincar como 

fator expressivo para o desenvolvimento da criança. 

Como remate, é importante frisar que não estou querendo dizer que 

o brincar do passado era mais interessante e melhor do que o brincar das crianças 

de hoje, pois é notório que a sociedade mudou, os tempos são outros, os bairros 

cresceram, as ruas se tornaram muito movimentadas e, assim, parece não haver 

mais espaço para as brincadeiras antigas, que enchiam as calçadas e duravam o dia 

inteiro. Hoje em dia, são poucas as crianças que passam a tarde toda brincando ao 

ar livre e sensação de liberdade quase não existe mais. 

A partir das reflexões desenvolvidas neste estudo, pode-se concluir 

que o brincar ganhou uma nova roupagem, ou seja, as brincadeiras têm como 

instrumentos, além da tela do computador, objetos produzidos com base na 

automatização, o que dispensa a imaginação criativa e prioriza a passividade. 
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