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RESUMO 
 
 

Este estudo tem como objetivo a compreensão de como o brincar se delineia na 
sociedade contemporânea, bem como sua importância para a formação do 
indivíduo. Levando em consideração o desenvolvimento do capitalismo e a cultura 
de massa como agentes de um novo brincar das crianças, buscamos responder ao 
nosso questionamento:Quais relações se estabelecem entre a infância 
contemporânea, o consumo e o brincar? Para compreender como esta relação 
ocorre na mediação entre o consumo e o trabalho do professor para a formação do 
pensamento infantil, far-se á utilização de método de pesquisa qualitativo,numa 
análise bibliográfica com a contribuição dos teóricos da filosofia contemporânea 
como Walter Benjamim e Theodor Adorno e de outros que se fixam nas questões 
contemporâneas da infância e da escola, para obter dados sobre como  estes se 
delineiam atualmente. 
 
Palavras-chave: Infância. Sociedade Contemporânea. Brincar. Educação 
infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha mãe pelo 

apoio e carinho dados em todos os 

momentos da minha vida. 

 

 

 



AGRADECIMENTO (S) 

 

 

- A minha orientadora pelo incentivo e colaboração que foi 

fundamental para a conclusão deste trabalho e a Universidade pela oportunidade de 

formação de qualidade, a qual durante o período de graduação pude me 

desenvolver tanto educacional como pessoalmente.  

- A minha familia por todo apoio dado, e especialmente a minha mãe 

e irmãos,  pelo incentivo para concluir mais esta etapa de minha formação. 

- As colegas de graduação que ao longo dos anos estiveram ao meu 

lado partilhando dos momentos de alegria e dificuldades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ..........................................................................................................07 

 

1. A INFÂNCIA ENTRE O BRINCAR E OS BRINQUEDOS.....................................09 

 

2. O BRINCAR E OS BRINQUEDOS NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA..................................................................................................15 

 

3. A ESCOLA E O BRINCAR COMO MEDIADORES DO PENSAMENTO 

INFANTIL...................................................................................................................20 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................26 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................................28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

INTRODUÇÃO  

 

O foco deste estudo é o brincar e os objetos de brincar, tendo como 

princípio, o sentido que este objeto vem tomando na sociedade capitalista e na 

escola, que vai deixando de ter uma conotação lúdica que contribui para o 

desenvolvimento da imaginação infantil e transforma-se em elemento essencial na 

relação de consumo da criança e de interesse de produção comercial. Queremos 

compreender como esta relação se estabelece na mediação entre o consumo e o 

trabalho do professor para a formação do pensamento infantil. Nosso 

questionamento vai ao encontro de respostas para as inquietações: Quais relações 

se estabelecem entre a infância contemporânea, o consumo e o brincar? Qual 

o papel do professor e da escola diante destas relações?  

A sociedade capitalista é marcada pelo esfacelamento da subjetividade 

humana que acaba por levar a desumanização do indivíduo. O processo das 

relações sociais vai tomando um sentido em que os conteúdos ideológicos 

consumistas invadem nossa consciência e nossa realidade e vai assumindo uma 

lógica mercadorizada em que a dimensão do capital tem no individualismo, no lucro 

e na competição seu fundamento. 

A evolução do brinquedo na história da nossa sociedade nos mostra 

que ele que apesar de ser um objeto que contribui para o desenvolvimento lúdico, 

cognitivo e social da criança, este serve também para atender os interesses da 

sociedade “adulta” e capitalista, reproduzindo a realidade, necessidades e interesses 

para a formação do cidadão dentro do desenvolvimento social necessário para que o 

capitalismo se fundamente e se desenvolva, procurando formar não cidadãos 

críticos e autônomos, mas sim adultos que seguem a ideologia que o capitalismo 

acaba por impor à massa. 

 A escola diante dessa ideologia capitalista passa a tornar-se objetiva, 

com ideias de que “tempo é dinheiro”, em grande parte apenas passando conteúdo 

de maneira massificada aos alunos e não se atentando ao fato de que o brincar, o 

lúdico é imensamente importante para a formação intelectual, pessoal e da 

criticidade do indivíduo para com o mundo em que vive. Além de contribuir para 
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assimilação do que é transmitido à criança, de forma que a mesma durante a 

brincadeira repensa seus atos e o mundo ao seu redor. O papel fundamental da 

escola e dos professores é a formação do pensamento das crianças através da 

mediação do conteúdo e aprendizagem das mesmas. Sendo a escola um espaço de 

vivência entre diferentes pessoas e diferentes culturas, acredita-se que a mesma 

torna-se parte indispensável no desenvolvimento tanto intelectual quanto social das 

crianças.  

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Como 

fontes fundamentais foram utilizados artigos e livros baseados nos estudos do autor 

Walter Benjamin, quando se refere á sociedade contemporânea e a relação da 

infância com o brincar, que permitiram que se pudesse obter o máximo de 

informações e esclarecimentos, contribuindo assim para a resolução dos problemas 

aqui apresentados.  

Neste sentido, este trabalho está dividido em três capítulos: No 

primeiro será feito uma reflexão sobre a importância do brincar para o 

desenvolvimento da criança. Sendo este um objeto de estudo para diferentes 

autores, de diferentes focos de pesquisa, busca-se-há apresentar as diferentes 

maneiras de retratar a importância dos brinquedos e das brincadeiras para o 

desenvolvimento infantil, baseando-se então, em textos sobre Walter Benjamin, e 

outros autores secundários que abordam este tema.    

No segundo capítulo será apresentado as transformações que a 

sociedade do consumo vem impondo sobre o brinquedo e por consequência, sobre 

a brincadeira, gerando assim, um indivíduo mercadorizado.  

A cultura do consumo vista como massificadora da subjetividade infantil 

e por consequência a plastificação dos objetos de brincar, que acabam por impor às 

crianças um desejo de consumo que não lhe é natural, bem como a escola e 

importância do brincar como agente desenvolvedor da individualidade da criança e 

também como maneira da mesma assimilar criticamente o mundo em que vive é o 

tema do terceiro capítulo. O qual objetiva-se responder indagações sobre o papel do 

professor e da escola quanto à formação do pensamento infantil. 
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1.  A INFÂNCIA ENTRE O BRINCAR E OS BRINQUEDOS 

 

Pensar a infância contemporânea é pensá-la através das concepções 

que foram se estabelecendo historicamente pelas transformações sócio- 

econômicas. Se hoje a vemos como uma infância adultizada pela indústria cultural 

que a transforma em consumidor em potencial, até o século XIX, o sentimento de 

infância que diferenciava criança do adulto só se estabelecia pela estatura física. 

Independente das concepções que se estabeleceu, o brincar sempre foi parte 

integrante da constituição infantil. Em qualquer tempo a criança se desenvolve 

através da brincadeira e da sua relação com os objetos de brincar. 

De acordo com Áries (1981), na Idade Média, a criança era 

diferenciada do adulto apenas no tamanho e força, a alta taxa de mortalidade 

infantil, não permitia um sentimento específico do adulto para com a mesma. Esta 

inexistência da infância ocorreu até o período feudal, onde a criança era identificada 

como adulto em miniatura. A partir, então, do desenvolvimento da sociedade 

capitalista urbano-industrial, o papel desta na sociedade passa a ser visto de 

maneira diferente, suas condições de vida, relações sociais e seu espaço na família 

se modificaram e a mesma passa a possuir seu lugar específico na sociedade, 

assim, brincar acompanha estas transformações sociais e vai se delineando de 

acordo com os caminhos que a sociedade trilha. 

Referindo-se à história do brinquedo, nota-se que o mesmo não foi 

desenvolvido intencionalmente para a criança, mas relacionando-o com o 

desenvolvimento da sociedade e refletindo o mundo e a realidade vivida pelas 

crianças. A partir do século XVIII, com o desenvolvimento do capitalismo, 

gradativamente os brinquedos passaram a ser criados e fabricados especificamente 

para o público infantil. Assim, não sendo mais desenvolvidos como produção 

secundária das manufaturas, mas sim com fábricas específicas para sua criação, 

este brinquedo foi sendo cada vez mais aperfeiçoados e detalhados. 

O brinquedo foi fruto do que se compreendia da natureza e da sua 

interação com a criança. Benjamin (1984) aponta em sua obra “Reflexões sobre a 

criança, o brinquedo e a educação”, que a brincadeira é fruto do imaginário da 
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criança, a partir da brincadeira esta pode criar seu próprio mundo, libertando-se 

assim do mundo de gigantes em que vive.  

Dessa forma, o adulto inventa o brinquedo a partir da interpretação do 

imaginário infantil, porém, é a criança quem dá significado ao mesmo a partir da 

brincadeira. Benjamin (1984) afirma que: “Uma coisa devemos ter sempre 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 

as brincadeiras” (p.65). A partir do lúdico, uma boneca pode ser desde filha, princesa 

até amiga da menina, um carro pode se transformar em avião, foguete ou o que a 

imaginação do menino for capaz de transformá-lo. 

Os jogos infantis são impregnados de comportamentos miméticos, que não 
se limitam de modo algum à imitação das pessoas. A criança não brinca 
apenas de ser comerciante ou professor, mas também de moinho de vento 
ou trem. (BENJAMIN, 1985, pág. 108) 

Em pesquisa feita na exposição de brinquedos do “Markishe Museum”, 

Walter Benjamin (1984) relata sobre como eram os brinquedos na Alemanha antiga, 

considerada o centro geográfico de toda a Europa no terreno do brinquedo. 

Inicialmente eles eram feitos em miniaturas para objetos de prateleira (bibelôs), 

despertando o interesse das crianças. Não haviam fábricas especializadas para a 

criação dos mesmos, eles eram feitos nas oficinas manufatureiras, com sobras de 

materiais utilizados pelas mesmas, como peças secundárias de sua produção.  

Benjamin (1984) ressalta que é a que criança quem revela o conteúdo 

do brinquedo e não o contrário. Sendo assim, a brincadeira não é definida pelo 

brinquedo, mas sim pelo simples ato de brincar e o significado que lhe é dado. 

Quanto mais sofisticado e próximo à realidade o brinquedo for, mais distante da 

brincadeira livre ele fica. Segundo o mesmo autor, o brinquedo necessita somente 

se aproximar do significado que lhe é conferido, uma pedra, papel, ou qualquer 

objeto pode se transformar no que a criatividade da criança permitir. Benjamin 

(1984) afirma que:  
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Se (...) fizermos algumas reflexões sobre a criança que brinca, poderemos 
falar então de uma relação antinômica. De um lado o fato coloca-se assim: 
nada é mais adequado à criança do que irmanar em suas construções os 
materiais mais heterogêneos – pedras, plastilina, madeira, papel. Por outro 
lado, ninguém é mais sóbrio em relação aos materiais do que crianças: um 
simples pedacinho de madeira, uma pinha ou uma pedrinha reúne em sua 
solidez, no monolitismo de sua matéria uma exuberância das mais 
diferentes figuras. (Benjamin, 1984, pág. 69) 

O brincar é geralmente identificado por meios dos jogos, brinquedos, 

brincadeiras e as condutas associadas a estes, portanto, conjectura-se que a 

brincadeira esteja presente nas diferentes formas de trocas infantis, fazendo-a sentir 

livre, satisfazendo-a, proporcionando prazer e motivação decorrentes da brincadeira. 

É por intermédio da brincadeira que a criança pode compreender 

interiorizar e recriar experiências de seu cotidiano, promovendo, desta forma, a 

análise, síntese, e generalização de conceitos vivenciados independente dos 

resultados, somente no processo motivador da brincadeira.  

Conforme Benjamin (1984), brincar significa sempre libertação, a 

criança no ato de brincar se liberta de um mundo de adultos e passa a exercer sua 

imaginação e criar seu mundo, assim, este é um momento em que ela vivencia, 

através de diferentes situações, todas as etapas da maturidade. É durante a 

brincadeira que a criança pode se misturar com os objetos, dando vida aos mesmos, 

para assim, poder absorvê-los e por eles se deixar absorver. Trata-se da criança que 

experimenta, nos cheiros, texturas, densidades, espessuras, enfim, na experiência 

sensorial, os objetos com os quais se depara e os territórios que percorre. Todavia, 

é na brincadeira sem o compromisso com a realidade, que a criança assimila o 

mundo ao seu redor, não dependendo da natureza dos mesmos. 

Logo nos primeiros meses de vida, a criança explora seu corpo, sendo 

este, considerado por Leite e Barros (2011), o primeiro brinquedo da criança, após, 

ela explora os objetos ao redor de si que garantem maior estimulação visual, 

auditiva e também pelo tato. O brinquedo perpetua por todas as fases da vida do ser 

humano, não se limitando apenas à infância, porém sempre fará parte da vida das 

crianças. Segundo Leite e Barros (2011), “o mundo do brinquedo é um mundo de 

imaginação, imitação, representação, fazendo parte de uma vontade de crescer e de 

se desenvolver.” Desta forma, entende-se a brincadeira e os brinquedos, como parte 
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essencial para o desenvolvimento infantil, colaborando para a formação social da 

criança.  

Independente da sofisticação dos objetos, jogos ou brinquedos, 

durante a brincadeira a criança pode, a partir de sua criatividade transformá-los. 

Enquanto brinca, ela desenvolve sentimentos como curiosidade, iniciativa, 

autoconfiança, concentração, atenção, entre outros. Desta maneira, o brincar faz 

parte de um significado dado pela mesma a partir de sua criação sobre o objeto em 

que brinca.  

Kishimoto (2002) relata que a brincadeira é um espaço de criação 

cultural por excelência. Quando a criança brinca além de externalizar seus 

sentimentos, – como outros autores afirmam – ela interpreta uma cultura e acaba 

por se inserir na mesma. Para a mesma autora, o ato de brincar não nasce 

intrinsecamente na criança, ela aprende fazê-lo logo nos primeiros meses de vida. 

Quando a mãe brinca com seu bebê, consequentemente está ensinando-o a brincar 

e com o passar do tempo o mesmo irá responder à brincadeira fazendo parte da 

mesma. Kishimoto (2002) afirma que: “Quando se brinca se aprende antes de tudo a 

brincar”, sendo assim, para que a criança possa brincar a mesma precisa aprender 

antes de fazer, pois não há brincadeira sem intenção e jogo sem regras, a criança 

brinca de acordo com a interpretação da cultura em que está inserida.  

De acordo com a mesma autora, para que haja jogo, brincadeira, é 

necessário que haja intenção e disponibilização de estruturas e significados que a 

criança irá construir ao longo de sua vivência em sociedade. Por terem diferentes 

experiências, meninos e meninas farão diferentes interações com objetos em suas 

brincadeiras. Em estudo feito sobre Brougère, Kishimoto (2002) afirma que: 

(...) meninos e meninas não farão as mesmas experiências e as interações 
(com os brinquedos que ganham p. ex.) não serão as mesmas. Então 
portadores de uma experiência lúdica acumulada, o uso que farão dos 
mesmos brinquedos será diferente (KISHIMOTO, 2002, p.28)  

Esta diferença do brincar entre as crianças trata-se de fato, da vivência 

social das mesmas, que será interpretada de maneiras diferentes entre si. A criança 

ao brincar, esta rodeada de significações quanto ao que está brincando, seja ele um 

objeto qualquer, um brinquedo de fato ou o próprio corpo. Ela agirá em função do 

significado que dará a este objeto e é a partir da reação sobre este que fará sua 
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próxima ação, produzindo assim sua própria cultura lúdica que, de acordo com 

Kishimoto (2002) “(...) ao brincar, a criança interpreta os elementos que serão 

inseridos, de acordo com sua interpretação e não diretamente”, ou seja, no brincar 

ela interpreta as significações percebidas sobre a sociedade a qual está inserida e 

reproduz seu sentimento para com esta (a sociedade), criando assim a sua própria 

cultura e exteriorizando suas vivências. 

É no brincar que, a criança, exterioriza seus sentimentos sobre os 

acontecimentos do dia a dia, as meninas quando brincam, em sua maioria, refletem 

o que vivenciam com a mãe em casa, tendendo a brincar com bonecas e recriar 

situações cotidianas como o cuidar da casa, ter um bebê, entre outros, os meninos 

se interessam mais por carros e brincadeiras de luta, pois é o que veem seu pai, ou 

a figura masculina que convivem. 

Acredita-se que é no brincar que, a criança inconsciente e ludicamente 

tenta externalizar seus sentimentos e tenta entender seus próprios conflitos. A 

brincadeira pode ser uma forma de ela expor suas angústias e dar vazão a 

sentimentos trazendo-os ludicamente ao real, seja sentimentos de alegria e 

felicidade ou tristeza e raiva por exemplo. Mas, a importância decisiva da brincadeira 

é conferida pela relação entre criatividade e brincar, pois, na brincadeira a 

imaginação da criança aflora permitindo assim, que ela utilize sua criatividade.  

A brincadeira permite que a criança explore diversos objetos, sua 

linguagem e expressão e que se comunique com outras crianças também, assim, 

conhecendo e criando regras e tomando decisões. Neste ciclo lúdico não há limites 

para a imaginação, que acaba por desenvolver cada vez mais a criatividade da 

mesma. 

Quando a criança brinca, ela não somente desenvolve diversas 

habilidades, como também aprende a lidar com o outro, aumentando assim, suas 

desenvolturas sociais. Miceli (2003), baseada em Vygotsky, relata que:  

As brincadeiras são condutas que imitam ações reais, não é que a criança 
quando utiliza-se de um objeto não esteja interagindo com o real, mas pelo 
contrário, o objeto serve somente como um facilitador da transformação do 
imaginário em real. (MICELI, 2003, p.13) 
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Quando brinca, o meio em que a criança está significa em sua 

imaginação algo diferente do que materialmente é. Ao brincar, os acontecimentos 

cotidianos que deram origem à criança são recriados e repensados por ela, 

utilizando como ponte para sua imaginação os objetos, os espaços, seus gestos e 

sinais. Este ato possibilita, de acordo com Miceli (2003), que a criança cresça 

intelectualmente sabendo que está brincando, porém, inconscientemente colocando 

a tona todos os seus sentimentos a partir de suas vivências, permitindo assim, que a 

criança se sinta viva, interagindo com outras, facilitando dessa forma, as interações 

grupais.  

A autonomia e a independência também são desenvolvidas durante a 

brincadeira, quando esta é feita a partir de limites dados á criança, como, por 

exemplo, em jogos de regras e não somente na brincadeira livre. Para Miceli (2003) 

brincar é uma forma de ensinar regras e impor limites nas crianças, possibilitando 

também, o desenvolvimento de sua personalidade, pois, na brincadeira e no ato de 

recriar as vivências sociais, a mesma acaba por repensar seus sentimentos e atos e, 

desenvolver sua liberdade de criação e autonomia, “é no brincar, somente no 

brincar, que o indivíduo pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral” 

(Miceli, 2003, p.16). LEITE e BARROS (2011) consideram o brincar como o principio 

de toda atividade linguística da criança, tornando assim possível que a mesma 

utilize-se do pensamento, da imaginação e da fala para criar e recriar os 

acontecimentos de sua vida, que por fim se tornarão parte importante do 

desenvolvimento de sua personalidade.  
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2.  O BRINCAR E OS BRINQUEDOS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

Se o brincar é considerado demasiado importante para o 

desenvolvimento pessoal e intelectual das crianças e também para a sobrevivência 

do ser humano e sendo o brinquedo considerado como ponte para a imaginação das 

mesmas, não é bem o que acontece na sociedade atual. Leite e Barros (2001) 

consideram que a partir do desenvolvimento tecnológico, a brincadeira em sua 

essência vem sendo deixada de lado no dia a dia das crianças. Com a agenda cheia 

de compromissos educativos que tem por finalidade a preparação destas para o 

mundo produtivo, o brincar acaba sendo uma atividade secundária e por fim acaba 

deixada de lado no cotidiano infantil. 

Não somente vêm-se deixando de lado o brincar, mas também a 

brincadeira acaba se modificando em sua essência. Se antes a criança é quem 

delineava o brincar de acordo com sua imaginação e visão crítica da sociedade, 

atualmente o brinquedo, com toda sua tecnologia é quem vem definindo a 

brincadeira, ficando de lado assim, as brincadeiras e jogos tradicionais.  

A partir da evolução do capitalismo, com o advento da indústria, o 

brinquedo passou de produção secundária nas oficinas manufatureiras para objeto 

de criação especializada e cada vez mais elaborado para o público infantil. Arruda 

(2011) apresenta que a partir da consolidação do capitalismo como modelo 

econômico vigente na sociedade, a cultura de massa, ou indústria cultural passa 

então a ser núcleo da sustentação do capitalismo.   

Tendo o lucro como principal objetivo, cada vez mais a indústria 

capitalista vem produzindo produtos que por vezes não são prioridade para a 

sobrevivência humana. Porém, com a massificação da indústria e a cultura que por 

ela é envolvida, as pessoas acabam por investir em produtos supérfluos e que serão 

substituídos rapidamente por novas mercadorias e este ciclo assim continua. De 

acordo com Arruda (2011), os reais interesses dos homens ficam comprometidos 

com a lógica mercantil que atende os princípios ideológicos dominantes, ao quais 

visam neutralizar e perpetuar a estrutura social burguesa.  
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A função desta “nova” cultura moderna, não se limita então ao 

consumo, mas também à formação social dos indivíduos, que a cada nova geração 

se aliena mais com a ideologia da Indústria cultural. Arruda (2011) argumenta que a 

função desta cultura é reduzida à condição de mercadoria que acaba por ocultar as 

contradições sob as quais o capitalismo se sustenta, não fornecendo subsídios para 

que o indivíduo forme sua criticidade baseada em elementos que o sensibilizem e 

emancipem-no deste tipo de consumo exacerbado, o tornando submisso e 

embrutecendo as relações humanas com finalidades apenas servis.  

 Segundo Arruda (2011), a lógica deste contexto cultural a que a 

sociedade se encontra, não se limita somente ao mundo adulto, mas também as 

crianças estão sendo moldadas a partir desta lógica para dar sequência a esta 

cultura do consumo, modificando assim suas prioridades e o desenvolvimento de 

seu “eu”. A mesma autora afirma que:  

Nesse contexto de conversão da cultura aos princípios mercantis da lógica 
do consumo, os condicionamentos sociais não se limitam ao mundo adulto, 
mas atingem o imaginário infantil neutralizando, assim o modelo social 
determinante. Desta maneira, as experiências e o cotidiano das crianças 
vêm se alterando na sociedade contemporânea, com a cultura do consumo 
adquirindo centralidade nas atividades e no imaginário infantil. (ARRUDA, 
2011, p.95) 

Todavia, o brinquedo é visto como uma particularidade da indústria 

cultural que, por atingir o público infantil que se encontra em fase de 

desenvolvimento de sua personalidade e criticidade, acaba por se tornar elemento 

de dominação cultural, ocultado em uma dimensão aparentemente lúdica.  

Se a sociedade capitalista visa o lucro como principal objetivo, Arruda 

(2011) vai apontar que a indústria do brinquedo não foge à regra. Assim, entende-se 

que com estes brinquedos industrializados não é possível que a criança o manipule 

nem que exerça sobre ele sua criatividade, apenas que execute as ações impostas 

pelas regras já definidas pelo fabricante. Com isso, diminui-se a origem do 

brinquedo como um objeto em que a criança brinca e estimula sua imaginação, para 

um objeto perfeito que a mesma apenas o observa brincar sozinho. Arruda (2011, p. 

95) ainda diz que: 

 



17 

 
Todavia, não se trata de negar esses brinquedos, mas compreender como 
os mesmos retiram das crianças a dimensão da criatividade, coletividade, 
do lúdico e da educação, predispondo o seu imaginário à constituição de 
subjetividades adaptadas à reprodução deste modelo de organização social. 

Ainda de acordo com Arruda (2011), a criança acaba por se tornar 

consumidor alvo da indústria cultural, que por consequência passa a transmitir sua 

ideologia à mesma tendendo a acabar se tornando um sujeito alheio, adaptado a 

essa ordem social, transformando-se de consumidor a mercadoria.  

Com o início da fabricação especializada dos brinquedos, os mesmos 

passaram a ser comprometidos pelos fins lucrativos que o mercado estabelece, 

sofrendo assim modificações em sua estrutura e função. Dessa forma, não somente 

os brinquedos sofreram modificações, mas também as brincadeiras tradicionais vêm 

desaparecendo, aumentando assim, o estímulo ao consumo dos brinquedos 

industrializados, comprometendo a formação do imaginário infantil e também seu 

senso coletivo acabando por fazê-la perder a capacidade de exercer uma reflexão 

crítica através do ato de brincar sobre a sociedade em que vive. Arruda (2011, p.) 

diz que: 

Nesse sentido, a criança perde seu papel de produtora de uma cultura 
própria, a qual deveria se manifestar na brincadeira, com criatividade e 
ludicidade, para se tornar um adulto que irá produzir os valores dominantes 
da sociedade sem refletir a realidade que está inserida.  

Os produtos voltados à infância principalmente, utilizam se de 

diferentes recursos tecnológicos como “arma” para atrair as crianças para o 

consumo. Tais produtos são lançados de maneira renovada a cada dia no mercado, 

levando as crianças a perderem o interesse no novo rapidamente. Por mais que 

estas mercadorias se apresentem como novas, o que muda nelas é apenas a 

aparência ou função, pois na verdade continuam muito parecidas com os produtos já 

existentes. Segundo Arruda (2011), na medida em que há esta constante renovação 

de produtos no mercado, cada vez mais os consumidores perdem o interesse nos 

produtos que já possuem, desvalorizando comprometendo, dessa forma sua 

autonomia.  

Conforme Arruda (2011), as brincadeiras e os brinquedos tradicionais 

como a brincadeira de roda, pipa, peão, bola, entre outros, tem o caráter de interagir 

com as crianças e entre elas. Com eles, as crianças acabam por construir novas 
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experiências e dessa forma, desenvolver a identidade de um futuro sujeito crítico, 

com autonomia para tomar decisões e agir. Com o desenvolvimento do capitalismo, 

estes brinquedos e as brincadeiras tradicionais vêm sendo deixadas de lado, devido 

ao “novo” brinquedo comercializado, o qual não permite o manuseio da criança, elas 

apenas os observam brincar.  

Sendo assim, Arruda (2011) afirma estes brinquedos industrializados, 

além de não permitir que as crianças os manipulem e que apenas os observem, não 

permitem também que as mesmas desenvolvam toda a experiência e sentimentos 

que a brincadeira lhe proporciona: 

Os brinquedos industrializados não permitem às crianças, majoritariamente, 
manipulá-los, explorá-los, criar e imaginar. As instruções e regras já vêm 
prontas, cabe às crianças apenas executar as ações e não experimentar 
diferentes situações. (ARRUDA, 2011, p.97) 

Tendo em vista os brinquedos industrializados, percebe-se que além 

de promover o consumismo exacerbado e desnecessário, não permite que a criança 

desenvolva o prazer da descoberta durante as brincadeiras, sendo estas – as 

brincadeiras - que promovem a imaginação, a coletividade e o lúdico. Dessa forma, 

acredita-se, baseado em Arruda (2011) que este brinquedo tecnológico limita as 

vivências e experiências sociais infantis, que são demasiadamente importantes para 

o desenvolvimento de um indivíduo autônomo e critico.  

Estes jogos possuem regras a ser seguidas, que por sua vez objetivam 

que o jogador busque somente a vitória, fazendo-o se entregar totalmente, não 

abrindo espaço para diálogos, questionamentos e reflexões, o que acaba por não 

desenvolver sua criatividade, somente o consumo, o que é marca da sociedade do 

espetáculo, mediada pela indústria cultural, em que o homem não passa de mero 

espectador, como nos afirma Adorno:  

O espectador não deve ter necessidade de nenhum pensamento próprio, o 
produto prescreve toda reação; não por sua estrutura temática – que 
desmorona na medida em que exige o pensamento – mas através de sinais. 
Toda ligação lógica que pressuponha um esforço intelectual é 
escrupulosamente adiada (ARRUDA, 2011 apud HORKHEIMER; ADORNO, 
1985, p. 128). 

Neste sentido, o brinquedo que já vem pronto poda o pensamento das 

crianças e a ação de brincarem com o mesmo. Visto que, de acordo com Benjamin 

(1984) a importância da brincadeira está na formação do sujeito que está brincando, 
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na subjetividade em que esta brincadeira forma um sujeito criativo e autônomo, que 

experimenta na interação com o objeto e fantasia a sua própria realidade, Arruda 

(2011) aponta que no caso do brinquedo que já vem pronto, o mesmo acaba por 

comprometer a autonomia da criança enquanto sujeito social e crítico.  

(...) as brincadeiras tradicionais estão desaparecendo com o avanço da 
indústria cultural que estimula nas crianças o consumo de brinquedos 
industrializados e o individualismo, elementos que comprometem a 
formação do imaginário infantil. (ARRUDA, 2011 p. 98) 

Sendo assim, as crianças perdem seu papel de produtora de cultura 

própria, que se manifesta durante a brincadeira desenvolvendo assim a criatividade 

e a ludicidade, para se desenvolverem adultos apáticos, cidadãos reprodutores dos 

valores dominantes na sociedade, incapazes de pensar criticamente sobre a 

realidade em que estão inseridos.  
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3.  A ESCOLA E O BRINCAR COMO MEDIADORES DA FORMAÇÃO DO 
PENSAMENTO INFANTIL. 

  

É certo que o modelo econômico capitalista, vigente na atualidade 

permeia por todas as etapas da evolução social, tanto na formação do indivíduo 

quanto nos rumos que a sociedade vai delinear. Nesse sentido, entende-se a 

educação escolar como uma organização com finalidade de promover aprendizagem 

e desenvolver humanamente o indivíduo. Assim, acredita-se que os brinquedos e 

brincadeiras devem fazer parte dessa educação emancipadora, a qual deve 

objetivar, também, o desenvolvimento da autonomia infantil, o que acaba por libertar 

as crianças das amarras impostas pela sociedade do consumo.  

A indústria cultural de certo modo molda a sociedade para que 

mantenha o capitalismo em vigência, ou seja, é proveniente da propaganda e do 

consumo, que as pessoas são moldadas a pensarem da mesma maneira e de forma 

a não se opor à estrutura social capitalista. Dessa forma, os brinquedos e a 

brincadeira em sua essência não fogem à regra. Silva (2011) aponta que o 

imaginário infantil vem sendo uniformizado pela sociedade atual, sendo este 

construído pela vivência das crianças, com a influência do mercado capitalista, o 

qual cada vez lança mais produtos plastificados no mercado e que não incitam a 

brincadeira como princípio para se pensar, mas sim para reproduzir movimentos e 

regras impostas por seus fabricantes. A mesma autora (p. 3) ainda afirma que “o 

desenvolvimento tecnológico da sociedade contemporânea presente nos brinquedos 

para as crianças e adultos está transformando-se num mecanismo de adestramento 

não só das crianças, mas também dos adultos”. 

Pensando na educação escolar como uma das principais formadoras 

da personalidade da criança, por ser um espaço de vivências e desenvolvimento da 

maturidade, Oliveira (2011) aponta que esta não deve seguir a linha de consumo 

que a sociedade impõe, mas sim mediar a emancipação humana através da 

ampliação intelectual do indivíduo, visto que para isso é necessária a intervenção do 

professor mediante a formação do pensamento das crianças, assim como o 

desenvolvimento da individualidade das mesmas.   
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Segundo Oliveira (2011), o processo de manipulação do individuo 

através do consumo acaba por provocar no mesmo uma consciência formada por 

valores consumistas. Esta consciência acaba por frustrar o mesmo em relação ao 

aniquilamento de sua individualidade e à imposição do consumo de bens impostos 

como necessidades tão vitais ao mesmo que ele nem consegue distinguir o que é 

indispensável para sua sobrevivência do que lhe é imposto como tal. A indústria do 

brinquedo, visando o lucro, enxerga na criança um consumidor em potencial, visto 

que a sensualidade do produto que é ofertado para as mesmas as fazem sempre 

querer algo novo, mesmo que este lhe seja desnecessário, impedindo assim que 

elas possam manipular estes produtos, os quais na maioria das vezes apenas são 

observados por brincarem sozinhos. Silva (2011, p. 3) afirma que: 

A modernidade tende a uniformizar o imaginário infantil sendo influenciado 
e, construído pelo mercado de produtos plastificados e computadorizados 
com um poder de estabelecer regras e diálogos limitados com seus “donos”, 
as crianças. 

Verifica-se que o ser humano é condicionado pela sociedade em que 

vive para pensar da mesma maneira que a maioria das pessoas pensa ou ao que a 

cultura de massa lhe impõe, porém, uma formação crítica e que desenvolva a 

capacidade de reflexão e criatividade da criança pode determinar o adulto que ela 

será indiferente do meio social em que está inserida, assim, considerando que o 

brinquedo é mediador da criação de uma cultura própria da criança e que a 

brincadeira livre ou direcionada a aprendizagens pode levar a mesma a perceber 

criticamente o espaço que vive, pensa-se que a brincadeira é um processo 

importante de aprendizagem e desenvolvimento do intelecto infantil. 

A sociedade contemporânea é marcada pelo definhamento da 

subjetividade do individuo, o que acaba por escravizar o mesmo à sociedade do 

consumo. Conforme Oliveira (2011, p.3) descreve, “(...) o século XIX e XX é 

marcado pela indústria cultural que passa a veicular de forma eficiente os conteúdos 

ideológicos consumistas pelo qual a relação entre consciência e apreensão da 

realidade assume uma dimensão mercadorizada”, ou seja, esta realidade social a 

qual o individuo encontra-se acaba por formar seu pensamento e sua individualidade 

desde o começo de sua vida, tornando-o habituado a esta lógica do consumo. 
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Sendo assim, de acordo com Oliveira (2011) o comportamento do 

indivíduo será administrado como parte integrante das necessidades impostas pela 

indústria cultural e pelos caminhos que a sociedade trilha. Se nos primórdios da 

humanidade a dimensão cultural da sociedade não se tangia pelo desejo do 

consumo, atualmente a mesma vem formando sujeitos preocupados com a diversão 

e o lucro, fato que a autora aponta como finalidade “subsumir à lógica do mercado 

de que se constitui a totalidade da organização social” (p.4). 

O brinquedo visto como produto capitalista não poderia fugir à 

concepção da indústria atual, como formadora de indivíduos massificados. Estes 

brinquedos, cada vez mais tecnológicos evocam na criança uma necessidade de 

constante substituição, visto que as mesmas não necessitam manuseá-los ou 

brincar de fato. O brinquedo na sociedade contemporânea passa de objeto que a 

criança manuseando, cria a brincadeira sobre ele para um objeto com regras e 

objetivos de brincar impostos, limitando assim o imaginário infantil de criar, imaginar 

sobre o mesmo.   Silva (2011, p.9) salienta que:  

Convém ressaltar que o processo que evoca a constituição do imaginário da 
criança, a constituição do eu, encontra-se numa dimensão muito mais 
empobrecida. O aniquilamento da singularidade, a “plastificação” dos 
brinquedos e a sua homogeneização comprometem a produção do 
imaginário da criança no brincar, na fantasia e na possibilidade de inventar. 
Torna-se um consumidor adestrado. 

Dessa forma, observa-se que o brinquedo evoca as formações do 

social, refletindo assim, a cultura em que se insere. O avanço desenfreado da 

comunicação de massa, ocorrido desde o século XX até os tempos atuais – século 

XXI – faz com que sejam espalhados pelo mundo de maneira rápida hábitos e 

valores indispensáveis para a sobrevivência da ordem consumista. A sensualidade 

da mercadoria faz com que os seres humanos sintam necessidades de satisfazer 

desejos de consumo de objetos que não são primordiais para sua sobrevivência. 

Assim, no capitalismo o que é necessário para a sobrevivência já não se diferencia 

mais do que é supérfluo. Desse modo, Oliveira (2011, p.4) salienta que:  

A busca exacerbada pela satisfação das necessidades humanas provoca 
nos indivíduos a necessidade de consumir mercadorias que dão satisfação 
e conforto. Todavia, muitas vezes, essas necessidades não são 
fundamentais, ou seja, as vitais (roupa, alimento, moradia), mas as 
supérfluas. Entretanto, esse supérfluo acaba sendo percebido e desejado 
pelo indivíduo (adulto – criança) como fundamental.  
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Todavia, observa-se que o consumo exacerbado, sem limite, acaba por 

interferir e castigar a psique infantil com promessas que não se efetivarão e não a 

satisfarão, visto que quando o mesmo consumir o produto que julgava ser 

necessário, este produto já não o satisfará, gerando assim a necessidade de um 

novo produto – no caso o brinquedo.  

Oliveira (2011) aborda que as formas de configurações do produto e o 

nome do mesmo fará diferença na hora de ganhar o consumidor, sendo a 

propaganda e a aparência que seduzirá o consumidor a adquirir estes. Sendo assim, 

o indivíduo acaba por se afastar de suas necessidades essenciais para consumir o 

que não lhe é necessários para a sobrevivência, apenas supérfluo, perdendo assim, 

a subjetividade humana com a consciência de que todos devem ser iguais no 

consumir, pois só assim serão iguais também no quanto são felizes ou livres. A 

mesma autora aponta que: 

A ânsia do consumo encerra uma ânsia de obediência a uma ordem 
anunciada pelos meios de comunicação. Cada um quer ser igual aos outros 
no consumir, no ser feliz, no ser livre, pois essa é a ordem que 
inconscientemente todos obedecem, correndo o perigo de se sentirem 
infelizes se forem diferentes, se não consumirem. Há, aqui, a decadência 
dos valores especificamente humanos, perde-se, com isso, a subjetividade 
humana em prol de uma padronização de gostos e estilos. Nesse sentido, o 
diferente é considerado um delito. (Oliveira, 2011, p.6) 

À medida que a cultura de massa se consolida e o consumo se torna 

essencial, nota-se que a mesma – cultura de massa – passa a controlar o indivíduo 

a partir das relações sociais de produção, inferindo assim na individualidade do 

sujeito, delineando as formas como ele será. A brincadeira acaba então por perder 

sua essência de libertadora das crianças do mundo de gigantes em que vivem para 

ações secundárias. Se para a indústria o brinquedo é visto como possível objeto de 

alienação da criança, transformando-a em consumidoras em potencial, no âmbito 

familiar e escolar a brincadeira é posta de lado, sendo vista como supérfluo, ações 

secundárias e sem importância para o desenvolvimento infantil, o que acaba por 

deixar a mesma cada vez mais dependente dos objetos de brincar industrializados e 

cada vez mais sofisticados. Dessa forma, Silva (2011, p.12) abordará que: 

Não é raro ouvirmos frases como estas “brincar só depois da atividade”, 
“aqui não é lugar de brincar”, “brincar só com jogos educativos”, que 
permeiam os meios escolares e as famílias e cada vez mais confirmam o 
mito de que brincar vai criando uma concepção paralela como algo 
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desnecessário, supérfluo e que contraditoriamente se propaga como 
essencial para o desenvolvimento da criança.  

 Visto que a escola é um ambiente o qual deve formar a criança, objeto 

de interesse em questão como um indivíduo emancipado dos valores mercantis, de 

acordo com Oliveira (2011), deve-se formar profissionais da educação que visem à 

formação da criança através do intuito de torna-los críticos, que sejam a expressão 

do mundo em que vivem e não a reprodução servil do mesmo. A mesma autora 

aponta em seu estudo que há diferentes maneiras de conceber como prioridades do 

homem, a aprendizagem e o desenvolvimento, sendo que para isso, exige-se que o 

educador supere a própria visão da lógica desumanizadora do capital e do 

individualismo, e que o mesmo repense a educação não como uma forma de 

modelar as pessoas, mas sim como a produção de uma consciência verdadeira.  

Desta maneira, a autora em questão aborda que:  

(...) as interações sociais de um modo geral, e em específico as que 
ocorrem no âmbito escolar infantil, vêm sendo apontadas como um caminho 
através do qual é possível incrementar o processo de aprendizagem e 
desenvolvimento, tornando mais produtivo o impacto da escola na trajetória 
de vida do sujeito e de sua individualidade. (Oliveira, 2011, p.9) 

  Nesse sentido, far-se-á necessário que o educador certifique-se da 

criticidade que traz em seu currículo escolar, devendo contribuir significativamente 

para um trabalho crítico, coerente e consistente na escola. Dessa maneira, Oliveira 

(2011) afirma que se pode observar que a criança é capaz de se tornar mais 

produtiva e sujeito ativo do desenvolvimento da sua individualidade através da 

prática pedagógica ocorrida dentro da escola.  

O impacto social da produção capitalista se mostra também presente 

dentro das salas de aula, apesar da escola e os professores deverem buscar uma 

educação a qual transmita valores desenvolvendo a criança além do intelecto, a 

produção capitalista reflete dentro das muitas atividades e pouco tempo que é 

disposto para os alunos e professores a fim de que “mostrem serviço”, assim, 

Oliveira (2011) aponta que “nessa produção sem fim, ousar refletir, ser criativo, ser 

imaginativo não dá, até porque tempo é dinheiro. Precisa-se de objetividade (...)”.  

Sendo assim, então, acredita-se que uma educação que tenha seus 

objetivos claros é capaz de libertar a criança da massificação de crenças e 

pensamentos impostos pela sociedade em que vive. Dessa forma, acredita-se então 
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que a mediação faz-se demasiadamente importante para a formação dos conceitos 

pela criança. À medida que a mesma interage com outras pessoas, ela se torna 

capaz de desenvolver-se de maneira que sem esta mediação seria impossível. 

Então, de acordo com Oliveira (2011), é de fato impossível ensinar as crianças 

apenas por meio de explicações e memorização, sem que se leve em consideração 

as mediações a serem feitas, sem as quais os resultados dessa educação seriam 

insatisfatórios. Sendo assim, Oliveira (2011, p.10) constata que: 

(...) o processo de apropriação ocorrerá sempre do nível interpsicológico 
(entre as pessoas) para o nível intrapsicológico (em nível interno, 
individual). Assim, do ponto de vista pedagógico, é fundamental que haja a 
mediação no processo de o homem tornar-se homem, ou seja, humanizar-
se.  

Desse modo, é coerente a afirmação da autora quanto à formação do 

sujeito a partir das formas sociais de vida humana. Oliveira (2011) salienta que é 

desde que a criança nasce que ela passa a ter relações sociais com outros, de 

forma que estas relações é que vão delinear seu desenvolvimento mental. Logo que 

nasce, o bebê está em constante interação com o mundo adulto, os quais 

compartilham com a mesma, seu modo de viver em sociedade, de falar, agir e fazer 

coisas de acordo com as normas impostas socialmente a eles. Sendo assim, a 

criança entra na sala de aula carregada de valores sociais já condicionados desde 

que nasceu. Cabendo ao professor mediar a historia desta criança para poder 

favorecer o desenvolvimento do pensamento infantil para além da padronização de 

comportamentos impostas pela sociedade do consumo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pode-se concluir, a partir da pesquisa bibliográfica realizada, que o 

brincar delineia a capacidade humana de se tornarem seres reflexivos e críticos 

sobre a sociedade em que vivem. A partir do lúdico a criança passa a desenvolver o 

tipo de adulto que se tornará. Na brincadeira ela passa a associar as informações 

adquiridas no dia a dia e abstrai as mesmas da melhor maneira possível.  

A criança compreende o mundo que vive e o reproduz a sua maneira 

durante o brincar, porém, percebe-se que atualmente o brincar vem se tornando 

ação sem muita importância, sendo inseridas na rotina da criança diversas 

atividades acadêmicas a fim de prepará-las para o mercado de trabalho, não 

sobrando muito espaço para a brincadeira em sua essência. Não trata-se de negar o 

desenvolvimento tecnológico ou suas contribuições sociais ou negar o brinquedo 

industrializado como objeto que a criança brinca e que também pode imaginar sobre 

o mesmo, porém acredita-se que diante de tamanha tecnologia a capacidade de 

imaginação e interpretação da criança sobre o mundo em que vive, fica limitada às 

regras impostas pelo jogo ou à observação de que o brinquedo muitas vezes brinca 

sozinho, sobrando à criança apenas o papel de observador. 

Acredita-se que o brincar é por excelência uma forma de a criança 

resolver frustrações, abstrair sentimentos e informações que lhe é imposta no dia a 

dia, sendo assim, os brinquedos acabam por se tornar objetos mediadores dessa 

imaginação, sendo que com criatividade estes podem transformar-se no que a 

criança desejar. Dessa forma, por diversos motivos a brincadeira livre vem sendo 

deixada de lado. Devido a quantidade de atividades que são propostas às crianças, 

a falta de tempo e também de espaço para o brincar acaba tornando-as cada vez 

mais apegadas à estes brinquedos tecnológicos, não necessitando assim, pensar 

criticamente sobre o que está brincando, suas vivências sociais e seus atos. 

Imersas em uma sociedade que dá exagerada importância ao consumo, 

as crianças acabam por depositar em seus brinquedos toda a responsabilidade do 

brincar. Se a princípio era ela quem moldava a brincadeira da maneira como 

interpretava a realidade, na contemporaneidade, com os brinquedos que a cultura de 

massa oferta, não se faz necessário que haja um pensamento da criança sobre o 



27 

 

que se está fazendo. Com isso acredita-se que a cultura impõe sobre a infância o 

modo que a mesma deve pensar a sociedade, condicionando-a muitas vezes a não 

ser crítica e a viver nos moldes impostos pelo consumo. Consumo este, que vem se 

tornando cada vez mais desenfreado e alheio às necessidades de sobrevivência do 

indivíduo. 

Acredita-se que a escola, como principal mediador do conhecimento e 

formador tanto intelectual como da personalidade da criança, deve dar importância 

para o lúdico, desenvolvendo brincadeiras e jogos com as crianças, visando que 

estes além de libertá-las de um pensamento consumista, podem desenvolver seu 

intelecto de forma eficiente, levando-as a pensar criticamente e assimilar as 

informações que lhe são transmitidas. Levando também a tornarem estas, cidadãos 

críticos e alheios ás imposições da Indústria Cultural e do mercado capitalista. 

Sendo assim, o professor e a educação têm papel fundamental para o 

desenvolvimento da individualidade e da criticidade humana, já que esta passa a ser 

apagada pelos caminhos que a sociedade impõe.  
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