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Resumo  
 

O presente trabalho teve como objetivo principal demonstrar a importância do 
pensamento de Froebel para as escolas infantil no Brasil. Justifica-se a 
intenção deste estudo, visto que a proposta froebeliana que envolve as 
brincadeiras como metodologia de trabalho, ainda se fazem presentes nas 
ações das professoras de educação infantil na atualidade. Como metodologia 
optou-se pela pesquisa bibliográfica, cujo referencial teórico baseou-se nos 
estudos de Froebel (2001), Arce (2005), Paschoal (2010), entre outros. Froebel 
defendeu a importância das atividades lúdicas na aprendizagem das crianças e  
indicou as brincadeiras livres e, também àquelas dirigidas pelas professoras 
como relevantes na organização do trabalho pedagógico. Os resultados da 
pesquisa apontam que no Brasil temos os documentos oficiais, tais como as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil (2009) que apresenta 
uma concepção de infância e de educação infantil, já presentes nos projetos 
educativos froebelianos. Isso porque, ambos reconhecerem que as crianças 
aprendem em suas relações cotidianas e também por meio de brincadeiras. 
Por isso defendem uma atuação de mais qualidade por parte das professoras, 
sobretudo no que tange ao desenvolvimento das diferentes linguagens infantis 
e a assimilação dos conhecimentos referentes ao mundo físico e social. 

 
Palavras-chave: Froebel, Jogos e Brincadeiras, Criança, Aprendizagem.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longos dos anos a educação infantil passou por varias 

transformações, já que do ponto de vista histórico seu objetivo inicial era cuidar 

da criança, ou seja, a assistência com a higiene física e nutricional infantil. Por 

muito tempo a única forma de atendimento aconteceu por meio do 

assistencialismo e compensação das carências afetivas, emocionais, 

nutricionais e culturais dos filhos da classe trabalhadora.  

Somente após aprovação da Constituição Federal de 1988, as escolas 

infantis foram reconhecidas como espaços pedagógicos, já que a integração 

entre cuidados e educação passou a constituir a principal função dessas 

instituições. Assim, a preocupação para além da assistência foi uma 

determinação legal que culminou na elaboração de diferentes políticas públicas 

que orientaram as ações curriculares para o desenvolvimento do trabalho 

educativo das escolas infantis, sobretudo no que diz respeito às atividades com 

jogos e brincadeiras.  

Apesar da ludicidade fazer parte das ações das professoras desde 

então, Froebel já destacava a relevância de tais atividades como propulsoras 

do desenvolvimento e aprendizagem infantil. Desta maneira, como problema de 

pesquisa, questionou-se: do ponto de vista teórico e metodológico quais foram 

as contribuições da pedagogia Froebeliana para as escolas infantis brasileiras? 

Justifica-se a intenção deste trabalho, pois o legado de Froebel se faz 

presente no contexto das escolas infantis brasileiras, sobretudo no que diz 

respeito a metodologia de trabalho das professoras de educação infantil. Desta 

maneira este trabalho tem como objetivo geral, demostrar a importância da 

proposta pedagógica froebeliana para as escolas infantis no Brasil. Como 

objetivos específicos a intenção foi: traçar a trajetória do pensamento de 

Froebel no que diz respeito a criança, sua infância e o desenvolvimento e 

aprendizagem; apontar o pensamento de Froebel no que diz respeito as 

brincadeiras em sala de aula apresentando os dons e ocupações como 

metodologia de trabalho e discutir a organização do trabalho pedagógico nas 

escolas infantis ao longo da historia, destacando  as semelhanças e diferenças 

da metodologia froebeliana com as escolas infantis da atualidade. 

A metodologia desenvolveu-se de forma qualitativa por meio de estudo 



 

bibliográfico. A escolha pela pesquisa qualitativa bibliográfica se deu pelo fato 

de que tal pesquisa: 

 

[...] é um procedimento metodológico importante na produção do 
conhecimento científico capaz de gerar, especialmente em 
temas pouco explorados, a postulação de hipóteses ou 
interpretações que servirão de ponto de partida para outras 
pesquisas (LIMA, MIOTO, 2007, p. 43). 
 

 O primeiro capitulo intitulado: “Panorama geral do pensamento de 

Froebel sobre a educação da criança”, traça um breve histórico da vida e obra 

de Froebel que se passou no período das revoluções industrial e francesa. A 

formação acadêmica e profissional do autor também é discutida, até a criação 

do primeiro jardim de infância. Ainda nesse capítulo, apresentamos a 

perspectiva froebeliana sobre à aprendizagem e desenvolvimento da criança 

pequena e em relação, homem, Deus e natureza. 

 O segundo capitulo: “A importância das brincadeiras na aprendizagem 

infantil: contribuições de Froebel”, apresenta os dons e ocupações que foram 

materiais criados por ele e implantados nos jardins de infância froebelianos. 

Esses materiais se compunham de sólidos geométricos que a cada nível se 

complexavam mais, pois possibilitavam a criança realizar diversos movimentos 

com as mãos. Nesse capítulo, será demonstrado, também, a importância das 

brincadeiras livres na perspectiva desse autor e as leis para que tais atividades 

não comprometam a liberdade do outro. 

 No ultimo capitulo intitulado “A educação infantil na atualidade e o 

legado de Froebel”, apresenta as funções da educação infantil ao longo da 

historia, desde a função assistencialista até sua consolidação através da 

função pedagógica. Traz o legado de Froebel para a educação infantil brasileira 

no que diz respeito a sua metodologia baseada nas brincadeiras e nos jogos. 

 Como contribuição este trabalho pretende reafirmar a importância do 

trabalho com jogos e brincadeiras no cotidiano das escolas infantis já que por 

meio desses, as crianças pequenas assimilam os conteúdos referentes a seu 

nível de desenvolvimento e aprendizagem de forma lúdica e prazerosa e 

contínua. 

 



 

1. PANORAMA GERAL DO PENSAMENTO DE FROEBEL SOBRE A 
EDUCAÇÃO DA CRIANÇA 
 

1.1 Froebel: vida e obra 

 

Friedrich Froebel nasceu em 21 de abril de 1782, no sudeste da 

Alemanha. Pelo fato de ter perdido sua mãe logo depois de seu nascimento, foi 

criado pelos seus irmãos mais velhos, já que seu relacionamento com o pai e 

sua madrasta, não era dos melhores. Apesar disso, aprendeu a ler e a escrever 

com seu progenitor, e por ser considerado lento nos estudos, optou por 

trabalhar com atividades práticas. Morou com o tio, e com ele aprendeu a 

trabalhar com agricultura, fato que o levou a ter uma forte ligação com a 

natureza tal qual é expressa em seus escritos. 

Como nasceu no final do século XVIII, período que foi caracterizado por 

Eric Hobsawm (1996) de “A Era das Revoluções”, teve a oportunidade de 

vivenciar um período marcado por grandes revoluções como a “Revolução 

Francesa”, a “Revolução Industrial”, as “Guerras Napoleônicas” e encerrando 

esse período revolucionário com as “Revoluções de 1848”. Froebel por meio da 

observação conseguiu perceber as necessidades e carências dos movimentos 

da época, e com isso tentou compreender como a educação poderia colaborar 

para o progresso. 

 Froebel fez curso de Filosofia e empenhou-se nos estudos de 

Arquitetura, Ciências Naturais e Mineralogia, na Universidade de Jena. Em 

1802 seu pai faleceu e com isso ele iniciou um trabalho na área de 

agrimensura e arquitetura. Após esses trabalhos em Frankfurt e por meio de 

um amigo, diretor de uma escola-modelo, Froebel “[...] torna-se professor, 

levando junto a auto-educação e o auto-aperfeiçoamento, que fizeram parte da 

sua vida [...]” e a partir desse momento ele reconhece sua vocação no trabalho 

pedagógico, segundo Arce (2002, p. 70). 

 Em 1807, tornou-se preceptor em período integral dos filhos da 

baronesa Caroline Von Holzhausen, a quem considerou “[...] um exemplo de 

mulher que assumiu a maternidade em toda a sua plenitude. ” (ARCE, 2002, p. 

72). Entre os anos de 1808 e 1810, passou um período com Pestalozzi na 

Suíça e com o contato que tinha com esse grande pensador da educação, ele 

dá início as suas ideias pedagógicas. Ao retornar à Alemanha e por ter 



 

estudado nas universidades de Göttingen e Berlim, começa a desenvolveu 

seus estudos, que tinham como elementos fundamentais os jogos e as 

atividades livres. 

 Devido a sua convivência com Pestalozzi e por ser grande entusiasta de 

sua teoria, incorporou muito dos princípios, principalmente a fundamentação da 

educação por meio da percepção, considerando que o ponto de partida de toda 

a educação na primeira infância se dava por meio do contato sensorial com o 

mundo, tendo que ser explorado desde o inicio da vida humana. Embora 

Froebel tivesse assimilado muito do pensamento de Pestalozzi, muitas 

divergências nortearam as ideias dos dois autores, pois Froebel tinha um 

pensamento voltado à natureza, para a busca do divino no humano, enquanto 

Pestalozzi voltava-se mais para as discussões sociais e econômicas do 

período, uma vez que defendia a ideia que a pobreza se expandia entre os 

menos abastados em função da exploração dos mais ricos.  

 

Froebel manteve-se alheio a todas estas questões, voltado 
para a Natureza e para a busca da revelação do divino no 
humano, não aceitando as preocupações de Pestalozzi e 
acabando por considera-lo um reducionista, pois, ao 
preocupar-se com a situação social dos homens, Pestalozzi 
estaria, segundo a visão de Froebel, descuidando-se de algo 
maior, isto é, da espiritualidade do homem (ARCE, 2002, p.72).  
 

Froebel chegou a criticar o formato que o seu colega iniciava a leitura e 

a escrita nas crianças, pois defendia a alfabetização desde cedo, acreditando 

que assim a criança teria uma vida mais justa e com menos exploração ao 

chegar a sua vida adulta. Por sua vez, acreditava que a criança deveria ser 

deixada livre para expressarem sua riqueza interior, fruto de sua essência 

humana. A exteriorização dessa liberdade poderia ocorrer por meio das artes 

plásticas e do jogo, uma vez que essas atividades são naturalmente infantis 

(ARCE, 2002). 

Ao longo da sua trajetória Froebel mostrou seu amor pela natureza e 

pela educação. Por sua convivência com Pestalozzi ele desenvolveu seu 

pensamento sobre o papel do homem na sociedade e sua relação com a 

natureza e o divino. Dessa forma, podemos verificar que cada experiência 

vivenciada contribuiu para a construção de sua obra e para uma pedagogia 

para a educação da criança pequena. 



 

 

1.2 Educação e aprendizagem da criança na perspectiva froebeliana 

 A percepção era considerada o ponto inicial da educação no 

pensamento de Froebel, e por esse motivo deveria ser explorada já na primeira 

infância. A mulher para Froebel tem um papel muito importante e até mesmo 

decisivo, pois considera que a ela cabe realizar atividades com os pequenos, 

para que seja desenvolvido o potencial de cada um em relação à percepção 

que eles têm do mundo. Sempre atento às relações interativas entre as mães e 

seus filhos “[...] destaca o papel materno no estabelecimento da união da 

criança com a natureza, a sociedade e Deus” (KISHIMOTO; PINAZZA, 2007, 

pg. 41). Considera ainda que a mulher tem um papel educativo, ou seja, para 

ele a mulher é uma educadora nata. Com base nesse princípio decorre um dos 

princípios da Pedagogia Froebeliana, ao defender que “[...] o saber educar é 

algo que se desenvolve espontaneamente na prática” (ARCE, 2005, p. 43). 

Sendo assim pra Froebel, a mulher que também fosse mãe e que tivesse os 

requisitos necessários para uma educadora, só precisaria que os mesmos 

fossem aguçados em um fazer educativo. 

 Froebel e Pestalozzi aproximam-se no que diz respeito ao principio de 

que os homens igualmente propõem tipos de organização social, uma vez que: 

 
Este princípio encontrava-se na relação entre infância e 
natureza; somente conhecendo as relações entre ambos e a 
relação destes com a fonte divina de tudo e todos, isto é, Deus, 
é que poderíamos presentear cada individuo com o 
autoconhecimento e a aceitação de seu lugar em nossa 
sociedade, consequentemente teríamos uma sociedade melhor 
(ARCE, 2005, p. 39). 

 

Sendo o homem uma criação de Deus, então a criança continha, o que 

de melhor existe na natureza humana, com isso para ele a criança deve 

aprender a conhecer a natureza e ter uma vida em harmonia com a mesma. 

Enfatizava ainda que a natureza tem um papel relevante no desenvolvimento 

infantil, pois de acordo com Arce (2005) apud Paschoal, 2010, p.90): 

 
A natureza é símbolo do espírito divino, é exteriorização desse 
espírito; conhecer o simbolismo da natureza é conhecer o 
espírito divino; a natureza é objetiva por ser algo real e 
permanente, mas constitui-se em uma escada que liga a 
humanidade ao eterno; a natureza possui uma unidade, que é 



 

Deus. Todo ser vivo possui dentro de si a consciência desta 
unidade e a necessidade de torna-la cada vez maior; a natureza 
e o homem possuem uma relação de união; o espírito da 
natureza e a alma do homem são uma só coisa, que cresce e 
alimenta-se em Deus; a natureza desenvolve suas próprias leis, 
cuja essência é espiritual e teológica. Essas leis devem ser 
seguidas pela educação; a natureza é um símbolo e os símbolos 
fazem parte da vida do ser humano. Portanto, a criança recorre à 
simbologia para expressar e exteriorizar seu interior. 

  

A relação entre o homem, a natureza e Deus, embasou todo o principio 

educacional de Froebel, pois desde pequeno esteve em contato com o campo 

ao explorar a natureza e pelo fato do pai ter sido pastor, também teve uma 

experiência bastante significativa com o divino. Em função de seu interesse 

pelas Ciências Naturais comparava as crianças a uma planta, pois dizia que a 

criança assim como a planta tem que ser cuidada desde a primeira infância 

para que viesse a florescer já que “[...] um jardim é um lugar onde as plantas 

não crescem em estado totalmente silvestre, totalmente selvagem, é um lugar 

onde elas recebem os cuidados do jardineiro ou da jardineira” (ARCE, 2005, 

p.11). Assim como o jardineiro tem que respeitar o processo natural do 

desenvolvimento das plantas, também o professor deveria respeitar o 

desenvolvimento natural da criança. 

 Para Froebel a proximidade entre Deus, homem e natureza, possibilita 

ao homem o desenvolvimento completo, por meio da educação, já que seu 

pensamento tem como essência a unidade vital, cuja interação entre o divino, 

humano e natural deve se submeter a essa unidade. 

 
A relação que existe entre a natureza e Deus se assemelha à 
que existe interna e espiritualmente entre uma obra bela e o 
artista que a executou; e, de um modo mais imperfeito, pode 
também ser comparada à relação que há entre qualquer 
produto humano e o autor que lhe deu forma. Tudo o que o 
espirito e a vida criam e produzem tem de refletir por força a 
vida e o espirito; há de levar, como um dom divino, os 
caminhos da mão criadora. Nada visível, nada perceptível pode 
existir que em si mesmo, não seja a expressão do espirito, da 
vida, do ser que a criou (FROEBEL, 2001, p. 98). 
 

 Por meio da educação as crianças compreenderiam que tanto o homem 

como a natureza têm existência em Deus, e por esse motivo teria a 

necessidade de orientação para uma vida que fosse santa e pura.  



 

Essa compreensão seria capaz de ocorrer por meio da 
exteriorização do interior e da interiorização do exterior, sendo 
a ação e a atividade dois elementos importantes para a 
efetivação deste processo (PASCHOAL, 2010, p. 91). 

 

Por meio desse pressuposto defendia a formação e o desenvolvimento 

humano a partir da influência do mundo externo, ocorrendo de modo completo, 

quando tocado no mundo interior. Para Froebel o processo de interiorização 

baseava-se na aquisição de conhecimentos vindo do mundo exterior, cujo 

sequencia partiria do mais simples ao mais complexo, do conhecido ao 

desconhecido e do concreto ao abstrato. Desta forma, a reflexão juntamente 

com a atividade torna-se instrumentos de mediação do processo, o que pode 

garantir que os conhecimentos sejam discernidos pela criança de forma 

natural. A exteriorização, ou seja, o processo inverso ao de interiorização é 

pelo qual a criança exterioriza o seu interior, uma vez que ela “[...] necessita 

trabalhar em coisas concretas, como a arte e o jogo, excelentes fontes de 

exteriorização.” (ARCE, 2002, p. 150). Quando o processo inverso ocorre, a 

criança passa a ter autoconsciência de si própria e então se conhece melhor, e 

é assim que a educação acontece. 

Paschoal (2010) ressalta que esses processos são necessários para o 

desenvolvimento do ser humano, pois servem para marcar a passagem da 

criança na primeira infância para a infância propriamente dita.  

 
Durante a primeira infância, esses processos são confusos, 
pois a criança quase não consegue diferenciar seu corpo dos 
objetos que a rodeiam. O aparecimento da linguagem oral é um 
sinal de que este processo esta se concluindo, o que torna a 
criança pronta para entrar na próxima fase, que é a infância. 
Por isso, esse período não poderia ser considerado uma fase 

sem importância na vida da criança (PASCHOAL, 2010, p. 
92). 

 

O processo de desenvolvimento do ser humano é externar o interior e 

interiorizar o externo, consolidar ambos, pois os objetos externos despertam o 

homem para que conheça sua essência em suas relações. Isso acontece 

porque para Froebel o individuo é uma unidade, se considerado em si mesmo, 



 

porém, se fizer parte de um todo maior, passa a ser considerado em detrimento 

aos outros.  

Esse é um processo complexo para a criança, uma vez que o mundo se 

apresenta de forma nebulosa para ela, confunde-se com ela, e a separação só 

“[...] começa a manifesta-se quando os objetos se destacam por meio da 

palavra, que vem, sobretudo dos lábios da mãe e do pai” (FROEBEL, 2001, p. 

43). Com isso enfatiza o papel da mãe como mediadora da união entre a 

criança e a natureza e entre a sociedade e Deus, pois acreditava que é na 

interação que existe entre a mãe e a criança possibilitaria o desenvolvimento 

das potencialidades infantis. Esse período a educação do homem corresponde 

inteiramente à mãe, ao pai, ou seja, à família, cuja qual o homem depende, e 

com ela, por natureza forma-se um todo inseparável do homem, isto é, não é 

considerada como algo independente e por causa disso se confunde com a 

linguagem expressa pelo corpo (braços, olhos e língua) (FROEBEL, 2001). 

A mãe para Froebel provoca o despertar do sentimento de comunidade, 

que primeiramente acontece entre ela e o pai, ela e os irmãos, isso por meio do 

grande e aconchegante do amor materno. Froebel considerava que a criança 

deve ser guiada pela natureza, e ressalta que esse processo se da por meio 

dos órgãos dos sentidos, já que acreditava que a criança possui sentidos para 

o “firme”, o “fluído” e o “aéreo”.  

O sentido para o aéreo manifesta-se nos órgãos do ouvido e da 
visão, já o sentido para o fluído manifesta-se no olfato, e os 
sentidos para o firme, por meio da sensibilidade em geral e do 
tato. É importante ressaltar que cada objeto se apresenta em 
repouso ou em movimento, subdividindo-se em dois órgãos 
inteiramente distintos (PASCHOAL, 2010, p.93). 

 

De acordo com a lei do conhecimento das coisas pelos seus opostos, a 

criança desenvolve primeiramente o sentido do ouvido e logo na sequência o 

da visão. Para que esses dois sentidos se desenvolvam, “[...] é necessário que 

os pais e educadores ajudem a criança a relacionar os objetos com os seus 

opostos, com a palavra e logo com o signo que os representa” (FROEBEL, 

2001, p.44). A intenção é fazer com que a criança perceba, a partir dessa 

relação, uma unidade verdadeira, primeiramente pela intuição e posteriormente 

pelos conhecimentos dos objetos.  



 

Ao desenvolver os sentidos de forma progressiva, também ocorre o 

desenvolvimento do uso dos membros do corpo, de acordo com a física natural 

do homem e com as especificidades gerais do mundo material.  

 

Quando os objetos do mundo exterior estão próximos da 
criança e em repouso, eles influenciam a criança a descansar; 
quando se movem e se distanciam, impulsionam-na a alcança-
la e a apoderar-se deles; quando enfim, se põem quietos, 
porém em lugar distante, convidam a quem queira aproximar-
se deles a pôr-se também em movimento para consegui-los 
(FROEBEL, 2001, p.44). 

 

Percebe-se que o desenvolvimento dos membros ocorre aos poucos, 

pois primeiro aprende-se a sentar e em seguida que se aprende a levantar, 

andar e até chegar a ser capaz de saltar. O desenvolvimento pleno desses 

movimentos entre outros, é tão importante quanto os que são aprendidos 

como, por exemplo, o sorrir e a expressão física, para o desenvolvimento sadio 

da criança. De um modo geral, “o que a criança faz nada mais é do que julgar 

os objetos com os seus próprios membros com as mãos, seus dedos, seus 

lábios, gestos e olhares” (PASCHOAL, 2010, p. 96). 

Para Froebel o conhecimento acontece a partir do momento que a 

criança consegue fazer conexões internas, por meio da lei dos opostos, ao ser 

capaz de fazer relações do tipo quente-frio, amor-ódio, alto-baixo entre outros. 

Nesse sentido Kishimoto e Pinazza (2007) ressaltam que: 

 

Ao admitir conexões internas feitas pela criança, Froebel 
supera a proposta de Pestalozzi de usar as coisas reais como 
um fundamento para o treino intelectual pelos sentidos, 
definindo a auto-atividade como principio central que move a 
ação da criança. Assim, o filosofo compreende como ser 
criativo e ativo, a qual faz conexões internas, tem capacidade 
de aprender, adquire experiências por meio da auto-atividade, 
faz reflexão e chega à autoconsciência como o auxilio do 
adulto (KISHIMOTO; PINAZZA, 2007, p.44). 

 

O desenvolvimento no pensamento de Froebel é um processo que é 

conduzido internamente pela criança, que nesse momento faz conexões com o 

auxilio do adulto. Assim, o desenvolvimento da criança é ligado não apenas 



 

com o que é perceptível, mas também com o que é, perceptível e simbólico a 

qualquer tempo. 

Para ARCE (2002), Froebel entende o ser humano como um ser auto 

ativo, admitindo uma conexão interna de dois tipos: primeiro entre o individuo 

que aprende e os objetos; e segundo entre sentimentos, percepção, 

pensamento e vontade, imaginário, o que chama de lei de desdobramentos. 

Por isso, Froebel defendeu que conhecimento é o resultado da união entre 

sentimento, vontade, imaginário e pensamento, pois quando pensamos não 

separamos a percepção da razão, nem sentimento da vontade. Mediante isso, 

a relação que estabelece entre o individuo que aprende e o mundo externo é 

regida por essas conexões internas. As brincadeiras, nesse sentido, auxiliam 

no desenvolvimento da criança na medida em que ao brincar, ela cria imagina, 

fantasia e ao mesmo tempo constrói conhecimentos, conforme capítulo a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS NA APRENDIZAGEM 

INFANTIL: CONTRIBUIÇÕES DE FROEBEL  

 
Segundo o pensamento sobre o desenvolvimento infantil froebeliano, 

brincar é essencial, uma vez que “brincar é a mais alta fase do 

desenvolvimento infantil- do desenvolvimento humano neste período; é a 

representação auto-ativa do interno- representação do interno da interna 

necessidade e impulso” (FROEBEL, 1896, p.54-55, apud KISHIMOTO, 2007, p. 

48). As brincadeiras se constituem a única ocupação da infância, pois o brincar 

é mais que o recreio, é a exteriorização da força, “[...] sendo, para a criança, 

atividade necessária e natural, constituindo-se, portanto, numa ocupação séria” 

(PASCHOAL, 2010, p. 98). Para que o desenvolvimento da criança seja pleno 

e completo por meio do brincar, Froebel divide os jogos em três categorias: os 

que exercitam o corpo; os que exercitam os sentidos e os que exercitam o 

espírito. 

Os jogos que visavam exercitar o corpo eram os jogos ou brinquedos de 

movimentos que exigiam força física e habilidade do corpo da criança, sendo 

eles considerados como verdadeiras expressões de alegria. Os que visavam o 

exercício dos sentidos, ou seja, à educação dos sentidos, eram aqueles que 

estimulavam a visão, o ouvido, o olfato, o tato e o paladar. Já os brinquedos 

que exercitavam o espírito, eram as ocupações que contribuíam para o 

desenvolvimento da intuição, da atenção, da inteligência, da memoria e da 

observação. 

Os jogos nessa idade, ocupações espontâneas da mesma, 
mostram uma tripla diferença: ou são imitações da vida e de 
seus fenômenos, ou são emprego do ensinado, da escola, ou 
são livres imagens e manifestações do espírito, de toda a 
espécie e em matéria de toda classe, segundo as leis contidas 
nos objetos e mateiras do jogo investigando aquelas, seguindo-
as e submetendo-os às mesmas, segundo as contidas no 
homem mesmo, em seu pensamento e sentimento. Em todo o 
caso, os jogos nessa idade são ou devem ser o descobrimento 
da faculdade vital, do impulso da vida, produtos da plenitude da 
vida, da alegria de viver que existe nos meninos (FROEBEL, 
2001, p. 206, apud PASCHOAL, 2010, p. 99). 

  

Ao considerar os jogos e brincadeiras como um recurso pedagógico e 

até mesmo como um elemento indispensável para o desenvolvimento da 



 

criança, Froebel trabalhou em uma oficina, na qual confeccionou materiais 

didáticos que contribuiriam para a aprendizagem da criança. Ao defender o 

jogo como um instrumento fundamental para o autoconhecimento infantil, criou 

brinquedos que chamou de “dons” e “ocupações”, estes deveriam ser 

disponibilizados as crianças para que as mesmas descobrissem seus próprios 

dons, estes deveriam ser utilizados pelo professor em ambiente escolar. As 

ocupações dos jardins de infância foram por ele denominadas de jogos, o 

material utilizado em tais ocupações era chamado de “dons” ou “dádivas”. 

 Ao longo dessas brincadeiras as crianças poderiam desenvolver sua 

inteligência e também sua essência humana, encenando atividades de seu 

cotidiano, uma vez que o sistema de jogos froebelianos “[...] baseia-se neste 

principio fundamental de que toda educação deve começar pelo 

desenvolvimento do desejo de atividade inato nas crianças” (PRESTES, 1896, 

p.71 apud PASCHOAL, 2010, p.99). 

 Os materiais eram constituídos por sólidos geométricos, gravuras 

coloridas e por trabalhos manuais que possibilitavam os exercícios sensórios e 

motores; dentre eles tinham os que não mudavam a forma como os cubos, os 

cilindros, as lápides e os bastões; e os que mudavam de forma conforme o seu 

uso, “[...] como argila, areia e papel, que poderiam ser utilizados para 

atividades de recorte, dobradura e alinhavo em cartões[...]” (PASCHOAL, 2010, 

p. 99), conforme o quadro 1. 

Seis bolas de 
borracha, 
cobertas com 
tecido de lã de 
várias cores; 

Esfera, cubo 
e cilindro de 
madeira; 

Cubo dividido 
em oito 
cubozinhos; 

Cubo dividido 
em oito partes 
oblongas; 

Cubo, divisível 
em metade e em 
quatro partes; 

Cubo 
consistindo em 
partes oblongas, 
duplamente 
divididas; 

Tabuinhas 
quadradas e 
triangulares 
para compor 
figuras; 

Varinhas para 
traçar figuras; 

Anéis e meios 
anéis para 
compor 
figuras; 

Material para 
desenho; 

Material para 
picagem; 

Material 
para 
alinhavo; 

Material para 
recorte de 
papel e 
combinações; 

Material para 
tecelagem em 
papel; 

Varetas para 
entrelaçamento; 

Réguas para 
dobradiças; 

Fitas para 
enlaçamento
s; 

Material para 
dobradura; 

Material para 
construções 
com ervilhas; 

Material para 
modelagem. 

Quadro 1 – Materiais criados por Froebel para o desenvolvimento dos “dons”. 
Fonte: PASCHOAL (2010). 



 

 A ordem das atividades ocorria por meio de uma sequência, já que uma 

era proveniente da outra, sempre da mais simples para a mais complexa. O 

tempo de permanência das crianças nos Jardins de Infância era de três a 

quatro horas, e a partir disso as atividades tinha um tempo médio de vinte a 

trinta minutos. Os jogos que envolviam algum tipo de ação física, como por 

exemplo: imitação de voos de pássaros, movimentos de semear, de lavrar a 

terra, exercícios de ginásticas e exercícios vocais; esses deveriam ser 

efetuados no lado de fora das salas, ou seja, ao ar livre, mas sempre tendo 

consciência do tempo que a criança tem para mudar de uma atividade para a 

outra. 

 O primeiro “dom” era constituído por seis bolas de borracha de lã, das 

seis, três eram feitas de cores primárias e três de cores secundárias, o objetivo 

delas eram de ensinar a criança a discernir entre direita e esquerda e também 

nomear corretamente as cores. Em cada dia da semana usava-se uma bola 

diferente, assim a criança assimilaria com facilidade a sequencia dos dias da 

semana. Por volta dos três anos de idade da criança pode ser iniciado esse 

“dom”, de forma que a mesma possa se familiarizar com os objetos e as suas 

cores. 

Se a criança nessa idade não teve ainda, o mínimo cultivo 
anterior é conveniente dar-lhe apenas uma bola de cada vez, 
sendo que a primeira escolhida deve ser a de cor vermelha. 
Depois de bem familiarizada com essa cor, as crianças 
poderão passar à segunda e depois à terceira. Consagrem-se 
algumas semanas ao conhecimento de três cores apenas, de 
modo que as crianças, além desse conhecimento, venham a 
afeiçoar-se ao jogo da bola que deverá tornar-se uma fonte de 
prazer para elas (PRESTES, 1986, p. 221, apud PASCHOAL, 
2010, p.100). 
 

Ele recomenda que o professor utilize música para trabalhar no sentido 

de estimular nas crianças noção de cor, movimento, forma e posição. Sugere 

ainda “[...] que as músicas sejam acompanhadas pelas crianças, que passam 

as bolas de mão em mão, o que possibilita movimentos ritimados. Nesse 

primeiro “dom”, as bolas devem servir como meio para que o professor possa 

trabalhar com a observação da criança. (PASCHOAL, 2010, 00). 



 

 

Figura 1 – Fluxograma com cantos para acompanhar os jogos de bola, segundo 
Froebel.  
Fonte: (PASCHOAL, 2010). 

 

 

O segundo “dom” é constituído por uma esfera, um cubo e um cilindro 

feitos de madeira, tendo como objetivo a comparação de um com o outro, 

comparando as semelhanças e diferenças entre os materiais, as características 

em relação as cores, tamanhos, substancias e peso e a partir disso confrontar 

entre eles as semelhanças e diferenças como por exemplo a bola e a esfera 

que podem diferir na cor, mas serem semelhante em relação ao tamanho. 

A interação com a criança por meio do manuseio do material faz com 

que ela estabeleça as comparações entre os três materiais o cubo, a esfera e o 

cilindro, e também as estimulas a indicarem as semelhanças e diferenças entre 

eles. 

No primeiro e segundo “dom”, trazem a bola, o cilindro e a esfera como 

materiais a serem explorados, já no terceiro “dom” constituído por um cubo 

dividido em oito cubos menores, concede a criança uma familiaridade, mas 

consegue diferir do cubo anterior ao observar o tamanho deles. Froebel sugere 



 

musicas que auxiliam nas crianças o desenvolvimento da noção de 

semelhança de diferença. 

 

Figura 2 – Fluxograma com músicas para desenvolver noções de semelhanças e diferenças 
segundo Froebel.  

Fonte: (PASCHOAL, 2010).  

 

Conforme a figura 2, esses materiais não podem ser disponibilizados as 

crianças de uma só vez. O segundo “dom” deve ser iniciado pela esfera, para 

que as crianças a comparem com a bola macia do primeiro. Uma vez que esse 

material tenha sido bem explorado, passa-se a então ao cubo e o cilindro. Tem 

por objetivo o terceiro “dom” estimular a observação infantil. Isso também 

possibilita ao professor, de acordo com PASCHOAL, (2010, p.104), “[...] 

trabalhar noções de: todo, partes, forma, grandeza relativa e simetria Ao dividir 

o cubo, o professor trabalha com os termos: em cima, embaixo, adiante, atrás, 



 

direita, esquerda e com as combinações de simetria, por meio dos arranjos das 

partes”. 

Uma das características principais do sistema de Froebel, 
consiste em habilitar as crianças a observarem e descobrirem 
todas as relações em que se acham os objetos uns para com 
outros. Consequentemente, deve-se exigir ação perfeita em 
todos os detalhes destas atividades (PRESTES, 1896, p. 99, 
apud PASCHOAL, 2010, p.105). 

  

Nas figuras abaixo podemos ver as diversas possibilidades de manuseio 

dos materiais do terceiro “dom”. 

 
Figura 3 – Representações do terceiro “dom” por meio de cubos simples. 
Fonte: Revista Jardim de infância (1896, p. 102). 

 



 

 

Figura 4 – Representações do terceiro “dom” por meio da combinação de formas artísticas. 
Fonte: Revista Jardim de infância (1896, p. 106). 

 

 Por meio do terceiro “dom”, pode-se trabalhar em construções que tem 

por objetivo representar objetos reais, formas que concretizam relações, 

formações numéricas e também forma artísticas de combinações numéricas. 

Na figura apresentada os cubos são divididos em oito partes iguais, com as 

mesmas dimensões, já no quarto “dom”, a diversidade é maior, uma vez que as 

partes do cubo são paralelepípedos, tal qual o “[...] comprimento corresponde a 

duas vezes a largura e a quatro vezes a altura” (PASCHOAL, 2010, p.106). O 

quarto “dom” pode também ser chamado de “tijolo” uma vez que as suas 

dimensões guardam em si as mesmas proporções dos tijolos comuns. A 

diferença entre as dimensões possibilita a construção de várias formas, com 

resultados bem maiores do que os obtidos no terceiro “dom”, e ainda possibilita 

às crianças que tenham uma compreensão do significado dos termos horizontal 

e perpendicular conforme as figuras. 



 

 

Figura 5 – Representações do quarto “dom” por meio de cubos diversos (I). 
Fonte: Revista Jardim de Infância (1896, p.113). 

 

 

Figura 6 – Representações do quarto “dom” por meio de cubos diversos (II). 
Fonte: Revista Jardim de Infância (1896, p. 114). 



 

 De acordo com as figuras apresentadas percebemos que o quarto “dom” 

esta dividido em números iguais ao do terceiro, mas suas partes se diferencia 

quanto à forma, porem ambos podem ser empregados para ministrar noções 

de divisibilidade. O cubo pode compor-se de modo que apresente três cortes 

(linhas) horizontais e um vertical (perpendicular), o que possibilita a criança 

dividir em metades, estas metades em quartos, e estes, em oitavos. Nesta 

atividade a criança pode compreender que há três espécies de lados, expostos 

aos pares: o de cima e o de baixo, o direito e o esquerdo, o da frente e o de 

trás, os quais são iguais entre si na realidade. Neste dom ainda pode-se levar 

as crianças a perceberem que o tamanho do cubo é o mesmo que o anterior, e 

se for disponibilizado a ela dois cubos ao invés de um elas perceberão que as 

duas partes deste uma sobre a outra formará um bloco igual aos dois cubos e 

com a mesma capacidade. 

 Levando em consideração que um “dom” se origina de outro, o quinto 

“dom” é dividido duas vezes em cada dimensão e em três partes iguais, assim 

compreendendo nove cubos de tamanhos iguais. São divididas em meio cubo 

três das partes do quinto “dom”, e outros três em quartos de cubo, assim o 

“dom” se completa com vinte e um cubozinhos inteiros e trinta e nove em 

partes distintas entre todas, de acordo com a figura. 

 

Figura 7 – Representações do quinto “dom” por meio da ampliação das noções de formas. 
  Fonte: Revista Jardim de Infância (1896, p.115).  



 

 

Os exercícios iniciais com o quinto “dom”, num primeiro 
momento, são idênticos aos trabalhados nos anteriores, o que 
possibilita à criança a fixação de conceitos já internalizados em 
experiências prévias. Na sequência, a criança ampliará os 
conhecimentos que já incorporou e terá adquirido as noções 
de: linha horizontal/vertical e obliqua/inclinada; e de lados 
quadrados, oblongos e triangulares (PASCHOAL, 2010, p. 
107). 

  

Com o conhecimento do triangulo expandi a noção de formas, podendo 

ser trabalhado com as crianças maiores, com aproximadamente cinco anos de 

idade, enquanto os “dons” anteriores são trabalhados com as crianças 

menores. 

 

Figura 8 – Representações do quinto “dom” por meio de formas triangulares. 
Fonte: Revista Jardim de Infância (1896, p.116). 

 

 

 Com o quinto “dom” o professor tem possibilidade de continuar os 

exercícios de aritmética que foram iniciados com os “dons” anteriores, uma vez 

que por meio deles tais atividades podem ser ampliadas. 



 

 O sexto “dom” é composto por vinte e sete blocos, em formato de tijolo, 

com a mesma dimensão dos do quarto “dom”. Desses vinte e sete blocos, 

dezoito são inteiros, e seis são divididos no sentido da largura e três no sentido 

do comprimento, e assim cada um formam duas colunas, somando trinta e seis 

peças. Os componentes deste “dom”, suas proporções relativas e as suas 

formas devem ser muito bem trabalhadas com os pequenos, isso antes de ser 

iniciado o trabalho com as construções e os jogos inventivos, de acordo com a 

figura. 

 
Figura 9 – Representações do sexto “dom” por meio de combinações complexas (I). 
Fonte: Revista Jardim de Infância (1896, p.119). 

 
 A diversidade de formas que esse “dom” apresenta, permite abranger 

um numero maior de espaços, dando origem a mais diversas e completas 

combinações. Na figura – apresenta a variedade de combinações que pode ser 

realizadas pelas crianças, de acordo com o exemplo que se segue. 



 

 

Figura 10 – Representações do sexto “dom” por meio de combinações complexas (II). 
Fonte: Revista Jardim de Infância (1896, p. 121). 

 

 É necessário seguir algumas regras, para o desenvolvimento das 

atividades no sexto “dom”, como o principio de que cada forma deve ter origem 

na forma anterior, de forma que:  

 

[...] é sempre indispensável acompanhar as crianças em suas 
construções, respondendo suas perguntas e fazendo 
sugestões que ampliem o circulo de suas idéias. É sempre 
muito grato a uma criança ver que a gente a compreende a 
acompanha com interesse seu trabalho. É, pois, um erro em 
educação deixar de entrar na esfera dos pensamentos e da 
atividade do espírito infantil, e, se, como estímulo, 
chegássemos a desfazer nas suas produções em vez de as 
auxiliar, o erro certamente seria ainda mais funesto (PRESTES, 
1896, p. 129, apud PASCHOAL, 2010, p. 108). 

  

As combinações das peças que compõem o sexto “dom”, podem ser 

realizadas também de acordo com as combinações dos “dons” anteriores, se 

for indicado pelo professor. O sexto “dom” encerra a serie de jogos propostos 

por Froebel para as crianças. Considerando que neste trabalho apresentamos 

apenas os seis primeiros “dons” por serem eles destinados a educação por 



 

meio de jogos, proposta de Froebel para as crianças de jardins de infância, os 

“dons” consecutivos são indicados para as séries iniciais. Outra atividade que 

pode ser desenvolvida de forma benéfica com as crianças de jardim de infância 

é os exercícios que estimulam os movimentos das mãos, cujo quais, Froebel 

apud Paschoal (2010) denominou de “ginastica dos dedos”, de acordo com a 

sugestão do quadro a seguir: 

 
1º período 

 
2º período 

 

 
3º período 

 
Fecho o dedo polegar, 
para o indicador abrir 
Vem o médio se deitar, 
ereto fica o anular 
Que o mínimo vai dormir. 

Indicadores e polegares, 
Mínimo, médios e 
anulares, 
São amáveis meus 
dedinhos, 
Sabem se cumprimentar, 
Também em meus 
amiguinhos 
Quando encontro, seu 
saudar. 

Em frente de uma a outra 
mão, 
Empertigados meus 
dedinhos 
Formam luzido batalhão 
De valorosos soldadinhos 
Marcham na frente os 
polegares, 
Pertinho os dois indicadores 
Depois os médios e 
anulares; 
Seguem-se os mínimos 
quietinhos 
E as palmas batem os 
tambores. 

Quadro 2 - Exercícios de estimulação “ginástica dos dedos”, proposto por Froebel.  
Fonte: PASCHOAL, 2010.  

 

 De acordo com Froebel apud Paschoal (2010) além da ginástica para os 

dedos, o professor pode estimular diferentes possibilidades de movimentos 

com as mãos, e esses podem ser trabalhados de forma individual ou coletiva, 

conforme a figura 11. 



 

 
  Figura 11 - Exercícios com modelos de sombras criados por Froebel. 
  Fonte: Revista Jardim de Infância (1897, p.130).  

 

 Uma vez que o autor estuda considera que a infância um ser pensante, 

ativo e criador, deu grande importância a atividade livre e produtiva na infância. 

Para ele o ser humano pré-disposição para a liberdade, porem, ressalta que a 

liberdade não existe sem lei, assim, nos brinquedos deve ter lei, para que a 

tendência de liberdade de uma criança não comprometa a liberdade da outra. 

Por essa razão ele defendeu que a auto-atividade como forma de aprendizado. 

 
A atividade e ação são os primeiros fenômenos do despertar 
da vida da criança. Essa atividade e essa ação são, na 
verdade, a expressão central do interno que aparece em 
harmonia com sentimentos e percepção, indicando a 
apreensão e compreensão de si pela criança assim como uma 
germinação da capacidade individual (FROEBEL, 2011, p. 11, 
apud PASCHOAL, 2010, p. 108). 

  

Com isso, o autor ressalta que a auto-atividade implica naquilo que ela faz 

sozinha e também no que ela pode ser beneficiada pelo seu interior, uma vez 

que essa lei demanda a atividade do ser humano total. Por esses fatores a 

observação é entendida como fator primordial no trabalho do professor, e esta 



 

pode ser exercitada através das atividades de cooperação, de ajuda mútua e 

também das atividades impulsivas e instintivas realizada pelas crianças. As 

brincadeiras eram consideradas essenciais para o crescimento e 

desenvolvimento das crianças uma vez que elas eram consideradas capazes 

de potencializar a espontaneidade e manifestar nelas a capacidade de 

criatividade e produtividades. 

 Considerando a importância da liberdade dos movimentos da criança 

enquanto realizam as brincadeiras, Froebel destaca a forma que ele considera 

adequada da vestimenta infantil.  

 

A atividade doméstica ajuda muito a adquirir a agilidade 
corporal, apesar de geralmente ser tão descuidada e, na 
maioria das vezes, só em parte cumprida. Assim, o homem 
deve conhecer não só as faculdades, mas também o meio de 
usá-las; só assim, conseguirá uma formação completa do 
corpo e de seus membros, por exemplo, na escrita, no 
desenho, nos instrumentos musicais. Porem, se o aluno não 
recebeu semelhante adestramento de seu corpo e se não 
aprendeu o uso de seus membros, o ensino pode ser penoso 
ao professor e ao aluno (FROEBEL, 2001, p. 158, apud 
PASCHOAL, 2010, p. 113). 
 

 O alicerce para a aquisição da linguagem infantil deve ocorrer por meio 

da mediação do adulto, pois a criança tem sua primeira forma de falar por meio 

dos gestos que vem acompanhada de movimentos faciais e posteriormente 

pela verbalização de palavras. Por isso a relevância da brincadeira neste 

processo: 

O que a criança faz é começar a julgar os objetos com seus 
próprios membros, com suas mãos, seus dedos, seus lábios, 
sua língua, seus pés e até com seus gestos e olhares. Neste 
jogo, nesses movimentos do rosto e de todo o corpo, não há 
que buscar, em princípio, nenhuma manifestação exterior da 
essência interna da personalidade, manifestação que não 
aparece até a etapa seguinte. Convém vigiar os movimentos 
para que a criança não se acostume a mover demais o corpo e, 
sobretudo, o rosto sem nenhum motivo interno (FROEBEL, 
2001, p. 45, apud PASCHOAL, 2010, p. 113). 

  

Froebel mostra o valor da ação da criança, quando enfatiza que ela 

brincando cria, sente e pensa tudo ao mesmo tempo. Brincando ela fortalece 

os músculos de todo o corpo, por isso ele da ênfase as brincadeiras livres e na 

interação com adultos, principalmente quando tais auxiliam no desenvolvimento 



 

da auto-atividade e da fala. De acordo com Froebel (2001) apud Paschoal 

(2010): 

Depreende-se claramente que o jogo dirige essa idade e 
desenvolve o menino, enriquecendo de tal maneira sua própria 
vida, escolar e livre, fazendo com que desenvolva e manifeste 
seu interior, como as folhas brotam de um botão, adquirindo 
alegria e mais alegria; a alegria que é a alma de todos os 
meninos. Os jogos mesmos podem ser: corporais, já 
exercitando as forças, já com expressão de energia vital, do 
prazer da vida; dos sentidos, exercitando o ouvido, como o jogo 
de esconder-se; ou a visão como o tiro ao prato; jogos do 
espírito, da imitação e do juízo, como o xadrez ou as damas; 
jogos muitas vezes considerados, se bem que raras vezes têm 
sido dirigidos ao verdadeiro fim, até o espírito e necessidades 
infantis (FROEBEL, 2011, p. 206, apud PASCHOAL, 2010, p. 
114). 

  

Após os movimentos básicos da criança, terem sidos desenvolvidos 

Froebel concede importância a representação que ela faz por meio do 

desenho, ao representar o meio em que vive através do desenho. O desenho 

deve ser iniciado aos três anos segundo Froebel, já que não vai desenvolver 

somente habilidade de representar as coisas, mas também possibilita ao 

professor conhecer até que ponto os objetos por ela foram compreendidos. 

Considerando que a ação de desenhar requer observação, atenção e 

concepção do todo em partes, sendo essa ação significativa para o 

desenvolvimento dos sentidos na criança. 

 Esse método froebiliano que vai do simples ao composto, de uma forma 

logica e natural, a partir de semelhanças e diferenças, possibilita a criança o 

interesse pela escrita. Assim os grafismos foram outro elemento que Froebel 

(2001) apud Paschoal (2010), utilizou para explicar a atribuição de significados 

na constituição do pensamento simbólico. A criança utiliza do desenho e da 

palavra para representar as coisas, sendo assim o desenho é considerado 

inato, assim como o desenvolvimento da fala. 



 

 

Figura 12 - Exercícios gráficos froebelianos. 
Fonte: Revista do Jardim de Infância (1897, p.18). 

 

 Ele considera de grande importância os jogos educativos e brincadeiras 

na primeira infância e por isso dá ênfase nessa fase, afirma que as 

brincadeiras livres possibilitam a exteriorização de conhecimentos que estão 

relacionados a cultura em que a criança esta inserida. Esclarece em sua 

metodologia de trabalho nos jardins de infância que esta instituição se identifica 

com a família mais que com uma instituição escolar, frisando a figura materna 

ao afirmar que o ato de trabalhar com as crianças constitui parte da mulher. Ele 

deixou bem claro que no trabalho a ser desenvolvido com a criança não se 

deve priorizar o conhecimento sistematizado, mas que se possibilite o 

desenvolvimento e a aprendizagem advinda da própria criança. Sendo assim o 

objetivo dos jardins de infância era auxiliar a criança a se desenvolver, a 

educação seria percebida como parte do processo total de desenvolvimento 

que considera que os homens se encontram unidos a natureza. 

 Toda a metodologia de trabalho que Froebel propõem a partir das 

brincadeiras e jogos educativos foram implantados em seus jardins de infância. 

Com tudo é importante estudarmos seu projeto educativo e considerarmos a 

atualidade de seu legado para as instituições infantis brasileiras.  



 

CAPÍTULO III: A EDUCAÇÃO INFANTIL NA ATUALIDADE E O LEGADO DE 

FROEBEL 

 

Neste capitulo apontaremos a função pedagógica das escolas infantis 

brasileiras e a proximidade com a concepção froebeliana, considerando o que 

esta disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(2009). Abordaremos, também, a Leis de Diretrizes e Bases da Educação-LDB 

(1996), no que se refere a educação infantil e o direito da criança à educação 

de qualidade desde o nascimento. 

Os centros de educação infantis no Brasil têm como objetivo principal a 

integração entre cuidados e educação na organização do trabalho pedagógico 

com a criança de zero a cinco anos de idade. Desta maneira a função 

pedagógica deve nortear as ações das professoras e demais envolvidos no 

cotidiano dessas instituições. Do ponto de vista histórico, por ocasião da 

criação das creches, asilos infantis e demais instituições de atendimento às 

crianças pobres, a função assistencialista predominou nas diferentes formas de 

atendimento às crianças e suas famílias. Desta maneira, podemos dizer que no 

decorrer das décadas a educação infantil passou por diversas concepções e 

práticas, e, portanto, por diversas funções ao longo da história. 

 As creches foram criadas visando o atendimento às crianças da classe 

pobre da sociedade, uma vez que as mulheres começam a trabalhar fora e 

precisam de um lugar para deixar seus filhos. O alto índice de mortalidade 

infantil, a desnutrição e o aumento do índice de acidentes domésticos na 

época, fez com que alguns setores da sociedade, como os religiosos, os 

empresários e até os educadores, dessem início a um movimento para criar um 

espaço que tinha por objetivo cuidar das crianças em um espaço diferente do 

âmbito familiar. Por muito tempo a função assistencial foi a única forma de 

atendimento, já que a preocupação com os cuidados físicos, higiênicos e 

alimentares das crianças eram praticados e reconhecidos como função 

primordial. 

Suprir as carências das crianças no que diz respeito às questões 

emocionais, culturais, nutricionais e educacionais, foi a segunda função da 

educação infantil, ou seja, a função compensatória. Compensar a falta de 

atributos que a família não disponibilizava a criança era suprido pelas 



 

instituições de atendimento às crianças. Nas favelas alemãs, por exemplo, com 

Froebel, e Montessori nas italianas, os jardins de infância exerciam a função 

compensatória, pois tinham o objetivo de suprir as deficiências das crianças, 

como a miséria, a pobreza, a negligência das famílias entre outras. Esta função 

oferecia a educação para a disciplina e o aprendizado das habilidades físicas e 

emocionais infantis. Como uma possível cura para o fracasso escolar a função 

preparatória é fruto da educação compensatória, voltada mais especificamente 

as crianças negras e filhos de migrantes dos países que sofriam após a II 

Guerra Mundial. Essa concepção de pré-escola chegou ao nosso país na 

década de setenta, pois compensavam as carências das crianças por meio do 

adestramento de suas habilidades e conhecimentos.  

Foram quase dois séculos de atendimento, ora assistencial ora 

compensatório junto às crianças pobres, até que o poder público reconhecesse 

a importância da educação nos primeiros anos de vida da criança. Desta forma, 

com o avanço das ciências nas mais diferentes áreas do conhecimento, bem 

como pesquisadores na área da infância, sociedade civil, movimentos sociais e 

ONGs foram possíveis transformar esse quadro. 

O atendimento às crianças foi iniciado por meio da regulamentação das 

leis e das políticas públicas, já que sob forte pressão dos movimentos de 

organizações não-governamentais, sociedade civil e pesquisadores da área, 

entre outros âmbitos da sociedade, foi promulgado a Constituição Federal de 

1988, que inseriu a creche e pré-escola ao sistema educacional ao determinar, 

no artigo 208, o inciso IV: “[...] O dever do Estado para com a educação será 

efetivado mediante a garantia de oferta de creches e pré-escolas às crianças 

de zero a cinco1 anos de idade” (BRASIL, 1988). 

 As instituições infantis, desde então, deixam de ser assistencialista ou 

compensatória e passam a ter a função pedagógica, uma vez que, já não são 

mais espaços de depósitos, nem corretora de carências, mas são ambientes 

pedagógicos, cuja função se destina o cuidar vinculado ao educar das crianças 

em espaços que promovam o seu desenvolvimento integral. 

Quando dizemos que a pré-escola tem uma função 
pedagógica, estamos nos referindo, portanto, a um trabalho 

                                                           
1Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, que dá nova redação aos Arts 7º, 
23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao Art 60 do Ato das Dispposições 
Constitucionais Transitórias.  



 

que toma a realidade e os conhecimentos infantis como ponto 
de partida e os amplia, através de atividades que têm um 
significado concreto, para a vida das crianças e que, 
simultaneamente, asseguram a aquisição de novos 
conhecimentos (ABRAMOVAY; KRAMER, 1986, p. 35). 

A Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, Lei nº 9394 de 20 de 

Dezembro de 1996- LDB, coloca a criança como sujeito de direitos em vez de 

tratá-las como objeto de tutela. Essa lei, proclama pela primeira vez na história 

das legislações brasileiras a educação infantil como direito das crianças de 

zero a cinco anos e dever do Estado. Assim, todas as famílias que desejarem 

optar por partilhar com o Estado a educação e o cuidado de seus filhos 

deverão ser contempladas com vagas em creches e pré-escolas públicas. 

  Outro objetivo contemplado pela Lei 9394/96, é o de que as instituições 

de educação infantil (creches e pré-escolas) fazem parte da Educação Básica, 

juntamente com o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, em vez de 

permanecerem ligadas às Secretarias de Assistência Social. Nessa passagem 

das creches para as secretarias de educação dos Municípios, está articulada à 

compreensão de que essas instituições têm por função educar e cuidar de 

forma indissociável e complementar das crianças. 

 O Artigo 21 da LDB (1996) destaca que “a educação escolar compõe-se 

de: Educação Básica, formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio e ensino superior. No artigo 29, determina que a “educação infantil é a 

primeira etapa da educação básica, e tem por finalidade o desenvolvimento 

integral da criança contemplando a ação da família e da comunidade”. 

É importante destacar que após aprovação da LDB de 1996, O 

Ministério da Educação publicou diferentes documentos no sentido de 

contribuir para a organização do trabalho pedagógico das escolas infantis, 

entre eles: “Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil” (1998); 

“Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos 

fundamentais da criança” (1995); “Subsídios para o credenciamento e o 

funcionamento das instituições de educação infantil” (1998); “Política Nacional 

de educação infantil: pelo direito da criança de 0 a 6 anos à educação” (2006) e 

os “Parâmetros Nacionais de Qualidade para a educação infantil”- volumes 1 e 

2 (2006). 



 

 No ano de 2009, foi aprovada a Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 

2009 que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação iInfantil 

com o objetivo de explicitar os princípios, fundamentos, elaboração, 

planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares 

para tal nível de ensino. Portanto, todas as propostas pedagógicas devem 

respeitar os seguintes princípios: 

 
- Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e 
do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes 
culturais, identidades e singularidades; - Políticos: dos direitos 
de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem 
democrática; Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da 
ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes 
manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 2010, p.16).  

  

Esses princípios visam a formação integral das crianças, já que se 

refere ao: 

Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os 
saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte 
do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 
tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral 
da criança de 0 a 5 anos de idade (BRASIL 2010, p.12). 
 

Em concordância com esse documento as instituições devem garantir 

em suas propostas pedagógicas a integração do cuidar ao educar, 

possibilitando as condições para que as crianças possam gozar de seus 

direitos humanos, civis e sociais. Portanto, devem assumir a responsabilidade 

de compartilhar e complementar tais ações de educação e cuidado das 

crianças com seus familiares, além de possibilitar a interação entre criança e 

adulto e criança e criança.  

Sobre a questão de a família ser a primeira instituição responsável pela 

educação da criança, Froebel defendeu o papel materno no desenvolvimento 

da linguagem da criança, ao perceber que de forma instintiva a mãe nomeava 

as partes do corpo da criança por meio das brincadeiras (KISHIMOTO, 1996, 

p.158). Assim sendo, vemos que seu pensamento é muito atual e presente nos 

documentos oficiais, que apontam a responsabilidade da família em primeiro 

lugar na educação dos filhos. 

 



 

Froebel aspira desenvolver todo o ser da criança mediante 
processos escolares e o auxilio da família. Não menospreza o 
trabalho da educação formal nem o adestramento físico ou 
outro aspecto da cultura, mas insiste na aplicação do principio 
da espontaneidade na educação física, mental e moral. 
Entende que o espiritual, o físico e o intelectual formam uma 
unidade relacionada internamente, em que cada um dos 
elementos afeta e é afetado pelos demais (KISHIMOTO, 1996, 
p. 158-159). 
 

Deste modo, é necessário as instituições tenham propostas de ensino 

como objetivo “[...] garantir à criança acesso a processos de apropriação, 

renovação e articulação de conhecimentos aprendizagens de diferentes 

linguagens, assim como o direito a proteção, a saúde, a liberdade, a confiança, 

ao respeito, a dignidade a brincadeira, a convivência e a interação com outras 

crianças (BRASIL, 2012, p.18). Contudo, cabe ao Estado assegurar por meio 

de politicas públicas, conceder condições de trabalho coletivo aos professores 

de forma que os mesmos possam garantir educação de forma integral, “[...] 

tendo o cuidar e educar de forma indissociável e as dimensões expressivo-

motora, afetiva, cognitiva, ética, estética, linguística e sociocultural da criança 

(BRASIL, 2012, p.19). 

É importante destacar que as práticas pedagógicas que formam a 

proposta curricular das escolas infantis de acordo com as Diretrizes têm o 

dever de ter por eixos norteadores as interações e brincadeiras, assegurando 

experiências que gerem conhecimento de si e do mundo, através da ampliação 

de experiências sensoriais, expressivas, corporais que permitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e também o respeito aos 

ritmos e desejos d cada criança. 

O legado do pensamento froebeliano consiste justamente nesse 

contexto, porque no século XIX, ele defendeu a educação sensorial na primeira 

infância, ou seja, “[...] com o progressivo desenvolvimento dos sentidos, 

também se desenvolve o uso dos membros, o exercício do corpo, de acordo 

com a natureza física do homem e com as propriedades gerais do mundo 

material” (FROEBEL, 2001, p. 44, apud PASCHOAL, 2010, p. 93). 

Dessa forma, o referido documento traz concepções de educação para a 

primeira infância que já foram elaboradas por Froebel, há pelo menos duzentos 

anos e posta em pratica em seus jardins de infância. Vale ressaltar que o 



 

pensamento froebeliano, teve grande influencia no trabalho educacional das 

escolas infantis, atualmente reconhecida como: 

 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e 
pré-escolas, às quais se caracterizam como espaços 
institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos 
educacionais públicos ou privado que educam e cuidam de 
crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 
integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão 
competente do sistema de ensino e submetidos a controle 
social (BRASIL, 2010, p.12). 
 

 As Diretrizes ressaltam que cabe ao Estado garantir a sua oferta de 

forma pública, gratuita e de qualidade (BRASIL, 2010, p.12). Já em relação a 

concepção da criança, reconhece que a mesma é: 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 
observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 
sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 
2010, p.12). 
 

Ao reconhecer as especificidades da criança e suas necessidades, as 

escolas infantis atuais se aproximam do pensamento de Froebel, 

principalmente no que se refere ao ato de brincar, ou seja, “[...] a brincadeira é 

a atividade espiritual mais pura do homem neste estágio e, ao mesmo tempo, 

típica da vida humana enquanto um todo da vida natural interna, no homem e 

de todas as coisas” (FROEBEL, 1912, p. 55 apud KISHIMOTO, 1996, p.157). 

A criança que brinca para Froebel, tem a possibilidade de ser auto-ativa 

e ter menos fadiga e cansaço, haja vista que “[...] o brincar em qualquer tempo 

não é trivial, é altamente sério e de profunda significação” (p.55). Contudo, 

defende a brincadeira como elemento importante na formação do individuo, 

principalmente nos primeiros anos de vida. 

 

Neste estágio de desenvolvimento a criança vai crescendo 
como ser humano que sabe usar o seu corpo, seus sentidos, 
seus membros, meramente por motivo de seu uso ou prática, 
mas não por busca de resultados em se uso. Ela é totalmente 
indiferente a isso, ou melhor, ela não tem ideia sobre o 
significado disso. Por tal razão a criança neste estágio começa 
a brincar com seus membros – mãos, dedos, lábios, língua, 
pés, bem como com as expressões dos olhos e da face 
(FROEBEL, 1912, p. 48 apud KISHIMOTO, 1996, p. 157). 



 

 

O projeto de trabalho de Froebel é bem atual, especialmente por ter 

criado diferentes tipos de materiais que auxiliavam o aprendizado da criança. 

Dons, materiais como a bola, cubo, varetas entre outros, que possibilitavam a 

realização de atividades que tinham por nome ocupações, isto sob a orientação 

da jardineira. Ao defender que a criança aprende brincando sobre o mundo a 

sua volta, sugere que os espaços destinados à sua educação estivessem 

capacitados para incentivar suas curiosidades. Equivalente a essa ideia, as 

Diretrizes Curriculares (2010) impõem que a organização do trabalho do 

professor, tem que priorizar o desenvolvimento das diferentes linguagens 

infantis e propiciar a “exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, 

ao tempo e à natureza” (BRASIL, 2012, p. 26). 

Desta forma, ao valorizar o papel das brincadeiras como peça 

fundamental na aprendizagem infantil e, ao perceber a importância dos 

primeiros anos de vida da criança como fundamental para o seu 

desenvolvimento total, Froebel (2001) deixa um legado importante às escolas 

infantis brasileiras, uma vez que também se pautam nessa filosofia na 

organização do trabalho pedagógico que são desenvolvidos nesses espaços. 

De forma geral a pratica pedagógica que Froebel propôs mantém relação 

estreita com as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil brasileira 

(2010), sobretudo no que diz respeito ao reconhecimento da criança como 

sujeito de direitos na sociedade em que vive. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Este trabalho teve o intuito de expor as contribuições da metodologia 

froebeliana para as escolas infantis na sociedade atual, com um olhar voltado 

para a utilização dos jogos e brincadeiras como o eixo norteador da proposta 

pedagógica de Froebel. 

A história de Froebel nos ajuda a compreender a constituição da sua 

metodologia. Esse pensador viveu em uma época revolucionaria, onde em 

função das revoluções na Europa, a educação foi colocada em plano periférico. 

Em contrapartida, Froebel surge com uma proposta pedagógica no fazer 

educativo das professoras por meio da utilização dos jogos educativos e 

brincadeiras.  

De acordo com Froebel, as professoras eram consideradas jardineiras e 

responsáveis por orientar as atividades das crianças. Por meio do trabalho 

dessas profissionais seria possível o desabrochar infantil, cujo foco central 

deveria estar na intuição das coisas e sempre o jogo como predominante 

nessas atividades. Froebel dava suma importância para a relação entre a tríade 

(Deus, Natureza e Homem) como fundamento da educação que objetiva o 

desenvolvimento pleno dos indivíduos. Para ele o homem é um ser divino, e, 

portanto, tem dentro de si próprio os germes da natureza o que proporciona a 

criança o convívio harmônico com a natureza. Destaca ainda, de forma bem 

clara o papel da família, e principalmente o papel da mãe no desenvolvimento 

da criança, com isso cabe à mãe estabelecer a junção entre a natureza, 

homem e Deus. 

Esse autor reconhece a brincadeira e o jogo como formas utilizadas pela 

criança para representar a forma como reconhece o mundo. Por isso criou 

materiais educativos que contribuiram para uma aprendizagem mais 

significativa por parte da criança. Tais materiais foram denominados de jogos 

de ocupações do jardim de infância e de dons ou dádivas os materiais usados 

em tais ocupações. 

Ao executar tais atividades a criança era capaz de desenvolver a sua 

inteligência e sua essência, atividades que a mesma executava no seu dia a 

dia, que num primeiro momento eram iniciadas pelo desejo inato e 

posteriormente com atividades elaboradas pela própria criança. 



 

Os materiais, eram constituídos por sólidos geométricos gravuras 

coloridas e trabalhos manuais que tinham por objetivo trabalhar e desenvolver 

a coordenação sensória motora. Tais atividades era uma sequência, que uma 

era proveniente da outra e a cada atividade o grau de complexidade da mesma 

aumentava. 

Sua metodologia ainda hoje é utilizada na educação infantil brasileira, 

uma vez que as mesmas prezam o desenvolvimento psicomotor da criança por 

meio da brincadeira, dos jogos educativos, entre outras atividades que 

podemos perceber claramente a semelhança com a metodologia froebeliana. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação 

infantil (2009), o currículo nessa etapa educacional, tem por objetivo o 

desenvolvimento dos princípios éticos, políticos, estéticos, já que por meio 

desses será possível a formação global da criança e a socialização das 

experiências e saberes e o conhecimento sistematizado. 

Em congruência ao documento as instituições infantis têm por dever 

garantir em suas propostas a integração entre o cuidado e a educação. As 

escolas, cabem o papel de complementar e compartilhar as ações de cuidado 

com as famílias. Nessa proposta vemos a semelhança com a proposta de 

Froebel, que já destacavam e responsabilidade da família, principalmente o 

papel da mãe na educação das crianças, sendo uma primeira educação e um 

auxílio aos processos escolares. Sendo assim as propostas de ensino das 

instituições tem que ter por objetivo a garantia de que a criança tenha acesso à 

assimilação de conhecimentos e aprendizagem das diversas linguagens, e tudo 

isso com o direito de brincar. 

A partir da pesquisa realizada, percebemos a importância que Froebel 

dá as brincadeiras e aos jogos educativos como peças chaves para o 

desenvolvimento global da criança, por meio do manuseio livre e também 

dirigido, enriquecendo as suas linguagens. No Brasil, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, traz a concepção de infância e formas de 

trabalhos que já estavam presentes no projeto educativo de Froebel ao dispor 

que a criança aprende nas suas relações cotidianas e também nas brincadeiras 

livres e dirigidas, por meio da utilização dos jogos e dos brinquedos em 

espaços educacionais que incentivem a curiosidade da criança. 

Portanto, Froebel influenciou significativamente educação infantil 



 

brasileira, não de forma direta, mas indiretamente, já que sua proposta 

educativa é utilizada em diversas instituições infantis que reconhecem as 

brincadeiras como forma de aprendizagem significativa da criança.  
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