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RESUMO 
 
 
O brincar é essencial para o desenvolvimento da criança, porém na 
contemporaneidade não se tem a mesma concepção do brincar de antigamente. As 
brincadeiras que consideramos tradicionais, antes tão presentes na vida das 
crianças das gerações do século XX estão dando espaço para um novo modo de 
brincar, o brincar característico da infância contemporânea. Este estudo objetiva 
analisar a influência que os aparatos tecnológicos e o mundo moderno exerceram no 
brincar contemporâneo e nas formas de socialização das crianças. A metodologia é 
de cunho qualitativo com estudo teórico e pesquisa de campo. Partiu-se de um 
estudo das mudanças do conceito de infância e do brincar ao longo da história e a 
partir de relatos sobre os brinquedos e brincadeiras que fizeram parte da infância de 
crianças do século XX e XXI. Portanto, procurou-se responder ao longo da pesquisa 
os seguintes questionamentos: Qual a concepção atual que temos de infância? Com 
o avanço tecnológico, o brincar como se conhecia até agora se extinguiu ou se faz 
presente de outra maneira na vida das crianças? Para fundamentar esta pesquisa, 
buscou-se apoio nos estudos de autores da teoria crítica, como Adorno (2002) e 
Benjamim (1984) e em outros autores como Ariès (1981); Brougère (1995); Ostrower 
(1997) Kramer (2003-2007); Silva (2007-2012); Oliveira (2007-2011). Os resultados 
alcançados possibilitaram um maior conhecimento a respeito da história da infância 
e do brincar, além das mudanças na sociedade que aliadas à mídia, têm 
influenciado o brincar das crianças. 
 
Palavras-chave: Brincar. Infância. Contemporaneidade. Aparatos tecnológicos. 
Socialização. Criança 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O homem é um ser ativo em todas as esferas da sociedade, o 

mesmo adapta o ambiente a seu favor, construindo, destruindo, criando e recriando. 

A sociedade vem se modificando ao longo dos anos e o avanço da tecnologia se 

torna um dos principais responsáveis. A sociedade é característica de seu contexto 

histórico e por isso acompanha as mudanças decorrentes. O modo de agir das 

pessoas, de se comunicar, de trabalhar, de estudar, de se socializar acompanha 

este avanço e com isso também se modifica a cada dia.  

A tecnologia gera uma nova forma de organização das relações 

sociais, da padronização do pensamento e do comportamento humano como 

instrumento de controle e dominação. Os aparatos tecnológicos, os mais diversos e 

sofisticados, quando passam a tomar conta da vida das pessoas, impedem uma 

reflexão sobre sua função facilitadora da vida moderna, transformando-se em 

instrumento coisificador, o homem não abre mão do uso da tecnologia nem nos 

momentos de descanso ou lazer. 

O tempo agora é escasso, as pessoas abarcam muitas atividades e 

os aparatos tecnológicos acabam sendo os meios mais cômodos para manter as 

relações atualmente. Raras são às vezes em que uma ligação sem um motivo 

urgente ocorre e que as pessoas se encontram para passarem um tempo juntas e 

realmente conversarem. Essas transformações também culminam no 

comportamento das crianças, as mesmas já nascem imersas no mundo tecnológico 

e com isso considerou-se que a infância de hoje não pode ser comparada no sentido 

de igualdade com a infância de anos atrás. 

Os aparatos tecnológicos devem ser vistos pela perspectiva da sua 

facilitação da vida do homem moderno e, portanto, não pode ser colocado como 

inimigo, pois têm seus benefícios. Ser contrário a esse avanço tecnológico é se 

excluir, se banir da vida social. A tecnologia não pode ser combatida, pois é 

consequência do desenvolvimento da própria sociedade, o alerta que se faz é para a 

forma consciente do uso destes aparatos tecnológicos, para que o “ter” não se 

sobressaia ao “ser”. Defendeu-se a necessidade que as pessoas exerçam o 

pensamento crítico e reflexivo sobre a dominação que esses aparatos tecnológicos 
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exercem sobre elas, fazendo deles um apoio para a nossa vida, não da nossa vida, 

seu apoio. 

Considerando a influência que a tecnologia exerce na vida das 

crianças contemporâneas, é necessário reafirmar o brincar tradicional, aquele em 

que a criança constrói suas brincadeiras e é protagonista do brincar, como uma 

atividade essencial para criança, pois este vem ganhando uma nova forma no 

mundo tecnológico moderno.  A influência dos aparatos tecnológicos no brincar e 

nos brinquedos contemporâneos, os comportamentos oriundos das transformações 

tecnológicas, característicos da atual sociedade antes de julgados como vilões de 

todas as mazelas sociais devem ser compreendidos de forma crítica e reflexiva. 

Neste sentido, o interesse pelo tema surgiu da necessidade de compreender a 

influência das novas tecnologias na infância, em especial no brincar contemporâneo 

e sua relação com os conhecimentos úteis que irão prepara-las para convivência na 

sociedade adulta. 

As inovações tecnológicas no mundo contemporâneo implicam 

ressignificação de conceitos como infância, o brincar, e a família, pois remodela a 

sociedade, neste sentido, o objetivo geral deste estudo foi o de analisar a relação 

entre a infância contemporânea e o brincar tecnológico. Portanto, procurou-se 

responder ao longo da pesquisa os seguintes questionamentos: Qual a concepção 

atual que temos de infância? Será que a infância de hoje é valorizada em suas reais 

especificidades? Com o avanço tecnológico, o brincar como se conhecia até agora 

se extinguiu ou se faz presente de outra maneira na vida das crianças?   

A metodologia utilizada é de cunho qualitativo com estudo teórico e 

pesquisa de campo. Partiu-se de um estudo das mudanças  do conceito de infância 

e do brincar ao longo da história e a partir de relatos sobre os brinquedos e 

brincadeiras que fizeram parte da infância de crianças do século XX e XXI, além de 

(re) conhecer o papel que as tecnologias desempenham na atual sociedade, 

principalmente a influência no desenvolvimento e na ludicidade infantil.  

A fim de elucidarmos essas questões realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica a partir dos estudos de autores da teoria crítica como Adorno (2002) e 

Benjamim (1984) e das teorizações de outros autores como Ariès (1981); Brougère 

(1995); Ostrower (1997) Kramer (2000-2007); Silva (2007-2012); Oliveira (2007-

2011) para apontar importantes argumentos sobre o brincar. A partir de uma 

entrevista compreendeu-se como se dava o brincar antigamente em detrimento do 
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brincar atual. No percurso para encontrar respostas ao problema, o estudo se dividiu 

em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo, intitulado: A concepção de infância na história 

dividiu-se em subtítulos e, partindo de uma revisão bibliográfica abordou-se a 

concepção de infância caracterizando as transformações ocorridas até que de fato 

houvesse uma preocupação com as crianças, bem como o conceito de infância foi 

construído ao longo do tempo até chegar aos dias atuais. Os estudos de Phillipe 

Ariès (1981) contribuíram para revelarem que antes da Idade Moderna não havia 

diferenciação entre crianças e adultos. Ao se referir sobre a infância, enfatizou-se o 

fato de que ela não é apenas um período com características biológicas, mas que 

está intrinsicamente relacionada à cultura, a história, aos valores e concepções de 

vida. 

No segundo capitulo: O brincar na sociedade tecnológica, 

contemplou-se a trajetória do brincar e das brincadeiras infantis até os dias atuais, 

bem como a sua importância para o desenvolvimento da criança, mostrou-se que 

assim como a infância, o brinquedo também tem uma dimensão histórico e cultural. 

No terceiro capítulo: A minha infância e a tua infância: o processo de 

passagem do brincar na rua para o enclausuramento do quarto abordou-se as 

entrevistas realizadas com pessoas de três gerações, a primeira geração da década 

de 1960, a segunda da década de 1990 e a terceira referente as crianças atuais, 

entre 4 a 10 anos,  onde observou-se as mudanças ocorridas no lúdico infantil com a 

modernidade e as inovações tecnológicas.  

No quarto capítulo: A escola imersa na sociedade tecnológica: o 

espaço do brincar na escola, tratou-se de como se configura a escola imersa na 

sociedade tecnológica e que espaços a mesma oferece para as crianças brincarem, 

visto que as mesmas passam a maior parte do tempo nas instituições de ensino. 

Mostrou-se também como deve ser a ação dos professores frente a essas 

transformações para que a criança se desenvolva plenamente, bem como 

apresentou-se as observações feitas em uma escola da cidade de Cambé, com o 

intuito de perceber como se dá o brincar neste espaço.  
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2 A CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA NA HISTÓRIA. 

 

Em diferentes períodos históricos existiram diferentes concepções 

sobre a infância, e diferentes modos de organização social para atender às crianças. 

Os conceitos sobre as crianças corresponderam aos interesses culturais, 

econômicos, políticos e ideológicos de um determinado contexto social. Ao 

responder o que é a infância e o que é ser criança, faz-se necessário levar em conta 

o contexto da época, pois ser criança na contemporaneidade não é o mesmo que 

ser criança em épocas anteriores. 

A concepção de infância modificou-se ao longo do tempo bem como 

o cuidado oferecido à criança, as transformações na sociedade alteraram o modo de 

viver e compreender a infância, que vem assumindo diferentes papeis de acordo 

com a época e a sociedade em que está inserida, pois cada contexto histórico revela 

seus discursos e seus ideais em relação às crianças. Sabe-se que não existe uma 

única infância e, sim infâncias, já que se fazem presentes em diferentes contextos, 

por isso a ideia de infância não existiu sempre e da mesma maneira, também não 

pode ser considerada apenas pelo retrato de uma única classe social, ou postular 

que ela existiu em determinada época e em outra não.  

Só é possível compreender esta nova concepção de infância se 

conhecer seu contexto histórico, pois pensar a infância contemporânea é pensa-la 

através das concepções que foram se estabelecendo historicamente pelas 

transformações socioeconômicas e culturais. Os conceitos de infância podem 

apresentar diferentes significados, conforme as referências que se utiliza. “A palavra 

infância evoca o período que se inicia com o nascimento e termina com a 

puberdade” (ANDRADE, 2010, p. 53). 

 
2.1 O SENTIMENTO DE INFÂNCIA: COMO COMEÇOU  

 

Philippe Ariès em sua obra, História Social da Criança e da Família 

(1981) nos mostra a partir do século XII as características da infância no que diz 

respeito ao sentimento de infância, seu comportamento na sociedade da época e 

suas relações com a família. Por meio desta obra observamos a fragilidade da 

criança e até certo período sua desvalorização. Segundo Ariès a noção de infância 
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na antiguidade era confundida com adolescência e juventude, essas etapas da vida 

eram tidas como uma só.  

A concepção de infância, segundo o autor é inexistente até antes do 

século XVI. Durante anos se destaca o “não lugar” que a criança ocupou na 

sociedade, pois como aponta Ariès (1981) não havia separação entre o que era 

específico para crianças e adultos. As crianças recebiam tratamentos diferenciados 

apenas enquanto dependiam diretamente dos cuidados das mães. “No mundo das 

formulas românicas, e até o fim do século XIII, não existem crianças caracterizadas 

por uma expressão particular, e sim homens de tamanho reduzido” (ÀRIES, 1981 p. 

51).  

Na Idade Média, o sentimento de infância não existia, as crianças 

não se distinguiam dos adultos e, suas particularidades enquanto crianças não eram 

atendidas, não existiam as definições das fases que separavam a nossa vida em 

infância, adolescência e vida adulta, por isso a partir do momento em que as 

crianças eram independentes fisicamente eram inseridas no mundo adulto, onde a 

socialização do saber era por meio das tarefas cotidianas, as mesmas aprendiam 

por meio do serviço que eram transmitidos a elas. De acordo com Ariès (1981), nas 

produções, elas apareciam como se fossem adultos em miniatura, a criança era 

diferenciada do adulto apenas no tamanho e força, sendo representada por baixas 

estaturas.  

Neste período as taxas de mortalidade infantil eram altas, devido às 

condições precárias de vida da população, nas quais a higienização correta era 

quase inexistente, não permitindo um sentimento específico do adulto com a criança, 

que não podiam se apegar muito a elas.  "Isso faz pensar também que no domínio 

da vida real, e não mais apenas no de uma transposição estética, a infância era um 

período de transição, logo ultrapassado, e cuja lembrança também era logo perdida" 

(ARIÈS, 1981, p. 52). Poucos homens tinham o privilégio de passar por todas as 

idades da vida1, naquela época de grande mortalidade. 

De acordo com Ariès (1981) a forma de ver a infância de uma 

maneira diferente começa no século XIII e sua evolução pode ser acompanhada na 

                                                
1
 De acordo com Ariès (1981, p. 36) as idades da vida são denominadas de infância, 

pueritia, adolescência, juventude, senectude e velhice. 
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história da arte e na iconografia dos séculos XV e XVI, porém o desenvolvimento 

tornou-se significativo a partir do século XVI e XVII, onde a criança passa a ser 

distinguida do adulto pelos trajes, possuindo roupas específicas para sua faixa 

etária. 

 Não queremos com isso, afirmar que a ludicidade não fizesse parte 

do desenvolvimento das crianças desta época, mas que Ariès buscou afirmar que 

não existia um sentimento de infância como conhecemos hoje. Apesar de a criança 

viver dentro de um universo adulto, as brincadeiras se constituíam como parte 

intrínseca da vida cotidiana da criança, porém misturada aos adultos daquele 

período. 

Segundo Ariès, era comum, no século XVI, as crianças participarem 

dos jogos dos adultos. As atividades se misturavam, não dava para diferenciar o que 

era do adulto ou da criança. 

 
Numa tapeçaria do século XVI, alguns camponeses e fidalgos, estes 
últimos mais ou menos vestidos de pastores, brincam de uma 
espécie de cabra-cega: não aparecem crianças. Vários quadros 
holandeses da segunda metade do século XVII representam também 
pessoas brincando dessa espécie de cabra-cega. Num deles 
aparecem algumas crianças, mas elas estão misturadas com os 
adultos de todas as idades: uma mulher, com a cabeça escondida no 
avental, estende a mão aberta nas costas (ARIÈS, 1981, p. 93). 

 

Da mesma forma, podemos reafirmar esta constatação de que o 

brincar não foi sempre uma atividade exclusiva da criança, mas uma característica 

humana, na obra que retrata bem este período: Jogos Infantis (1560) do pintor Pieter 

Brueghel, que nos permite visualizar a infância do século XVI. Para Ostrower (1997) 

o ser humano é por natureza um ser criativo, Brueghel cria e imagina uma imagem 

retratando as brincadeiras infantis do século XVI, realizadas por adultos e crianças, 

que eram consideradas como miniadultos, fazendo uma leitura do brincar, narrando 

episódios e situações da vida cotidiana, cenas da vida camponesa, paisagens, o 

modo de vida, costumes populares e o cotidiano aldeão. O título da obra nos remete 

que o brincar é coisa de criança, uma necessidade social e humana, porém nem 

sempre foi assim.  

 
Talvez Brueghel com essa obra tenha demonstrado um início de 
interesse pela infância, pois, até então, as crianças não pareciam ser 
importantes para a arte e para o pensamento ocidental, sendo que a 
arte medieval até o século XII desconhecia a infância e suas 
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particularidades retratando as crianças como adultos em miniatura. 
(BITTENCOURT; SILVA; OLIVEIRA, 2014, p. 05) 

 

Não havia até então, um sentimento pelo tempo específico dessa 

etapa da vida, as crianças recebiam os mesmos tratamentos de um adulto e eram 

consideradas como tal. Assim que as crianças deixavam os cueiros, eram vestidas 

como outros homens e mulheres da sua condição, "o traje da época comprova o 

quanto a infância era tão pouco particularizada na vida real" (ARIÈS, 1981, p. 69). A 

partir do século XVII ocorrem transformações quanto ao tratamento e sentimento 

pela criança e por suas necessidades psicológicas, físicas e morais, a criança ganha 

seu lugar social, sendo tratada como criança. No ambiente familiar, a criança passa 

a ser o centro das atenções e a família vai lhe conferindo maior importância. 

 

2.2 A Infância Moderna 

 

A concepção de infância que se conhece atualmente, como uma 

fase que se diferencia dos adultos, como uma fase que merece cuidados e atenção 

é advinda da modernidade. A valorização da infância, as preocupações com a 

educação, com o comportamento no meio social são características dessa época 

que acarretou várias transformações na sociedade, na economia e na política. 

Graças ao avanço do conhecimento científico houve a redução dos índices de 

mortalidade infantil, pois se desenvolveram muitas técnicas na área da saúde que 

transformara os hábitos em relação ao cuidado com o corpo. 

 
[...] a idéia de infância surge no contexto histórico e social da 
modernidade, com a redução dos índices de mortalidade infantil 
graças ao avanço da ciência e a mudanças econômicas e sociais. 
Sabemos que a idéia de infância, da maneira como hoje a 
conhecemos, nasceu no interior das classes médias que se 
formavam no interior da burguesia. (KRAMER, 2000, p. 03) 

 

Postman (1999) e Ariès (1981) retratam em suas obras que quando 

começa a surgir essa preocupação com a infância, os segredos dos adultos como o 

sexo, a violência, as doenças, a morte que antes não eram ocultos das crianças, 

agora são. Os adultos passam a deter uma posse maior de informações que não são 

adequadas para as crianças. Como a infância e a idade adulta se tornavam mais 
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diferenciadas passou-se a aceitar que as crianças não poderiam compartilhar a 

linguagem, o aprendizado, os gostos, a vida social de um adulto. 

No final do século XVIII a Revolução Industrial marca o início da 

sociedade capitalista, caracterizada pelas indústrias, ciência, tecnologia e trabalho 

assalariado. A ideia de infância como condição específica da criança e suas 

particularidades, se deu especificamente quando o sistema capitalista começou a 

predominar, nesse contexto a criança tornou-se alguém que precisava ser cuidada e 

escolarizada. A escola torna-se instrumento de fragmentação da sociedade, pois 

separa as crianças dos adultos, ricos dos pobres. O prolongamento da infância, o 

aparecimento da adolescência, da idade adulta foi devido a essa estratificação 

social. 

Da Revolução Industrial nasce a criança operária, vítima das 

transformações econômicas, sociais e familiares. A sua mão de obra era aproveitada 

e assumia-se muitas vezes como fundamental na manutenção econômica do 

agregado familiar.  Toda a ideia de cuidados com a criança, construída no começo 

do período, desmorona-se. A criança operária somente adquire visibilidade social 

quando os movimentos filantrópicos iniciaram campanhas de denúncia e 

sensibilização relativas às condições sub-humanas em que estas crianças 

sobreviviam. 

Para Postman (1999) a industrialização foi uma inimiga da infância, 

pois com o crescimento das indústrias a necessidade de trabalhadores nas fábricas 

aumentou, as crianças da classe média baixa foram subordinadas a sua utilidade 

como mão de obra barata, como se percebe no relato abaixo de Sarah Gooder, de 

apenas 8 anos. 

 

Sou encarregada de abrir e fechar as portas de ventilação na mina 
de Gauber, tenho de fazer isso sem luz e estou assustada. Entro às 
quatro, e às vezes às três e meia da manhã, e saio às cinco e meia. 
Nunca durmo. Às vezes canto quando tenho luz, mas não no escuro: 
não ouso cantar (POSTMAN, 1999, p. 67). 
 

A partir desse relato, percebe-se como a mão de obra infantil foi 

aproveitada pela indústria, as crianças realizavam trabalhos árduos com uma longa 

jornada diária. Os problemas do trabalho infantil e crianças abandonadas se 

intensificaram no século XIX, “uma vez que a violência contra as crianças e entre 

elas se tornou constante. Imagens de pobreza e trabalho infantil retratam uma 
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situação em que o reino encantado da infância teria chegado ao fim” (KRAMER, 

2007, p. 15). Posteriormente houve a proibição do trabalho infantil nas minas, 

fazendo com que a infância operária acabasse e as crianças voltassem a vir a ser 

crianças novamente. Conhecer a infância e suas necessidades foi o melhor caminho 

para que pudessem desenvolver trabalhos em prol das crianças. Como relata 

Kuhlmann (1998, p. 31). 

 
É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O 
conjunto das experiências vividas por elas em diferentes lugares 
históricos, geográficos e sociais é muito mais do que uma 
representação dos adultos sobre esta fase da vida. É preciso 
conhecer as representações de infância e considerar as crianças 
concretas, localizá-las nas relações sociais, etc, reconhecê-las como 
reprodutoras da história. Desse ponto de vista, torna-se difícil afirmar 
que uma determinada criança teve ou não teve infância. Seria melhor 
perguntar como é, ou como foi, sua infância. 

 

Esta ideia nos mostra que a concepção de infância acompanha o 

desenvolvimento econômico e social, que nos trazem em alguns momentos avanços 

e em outros retrocessos, portanto reafirma-se aqui nossa inquietação, que deu 

origem a este estudo, de que a infância toma novos rumos e novas concepções 

conforme o contexto em que se insere, mas sua essência permanece sempre a 

mesma, dentro do universo do desenvolvimento do ser humano.  

As crianças de diferentes classes sociais vão ter diferentes 

configurações da infância. As particularidades da infância não são praticadas por 

todas as crianças, pois nem todas vivem a infância propriamente dita, devido às 

condições econômicas, culturais e sociais. A obra de Ariès (1981) permite-nos fazer 

inferência com os problemas sociais que afetaram crianças e adolescentes pobres 

do século XII e dos dias atuais. Os valores dados às crianças variam conforme a 

época e a classe social que estão inseridas. Para ele o sentimento da infância se dá 

nas camadas nobres da sociedade, a criança pobre continua a não conhecer o 

significado da infância, ficando a mercê.  

 

2.3 A infância contemporânea   

 

A característica principal da contemporaneidade é o consumismo, 

que permeia as relações sociais influenciando o modo como as pessoas se veem e 
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querem ser vistas, despertando desejos que nem sempre são intrínsecos a elas. A 

mídia é um dos meios que mais dissemina esta ideia, na maioria das vezes as 

pessoas consomem produtos dispensáveis, só pelo fato de verem em propaganda, 

passam a comprar coisas supérfluas apenas para satisfazer o desejo do consumo. 

Na contemporaneidade, os produtos tecnológicos surgiram para 

facilitar a vida e a rotina do homem moderno. O contexto atual não pode ser 

pensado sem o celular de última geração, ou sem o mais avançado computador, no 

caso das crianças sem o brinquedo da moda, além disso, não é mais necessário ir a 

lojas, pode-se comprar tudo pela internet. A contemporaneidade vem silenciando o 

homem e, consequentemente, a criança pequena, que também não precisa mais 

falar ou se expressar quando quer alguma coisa, pois tudo já vem pronto. 

Com todas essas facilidades que a tecnologia nos permite, percebe-

se que o homem moderno já não consegue mais administrar seu tempo, nem seu 

espaço para cuidar de si próprio, e, provavelmente terá dificuldades de cuidar de 

seus filhos, pois atualmente vivemos com a “convivência de uma massa inédita de 

informações disponíveis e uma incapacidade aparentemente superável de 

interpretação dos fenômenos” (OLIVEIRA, 2007, p. 02). A infância modificou-se 

acompanhando as transformações do sistema econômico, político, social e cultural e 

cada contexto revela suas expectativas em relação às crianças. A cultura infantil 

ganha uma nova concepção na sociedade contemporânea, alterando características 

próprias como a vestimenta, a alimentação, a linguagem e as brincadeiras.  

Pensar a infância contemporânea é pensa-la através das 

concepções que foram se estabelecendo historicamente pelas transformações 

socioeconômicas. “Crianças são sujeitos sociais e históricos marcados, portanto, 

pelas contradições das sociedades em que estão inseridas. A criança não se resume 

a ser alguém que não é, mas que se tornará (adulto, no dia em que deixar de ser 

criança)” (KRAMER, 2007 p.15). 

De acordo com Silva (2007) a contemporaneidade contribui para 

expropriação da experiência e negação da experiência da infância, “uma 

expropriação que se dá porque o homem não se permite entrar na infância, uma vez 

que a infância é a condição da experiência” (SILVA, 2007, p. 83). O período da 

infância é vivenciado, porém que se afasta da vida vivida, na medida em que as 

crianças já não conseguem mais se expressar, não se apropriam dos eventos que 
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ocorrem ao seu redor e são incapazes de narrar fatos, se esquecem das coisas que 

se vivencia no tempo. 

 
As imagens da infância não surgem da saudade, mas da lucidez, do 
discernimento de deixar-se perder, deliberadamente, pela 
experiência, pelos labirintos da brincadeira, nas narrativas de se 
deixar perder através das pequenas coisas imperceptíveis aos olhos 
já viciados pela rotina, pela vivencia do cotidiano e do olhar adulto do 
mundo racional. Um exercício fascinante que nos faz, por exemplo, 
rememorar aquele caminho alternativo para a escola, desconhecido, 
muitas vezes, dos colegas e que se mantém em segredo absoluto 
(SILVA, 2007, p. 95). 

 
Com tantos estímulos externos, com tanto contato com as mais 

sofisticadas tecnologias, com o empobrecimento da experiência e a ausência de 

espaço para tal, característica de nosso tempo, talvez as crianças futuramente com 

o desejo de recordar como fora sua infância sejam incapazes de se lembrar das 

experiências que tiveram e de contarem sua própria história. 

Crianças pequenas, que desde muito cedo tem seu tempo livre 

substituído por agendas lotadas de atividades, que muitas vezes tem a televisão 

como babá substituindo as brincadeiras tradicionais, pais ausentes devido ao 

trabalho, carinhos transformados em objetos e moeda de troca, aparatos 

tecnológicos sofisticados, isolamento, falta de criatividade, cultura do consumo são 

alguns fragmentos que caracterizam a infância na contemporaneidade. Percebe-se 

que estão antecipando-lhes funções, atividades e lugares que não são específicos 

da infância, impossibilitando as crianças de viverem com plenitude sua infância.  

Os adultos, hoje crescidos, já foram crianças em outra época, na 

qual o perfil de sociedade não se assemelhava aos dias atuais, por isso segundo 

Kramer (2007) na sociedade contemporânea vive-se o paradoxo de que há um vasto 

conhecimento sobre a infância e ao mesmo tempo há dificuldades em lidar com as 

populações infantis e juvenis. Os pais são um exemplo disso, em sua maioria fazem 

tudo o que as crianças querem, não impõem limites, incentivam a criança a 

consumirem já que a todo tempo estão lhe comprando presentes para suprir 

ausências, pois dispõem de menos tempo com elas devido ao trabalho e outras 

atividades. Esta dificuldade em lidar com as crianças talvez se dê pelo fato de não 

terem enfrentado isso na sua infância.  

Postman (1999) nos fala sobre uma crise no conceito de infância, 

pois há mudanças das referências para conceitua-la e denuncia o desaparecimento 
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da infância, porém de que infância estamos falando? É interessante pensarmos se é 

a infância que desaparece ou vem mudando ou se o homem moderno é que está em 

crise? Como tornar as crianças e os jovens leitores, espectadores críticos se não o 

somos? A crise da infância não é de fato das crianças, mas sim consequência de 

uma sociedade constituída pelo capital em que as famílias estão cada vez mais 

envolvidas no dilema de trabalhar para dar boas condições de vida, mesmo que isso 

signifique colocar em segundo plano o afeto, a presença, a conversa e a interação, 

as famílias estão compensando sua ausência com presentes. Reafirmando esta 

ideia de que a crise não é das crianças e sim da sociedade de um modo geral, 

Kramer diz: 

Como propiciar que deixem de ser infans (aquele que não fala), para 

que adquiram voz e poder num contexto que, de um lado, infantiliza 
jovens e adultos e empurra para frente o momento da maturidade e, 
de outro, os adultiliza, jogando para trás a curta etapa da primeira 
infância? As crianças são sujeitos sociais e históricos, marcados por 
contradições das sociedades em que vivem (KRAMER, 2000, p. 05). 

 

Na busca de conhecermos a infância deparamos frente a diferentes 

modos de vivê-la, por isso não há como restringir a discussão apenas a um contexto 

em que nem todas estão incluídas. No contexto brasileiro, considerando a 

heterogeneidade do nosso povo, teremos diferentes infâncias, pois boa parte das 

crianças pequenas enfrentam um cotidiano bastante adverso que as conduz desde 

muito cedo a precárias condições de vida e ao trabalho infantil, ao abuso e 

exploração por parte de adultos. Outras, no entanto são protegidas de todas as 

maneiras, recebendo de suas famílias e da sociedade em geral todos os cuidados 

necessários ao seu desenvolvimento. De acordo com o RCNEI (1998) essa 

dualidade revela a contradição e conflito de uma sociedade que não resolveu ainda 

as grandes desigualdades sociais presentes no cotidiano. 

Na contemporaneidade, entendendo que a criança é um ser 

diferente do adulto, possui necessidades e especificidades, foi necessário que 

fossem instituídas leis que determinem os direitos da criança. As crianças são 

cidadãs, portadoras de direitos, produzem a cultura e nela são produzidas. Esse 

modo de ver as crianças favorece entendê-las e também ver o mundo a partir de seu 

ponto de vista. A infância, é mais que estágio, é categoria da história: existe uma 

história humana porque o homem tem infância. (KRAMER, 2007, p. 15). Dessa 



 

 

23 

forma, o tratamento com as crianças deve ser específico e particular, fazendo assim, 

com que a infância seja reverenciada pelo tempo que é. 

Os principais documentos nacionais, no que diz respeito à infância 

são: a Constituição Federal (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional- LDB (1996), o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e o 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1988). 

No Brasil, um grande salto na doutrina voltada para a criança 

ocorreu com a elaboração da Constituição Federal de 1988. Em seu Capítulo III - 

Seção I, Artigo 208, reconhece a criança como sujeito de direitos. Determinou como 

dever do Estado a garantia à educação infantil em creches e pré-escolas para a 

criança pequena (Brasil, 1988).  

A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, um dos meios para que todas as crianças fossem 

reconhecidas como sujeito de direitos estabelece as diretrizes no campo das 

políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente. Com ele a Educação 

Infantil é reafirmada como dever do Estado e como um direito da criança. 

De acordo com o ECA, artigo 2º considera-se criança a pessoa de 

até doze anos incompletos, que goza de todos os direitos à pessoa humana, sendo 

asseguradas o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade, conforme disposto no artigo 3º. No artigo 4º 

não é dever somente do poder público assegurar os direitos da criança e do 

adolescente, mas também da família e da comunidade, da sociedade em geral, 

assegurar os direitos referentes à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte e 

lazer, à cultura, à liberdade e convivência familiar e comunitária. 

Em 1996 foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (nº 9.394/96), que estabeleceu pela primeira vez na história das legislações 

brasileiras a Educação Infantil (0 a 6 anos) como a primeira etapa da educação 

básica. E determinou ainda: 

 
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade (Título V, 
Capítulo II, Seção II, Artigo 29). 

 

De acordo com o RCNEI, a criança é 
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[...] um sujeito social e histórico e faz parte de uma organização 
familiar que está inserida em uma sociedade, com uma determinada 
cultura, em um determinado momento histórico. É profundamente 
marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também o 
marca (BRASIL, 1998, v.1 p.21). 

 

Vemos por meio destes documentos legais a certificação da criança 

como cidadã e como sujeito de direitos, mas ainda sim tais regulamentações não 

garantem a certeza de mudanças nas realidades infantis, pois ainda muitas crianças 

não desfrutam da sua infância plenamente. Dentro deste contexto a infância é um 

tempo destinado para que a criança seja criança, pois é uma etapa fundamental na 

vida do homem, e deve ser inundada de criatividade, fantasias, brincadeiras, 

felicidade. 

Abordar a concepção de infância que foi se estabelecendo 

historicamente é importante para compreendermos a influência que o brincar exerce 

na criança, principalmente nos dias atuais, em que o brincar é permeado pelas 

novas tecnologias. Sendo assim [...] as crianças não constituem nenhuma 

comunidade isolada, mas sim uma parte do povo e da classe que provém. Da 

mesma forma seus brinquedos não dão testemunho de uma vida autônoma e 

especial, são isso sim, um mudo diálogo simbólico entre ela e o povo (BENJAMIM, 

1984, p. 70). Neste sentido, no próximo capítulo busca-se compreender a 

importância do brincar para a criança e como este brincar vem se desenvolvendo na 

sociedade contemporânea e influenciando a construção da concepção da infância 

atual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

3 O BRINCAR NA SOCIEDADE TECNOLÓGICA 

 
Criança que não brinca não é criança. Adulto que não brinca 

perdeu para sempre a criança que existe dentro dele.  
(Pablo Neruda) 

 

Ao longo do desenvolvimento da sociedade, o papel da criança, 

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

modificaram e o brincar também acompanha essas transformações sociais e vai se 

delineando de acordo com os caminhos que a sociedade trilha. 

As alterações sociais e econômicas que se presencia na sociedade 

contemporânea mudam a concepção de ser criança, de infância, e alteram também 

os tipos de brinquedos e o brincar. Essa nova forma de organização da sociedade 

capitalista provoca maneiras diferentes de como os sujeitos são percebidos. A partir 

do desenvolvimento tecnológico, a brincadeira em sua essência vem sendo deixada 

de lado no dia a dia das crianças. Com as agendas cheias de compromissos 

educativos que tem por finalidade a preparação para o mundo adulto/produtivo, o 

brincar acaba sendo uma atividade secundária. 

De acordo com os estudos de Benjamim (1984) pode-se perceber 

que não foi sempre assim, o brincar assim como a infância é característico de seu 

contexto histórico. Para entender essa complexidade do brincar contemporâneo, é 

necessário recorrer a história e apresentar a trajetória do brincar, buscando perceber 

o quão importante ele é para o desenvolvimento integral do ser humano. 

Retomando a obra de Brueghel, são perceptíveis as possibilidades 

humanas de criação e invenção pouco estimuladas no contexto contemporâneo. O 

brincar precisa ser ressignificado no contexto atual, é necessário resgatar as 

brincadeiras tradicionais, criar tempos e espaços para as crianças brincarem e 

principalmente ensinar as crianças que é possível brincar independente do objeto 

brinquedo. A obra é relevante quando mostra a interação social em momentos 

lúdicos coletivos, evidencia-se nela que apesar da conotação da ausência de uma 

concepção de infância, o brincar conecta a relação entre adultos e crianças, que 

hoje se mostra enfraquecida. O pintor, fugindo às regras do Renascimento italiano, 

faz uso de traços, linhas, cores e formas leves e alegres para registrar momentos de 

diversão entre crianças e adultos camponeses, em um espaço comum: a rua. 
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Imagem 1- Jogos Infantis 

 

                         

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Google (Acesso em: 05 de junho de 2016) 

 

Há cerca de 250 personagens, brincando de mais de 84 brincadeiras 

como Maria cadeira, cabra-cega, jogo de pião, arco, pula sela, cavalo de pau, cata-

vento, entre outras.  Algumas das brincadeiras retratadas não existem mais e as que 

existem sofreram modificações. Na obra percebe-se que as brincadeiras são 

bastante conhecidas, mas a forma como o pintor apresenta é imaginativa, fazendo o 

olhar disparar em várias direções. O processo criativo do artista, atrelado ao brincar 

molda sua obra e 

 
[...] em moldando a terra moldou a si próprio. Seguindo a matéria e 
sondando-a quanto à essência de ser, o homem impregnou-a com a 
presença de sua vida, com a carga de suas emoções e de seus 
conhecimentos. Dando forma à argila, ele deu forma à fluidez fugida 
de seu próprio existir, captou-o e configurou-o. Estruturando a 
matéria, também dentro de si ele se estruturou. Criando, ele se 
recriou (OSTROWER, 1997, p. 51). 

 

Sem dúvidas, a ludicidade, através do brincar é característico da 

criança, Benjamim faz uma crítica a pedagogização da infância e nos faz refletir se é 

possível trabalhar com crianças sem saber brincar, sem ter nunca brincado. Para 

descobri-los, as crianças atuam sobre objetos e os libertam de sua utilização no dia 
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a dia. “Interessados em brinquedos e bonecas, atraídas por conto de fadas, mitos, 

lendas, querendo aprender e criar, as crianças estão mais próximas do artista, do 

colecionador e do mágico, do que de pedagogos bem-intencionados” (KRAMER, 

2007, p. 16). 

Os brinquedos de todos os povos tiveram sua origem na indústria 

doméstica e retratavam a maneira como o adulto se comportava em relação ao 

mundo da criança. Antigamente as pequenas miniaturas utilizadas pelos adultos 

como objetos de prateleira (bibelôs) serviam para as crianças de brinquedos. Ao 

manusear estes objetos descobria-se o mundo da brincadeira. Quando houve a 

descoberta das crianças pelos objetos decorativos, os adultos também perceberam 

que esses objetos, que antes eram apenas para decorar estantes, agora passam a 

ter uma nova função.  

Segundo Benjamin (1984), o comerciante de brinquedos do século 

XVIII e XIX era o vendedor doméstico de ferragens e de marcenaria, que produzia os 

brinquedos nas oficinas manufatureiras de entalhadores em madeira, de fundidores 

de estanho, de fabricantes de velas e de confeiteiros de doces. Era o artesão pouco 

especializado que considerava o brinquedo como um produto com traços peculiares, 

e que assim, combinava uma técnica primitiva com um material rudimentar, que 

aproximava pais a filhos. 

Os brinquedos eram artesanais, não foram a princípio invenções de 

fabricantes especializados, não era função de uma única indústria. A princípio as 

crianças cultuavam os bibelôs como enfeites, porém, mais tarde com poder de 

imaginação e criatividade os transformaram em brinquedos. 

 

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

No século XIX as indústrias começaram a se proliferar por toda 

parte, os brinquedos artesanais foram sendo substituídos pelos industrializados, 

fabricados com outros materiais, como metais, vidros, plásticos, papel. Os 
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brinquedos se tornaram maiores, favorecendo o processo industrial que ganha mais 

um aliado, a criança. 

Com o início da fabricação dos brinquedos, os mesmos passaram a 

ser comprometidos pelos fins lucrativos que o mercado estabelece, sofrendo assim 

modificações em sua estrutura e função. A industrialização também gerou o 

distanciamento entre as crianças e seus pais, que antes produziam os brinquedos 

juntos. 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, “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 reproduzir os valores dominantes na sociedade” 

(ARRUDA, 2011, p. 98), desde pequenas elas não são ensinadas ao exercício da 

reflexão crítica. 

Em seu livro Reflexões sobre o brinquedo, a criança e a educação, 

Walter Benjamim, através da memória do brincar aponta a massificação da indústria 

que coloca o brinquedo em um patamar de homogeneização. O desenvolvimento 

tecnológico presente nos brinquedos transforma-se “num mecanismo de 

adestramento não só das crianças, mas também dos adultos” (SILVA, 2012, p. 17). 

A cultura do consumo adquire centralidade na vida das crianças e adultos, que 

passam a investir em produtos supérfluos e criam necessidades que não são 

humanas e sociais. 

Atualmente as crianças são alvo da sociedade de consumo e 

diariamente interagem com a mídia eletrônica. Essa sociedade nos revela novos 

modos de brincar, com brinquedos cada vez mais tecnológicos e sofisticados, que 

criam uma necessidade de constante substituição por ser um brincar padronizado, 

sem muita ação, em que as crianças se tornam passivas diante dos brinquedos que 

já vem prontos. A cultura veiculada sob essa perspectiva da Indústria Cultural 

dissemina padrões comportamentais de ajustamento dos indivíduos ao processo 

mais amplo de circulação do capital, constituindo, assim, a padronização de 

comportamentos, desejos, ideias, conformes à mercadoria. 

O termo Indústria Cultural foi empregado pela primeira vez no livro 

Dialética do Esclarecimento, que Horkheimer e Adorno publicaram em 1947. O 

termo surgiu para substituir a expressão cultura de massa, disseminado pelos donos 
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dos veículos de comunicação, ao justificarem que a cultura surge de forma 

espontânea, brota das massas, do povo. A indústria cultural é comprometida com a 

lógica de mercado e atende aos princípios ideológicos dominantes, educando os 

humanos para se tornarem submissos, criando necessidades de consumo que estão 

longe de ser necessidades humanas, em que as pessoas investem em coisas 

supérfluas.  

Para Adorno e Horkheimer a Indústria Cultural tem como objetivo a 

dependência e alienação dos sujeitos, padronizando os gostos e influenciando a 

consumir os produtos de baixa qualidade. Trazendo consigo elementos 

característicos do mundo industrial, “ela é portadora da ideologia dominante, não 

valorizando a cultura e fazendo com que todos os sujeitos se comportem da mesma 

maneira” (OLIVEIRA, 2015, p.583). 

 

Não obstante, a indústria cultural permanece a indústria do 
divertimento. O seu poder sobre os consumidores é mediado pela 
diversão que, afinal, é eliminada não por um mero diktat, mas sim 

pela hostilidade, inerente ao próprio princípio de divertimento 
(ADORNO, 2002, p. 18). 
 

Na sociedade contemporânea, com essa cultura de consumo 

permeando a vida das crianças, o cotidiano e suas experiências sofrem 

modificações, elas estão sempre insatisfeitas com o que possuem, pois a cada dia 

surgem novos produtos no mercado. O setor da indústria que se destina aos 

produtos infantis cresce cada vez mais, “a indústria cultural provocou modificações 

nos hábitos da sociedade e teve um grande impacto sobre as crianças à medida que 

transforma num mercado consumidor em potencial, com produtos e mercadorias 

associados à infância” (ARRUDA, 2011, p. 96). 

Crianças e adultos atualmente se reconhecem em suas 

mercadorias, pelas marcas que vestem, pelos automóveis que possuem, pelos 

brinquedos que tem, pelo celular mais novo. O ter é bem mais relevante que o ser. 

As pessoas se sentem superiores aos outros quando possuem mercadorias novas, 

muitas chegam até menosprezar quem não segue esse padrão. Com as crianças 

também acontece o mesmo, se o amiguinho não tem aquele brinquedo que foi 

lançado recentemente ou um celular do ano vira motivos de zombaria. Para 

Benjamin (1984), os brinquedos associados à industrialização e subordinados ao 
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mercado, acabam proporcionando exclusões sociais, já que os mais cobiçados são 

os mais caros, fora do alcance de classes menos favorecidas. 

A presença dos brinquedos industrializados vem modificando o 

brincar, os mesmos “contêm elementos de dominação social e cultural”, gerando um 

distanciamento das brincadeiras e jogos tradicionais que hoje não são tão presentes 

na vida das crianças. Não se pode negar estes brinquedos, afinal eles são frutos 

dessa sociedade moderna, mas compreender como estes retiram das crianças a 

dimensão da criatividade, da coletividade, da imaginação. 

 

O brincar está se transformando em mero fast food, onde o objeto de 
brincar plastificado e robotizado supre momentaneamente o desejo 
de brincar e logo em seguida passa a ser substituído por outro 
desejo, não permitindo a construção da memória da infância. Aquela 
que através da construção de histórias liga o passado ao presente 
preparando o futuro (SILVA, 2012, p. 15). 

 

Outros fatores também contribuem para o distanciamento do brincar 

como se conhecia até alguns anos atrás, como a falta de espaços nas cidades, que 

não permite as crianças brincarem livremente, a falta de tempo dos pais, que vivem 

para o trabalho e outras atividades cotidianas, o aumento da violência, que gera uma 

preocupação em deixar as crianças brincarem nas ruas, o aumento da frota de 

veículos e a Indústria Cultural, que estimula nas crianças o consumo e o 

individualismo. Todos esses fatores do mundo moderno contribuem para que a 

criança fique a maior parte do tempo dentro de casa. 

Benjamim traz a ideia da criança criadora de seus brinquedos, 

utilizando-se da imaginação e fantasia, que a indústria cultural de certo modo retira 

da vida das crianças, ao produzir brinquedos sofisticados, objetos criados para elas 

e não por elas. A criança sente-se atraída por tudo aquilo que para o adulto não 

serve mais e o brincar é recriado a partir do que a criança traz com seu poder de 

imaginar, criar, reinventar e reproduzir cultura. A criatividade se manifesta em seu 

fazer solto, espontâneo, imaginativo e a produtividade infantil é rica em descobertas, 

“para criança criar é viver” (OSTROWER, 1997, p. 127). 

Segundo Benjamin, os brinquedos estão ligados à elementos 

externos importantes para a criança, aspectos como plasticidade, capacidade de 

assimilação de cores, a durabilidade, o tipo de manuseio que será possível às 

crianças. Na produção artesanal, que caracterizou as sociedades pré-industriais, os 
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materiais e as técnicas empregadas na produção dos brinquedos era uma forma de 

diálogo entre a criança e sua família, uma forma lúdica de aprendizagem do trabalho 

de seus pais. No mundo dos brinquedos, se aproximam e misturam-se pedras, 

plásticos, metais, vidro, madeira, papel, ossos, tecidos ou argila. “Ninguém é mais 

sóbrio em relação aos materiais do que crianças: um simples pedacinho de madeira, 

uma pinha ou uma pedrinha reúnem na solidez, no monolitismo de sua matéria, uma 

exuberância das mais diferentes figuras” (BENJAMIN, 1984, p.69).  

Se o brincar é considerado importante para o desenvolvimento das 

crianças e o brinquedo é a ponte para a imaginação das mesmas, não é isso o que 

percebemos na sociedade contemporânea. Antes eram as crianças que de acordo 

com sua imaginação e criatividade delineavam o brincar, hoje o brinquedo, com toda 

sua tecnologia é quem define as brincadeiras. Do que as crianças brincam hoje? 

Como e com quem brincam? São questões importantes a serem pensadas no atual 

contexto. 

Brincadeiras desenvolvidas nas ruas, praticadas por adultos e 

crianças e geralmente, transmitidas de geração para geração como a roda, ciranda, 

amarelinha, pular elástico, passa anel, cabra-cega, pique-esconde, boca de forno, a 

bola, a pipa, entre outras estão sendo substituídas pelos novos brinquedos que 

surgem a cada dia, se mostrando bem atraentes e variados para as crianças, que se 

tornam insatisfeitas, insaciáveis e consumistas. 

Com os brinquedos industrializados, na maioria das vezes a criança 

não precisa do outro, a relação de interação se dá entre a criança e o brinquedo, 

não permitindo que ela vivencie as diferentes sensações, explore e crie. É durante a 

brincadeira que a criança pode se misturar com os objetos, experimentar cheiros, 

texturas, espessuras, densidades e assimilar o mundo ao seu redor. ”As crianças, ao 

brincar, entram em um mundo de fantasia onde tudo se torna possível, criam, 

reproduzem e reiteram a brincadeira, recomeçando sempre porque o tempo de 

criança é sem medidas” (BITTENCOURT; SILVA; OLIVEIRA, 2014 p. 02). 

Na sociedade contemporânea as crianças já nascem imersas num 

mundo midiático, vivem com naturalidade as relações com as tecnologias digitais. A 

acelerada evolução das tecnologias de informação e comunicação acarretam 

grandes desafios para os pais e profissionais que cuidam das crianças. Os esforços 

para proteger a infância estão destinados ao fracasso, pois não se pode proteger as 

crianças do conhecimento de mundo que a cibercultura torna acessível. 



 

 

32 

Contrapondo a ideia de que o brincar tecnológico não contribui de maneira 

significativa para criança, alguns autores consideram que as crianças não só 

interagem com o computador, mas interagem com outras crianças por meio da 

tecnologia. 

Na cibercultura infantil as crianças convivem com um mundo onde 

tudo acontece ou pode acontecer em diversas misturas e experimentações. Tudo ao 

mesmo tempo, simultaneamente. Essas misturas e experimentações rápidas e 

fascinantes são, elas mesmas, lúdicas. Em grande parte, são elas as diferentes 

maneiras de brincar. “Clicar e brincar são uma mesma coisa” (MENEZES; COUTO, 

2010, p. 06). 

Segundo Brougère (1995) a mídia digital desempenha nas 

sociedades ocidentais um papel considerável, transformando a vida e a cultura 

lúdica das crianças, esta deve ser entendida dentro da cultura global, na qual está 

inserida. Antes de fazer-se uma crítica aos diversos aparatos tecnológicos, como o 

computador, celular, televisão, entre outros, Brougère enfatiza que eles fornecem às 

crianças conteúdos diversos para suas brincadeiras. A criança não se limita a 

receber passivamente os conteúdos televisivos, da internet e do celular, dentre 

outros, mas reativa-os e se apropria deles através de suas brincadeiras.   

Para os autores parecem equivocadas as constatações apressadas 

daqueles que dizem que as crianças ficam grudadas no computador e não sabem 

brincar. Eles consideram o inverso, elas ficam grudadas, fascinadas, porque brincam 

o tempo todo. Segundo os estudos de Menezes e Couto (2010) as crianças não 

ficam conectadas o tempo todo, pois existe o movimento de estar online e off-line, 

por isso examinar o modo como as crianças de hoje transpõe para o espaço virtual 

as brincadeiras que se realizam no tapete da sala pode ajudar-nos a compreender 

melhor as novas subjetividades infantis. 

A brincadeira é um lugar de construção de culturas fundado nas 

interações sociais entre as crianças. O desejo de brincar com o outro, de estar e 

fazer coisas com o outro, é a principal razão que leva as crianças a se engajarem 

em grupos de pares, por isso a brincadeira é suporte da sociabilidade. É brincando 

que aprendemos a brincar. “É importante ressaltar que a brincadeira não é algo já 

dado na vida do ser humano, ou seja, aprende-se a brincar, desde cedo, nas 

relações que os sujeitos estabelecem com os outros e com a cultura” (BORBA, 

2006, p. 36).  
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Estes autores evidenciam o lado positivo dos aparatos tecnológicos 

para as crianças e não se trata de negar o desenvolvimento tecnológico ou suas 

contribuições sociais e nem mesmo o brinquedo industrializado, pois com ele a 

criança também pode brincar, imaginar e criar, porém as capacidades criativas e 

inventivas, além da interpretação que se tem do mundo em que vive fica limitada, 

muitas vezes o brinquedo brinca sozinho, a criança apenas é dona deste brinquedo 

e resta o papel de observá-lo. 

Contudo, na sociedade contemporânea, não podemos deixar de 

evidenciar o quanto as crianças vêm se afastando das atividades ao ar livre e 

confinando-se em lugares fechados com os mais diversos equipamentos de diversão 

tecnológica, “embora os jogos e brincadeiras tenham sobrevivido ao avanço 

tecnológico tornaram-se mais individualizados, ameaçando as interações sociais” 

(SILVA, 2012, p. 17). Muitas crianças hoje passam muito tempo em atividades 

individuais, muitas vezes interagindo só com a máquina, possuem atividades extras 

que não permitem que sobre tempo para o brincar espontâneo e livre. 

Diante de tantas inovações, deve-se oferecer a criança diversidade 

de experiências e materiais para que possam criar, transformar, imaginar, pois para 

que ocorra a brincadeira não são necessários materiais sofisticados, nem um espaço 

privativo, a brincadeira pode ocorrer em qualquer lugar, em qualquer espaço e a 

qualquer tempo, basta que as crianças sejam oportunizadas a isso. 

 

A brincadeira, o brinquedo são palavras que se associam a infância, 
é assim que cabos de vassoura tornam-se cavalos e com eles as 
crianças cavalgam para outros tempos e lugares; pedaços de pano 
transformam-se em capas e vestimentas de príncipes e princesas; 
pedrinhas em comidinhas; cadeiras em trens; crianças em pais, 
professores, motoristas, monstros, super-heróis. A “criança quer 
puxar uma coisa torna-se cavalo, quer brincar com areia e torna-se 
padeiro, quer esconder-se e torna-se ladrão ou guarda (BENJAMIM, 
1984). 

 

Para compreender melhor as subjetividades infantis dentro deste 

contexto contemporâneo, o capítulo seguinte trará as entrevistas realizadas com 

pessoas de diferentes gerações, em que se relata como o brincar se constitui dentro 

de cada uma delas. Com as entrevistas, busca-se captar como se dá o brincar das 

crianças hoje, imersas no contexto da contemporaneidade, afim de perceber se as 

mesmas se interessam pelo brincar tradicional ou se prendem-se somente aos 
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brinquedos industrializados, bem como entender como se dá a socialização das 

crianças. 
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4 A MINHA INFÂNCIA E A TUA INFÂNCIA: O PROCESSO DE PASSAGEM DO 

BRINCAR NA RUA PARA O ENCLAUSURAMENTO DO QUARTO 

 

Se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles são apenas 

ferramentas que usamos por sua função prática. Com eles vemos 

objetos, sinais luminosos, nomes de ruas – e ajustamos nossa ação. 

O ver se subordina ao fazer. Isso é necessário. Mas é muito pobre. 

Os olhos não gozam...Mas, quando os olhos estão na caixa dos 

brinquedos, eles se transformam em órgãos de prazer: brincam com 

o que vêem, olham pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o 

mundo. (...) Os olhos que moram na caixa de ferramentas são os 

olhos dos adultos. Os olhos que moram na caixa de brinquedos, das 

crianças. Para ter olhos brincalhões, é preciso ter as crianças por 

nossas mestras 

(Alves, 2004) 

 

Se hoje pudéssemos voltar no tempo e nos debruçássemos a olhar 

a infância de umas quatro décadas atrás, com certeza perceberíamos características 

distintas. Havia crianças e jovens que frequentavam a escola, outras que não 

terminaram os estudos e por isso trabalhavam com os pais, mas todas tinham um 

tempo disponível para brincar e brincava-se de muitas coisas: Mocinho e Bandido, 

de queimada, de alerta, de Mãe da Rua, de Rei da Calçada, de Barra Manteiga, 

passa anel, casinha, amarelinha, pular corda, entre outras tantas brincadeiras, 

sendo as ruas, as praças, os quintais de casa, espaços de vivências corporais 

lúdicas e imaginativas. 

Vizinhos, irmãos, primos e até mesmo os pais, tios e avós 

participavam das brincadeiras, os adultos ensinavam as crianças a brincar, lhe 

contavam histórias e sempre estavam junto delas. É fato que nem todas as infâncias 

eram assim, pois sabemos que as condições locais, sociais, econômicas ou culturais 

influenciam os modos de agir de cada grupo. Tais condições com o passar dos anos 

foram se modificando, é possível constatar que ao longo dos tempos, as crianças 

foram se transformando em vítimas do turbilhão de coisas que a vida moderna 

produz, principalmente, no que diz respeito à responsabilidade de realizar sonhos 

não concretizados pelos adultos.  
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Neste sentido, para enriquecer o tema, buscou-se por meio de uma 

entrevista relatos sobre os brinquedos e brincadeiras que fizeram parte da infância 

de indivíduos do século XX e XXI. Utilizou-se da entrevista semiestruturada para 

realizar a pesquisa, pois é um modelo de entrevista mais espontânea do que a 

entrevista estruturada. Nesta metodologia há a definição de um roteiro com 

perguntas predefinidas, que são uma diretriz para o trabalho, porém não impede que 

sejam acrescentadas outras questões. 

Para Manzini (2004) a entrevista semiestruturada está focalizada em 

um assunto sobre o qual existe um roteiro com perguntas básicas (principais), de 

modo a permitir que sejam complementadas com outras questões que podem surgir 

de acordo com diálogo. Para o autor, este tipo de entrevista pode fazer emergir 

informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma 

padronização de alternativas. 

Foram selecionadas para a entrevista pessoas de diferentes classes 

sociais, que atualmente estão entre 45 a 60 anos, pessoas entre 20 a 35 anos e 

crianças entre 4 a 10 anos que vivem esta nova forma de brincar, o brincar 

tecnológico. O intuito desta entrevista foi o de analisar as transformações ocorridas 

em relação à concepção de brincar na travessia da contemporaneidade.  

A organização de apresentação das entrevistas segue a ordem 

cronológica. Primeiramente será apresentada a entrevista das pessoas que estão 

atualmente entre 45 a 60 anos, seguidas pelas demais. Para primeira e segunda 

geração, optou-se por trabalhar com um número limitado de entrevistados, entre três 

e quatro, visto que o enfoque maior se dará na terceira geração, que são as crianças 

de 4 a 10 anos que vivem o novo processo do brincar contemporâneo. 

As perguntas principais para o primeiro grupo de entrevistados, que 

correspondem aos da primeira geração foram: Como você brincava? Quais eram 

os brinquedos? O que você percebe nas crianças hoje? No decorrer da entrevista, 

conforme as respostas dos entrevistados, novas perguntas surgiram e estão 

registradas também nos relatos abaixo. 

A primeira entrevistada foi a Sr.ª Aurelina (70 anos), que viveu a sua 

infância na zona rural. Ao responder as perguntas sobre o modo que brincava e 

quais os brinquedos, ela relata que “brincava de boneca de sabugo de milho, de 

boneca de pano, de fazer comidinha de barro, cabra cega, cirandinha, velhinha da 
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miloça, fazia roupinhas para a bonecas com retalhos de tecido. Naquela época não 

tinha brinquedos igual têm agora, era tudo mais simples”.  

Quando questionada sobre com quem brincava e onde, ela 

responde que “minha mãe brincava toda noite com a gente de velhinha da miloça e 

de outras coisas, eu brincava com meus irmãos, as primas e os vizinhos no quintal 

em volta da casa, no terreirão e debaixo das árvores”. Sobre a infância de hoje a Sr.ª 

Aurelina diz que é muito diferente da dela, “as crianças só ficam na televisão, não é 

todas que brincam como antigamente, não tem brinquedos para brincar...Ah, 

brinquedos tem, só que elas não usam, as crianças na verdade estão muito sem 

educação”. Sobre a escola, a mesma relata que estudou até o 2º ano primário e não 

continuou, pois, seus pais tiveram que mudar de cidade e depois não a matricularam 

na escola.  

A segunda entrevistada, Irene (55 anos) ao ser questionada como 

brincava e quais eram os brinquedos e com quem brincava, responde “eu brincava 

com boneca de espiga de milho, de casinha, de pular corda, esconde-esconde, fêda, 

cabra cega, brincava de caminhãozinho com meu irmão. Eu não tinha muitos 

brinquedos comprados, tinha só uma boneca de plástico que também tinha que 

dividir com as irmãs, o resto a gente construía, o caminhãozinho a gente fazia com 

pedaços de caibo e colocava pregos e para ser a carroceria colocava uma lata de 

óleo e assim fingia que era um caminhão. Nossa! Eu brincava muito, sozinha 

mesmo, com os irmãos, as primas que iam passear no sitio e minha mãe também 

brincava um pouco com a gente depois que acabava o serviço”. 

Com o desenrolar do diálogo, a mesma relata que só cursou até o 4º 

ano primário e na escola “eu e minhas colegas brincava de passar anel. Não 

continuei os estudos porque não tive condições, os meus estudos foram o cabo da 

enxada, eu precisava ajudar meus pais na roça”. Quanto a suas percepções sobre 

as crianças atualmente, ela responde com bastante tristeza no olhar que “Pra mim 

as crianças de hoje não tem infância, não brincam com os vizinhos e nem com os 

primos, só querem saber de ficar o dia inteiro na televisão, no computador. Tem 

criança que tem tanto brinquedo e nem brinca, outras não tem nada”. 

 Irene é casada e têm dois filhos, que atualmente estão com 22 e 20 

anos e, sobre os brinquedos e brincadeiras dos filhos diz que “não tinha muitas 

condições de comprar brinquedos caros e nem meus filhos tinham muitos 

brinquedos igual as crianças de hoje, mas quando podia eu comprava. Eles 
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gostavam de brincar com coisas que não eram brinquedos de criança (as panelas, 

tampas, potes...), mas que eles fingiam que eram. Brincavam bastante na rua, com 

os priminhos e vizinhos”. 

O terceiro entrevistado é o Sr. José (66 anos) que ao ser 

questionado como brincava e com quem, relatou que “brincava de rodar pião, de 

carrinho de boi, andar de cavalinho de pau (feito com cabo da vassoura), e de jogar 

bola. Eu costumava brincar com os irmãos e as crianças vizinhas”. Quando 

questionado sobre as crianças de hoje, o mesmo diz que “ para mim as crianças são 

muito importantes, trazem alegria. Elas brincam de soltar pipa, jogar bola (tomou 

como parâmetro o neto), mas eu acho que elas não tinham que ter acesso a 

computador e celular antes da hora, porque poxa, é chato estar em um lugar que as 

crianças poderiam brincar, mas estão com celular na mão né ”. 

Buscou-se ouvir o relato destas pessoas que tiveram sua infância na 

zona rural, com o objetivo de analisar as transformações ocorridas em relação à 

concepção do brincar na travessia para contemporaneidade. Percebe-se nas falas 

que os brinquedos industrializados estavam distantes da realidade dos mesmos, as 

crianças criavam seus próprios brinquedos e brincadeiras e estas eram enriquecidas 

com a presença das famílias. Para os entrevistados desta época, o brincar 

industrializado empobrece as experiências da infância e os aparatos tecnológicos 

cada vez mais presentes na vida das crianças são vistos pelo lado negativo, pois 

fazem a análise comparando com a infância que tiveram quando eram crianças. 

Para os entrevistados da segunda geração, pessoas entre 20 a 35 

anos as perguntas foram: O que você lembra da sua infância? Como brincava? O 

que oferece para seus filhos brincar? Esta última questão é direcionada para os 

entrevistados que possuem filhos. 

A primeira entrevistada Bruna (22 anos) ao responder as duas 

primeiras questões sobre o que lembra da sua infância e como brincava, com 

entusiasmo na voz diz que “eu brincava na rua Fran! Brincava de alerta, pega-pega, 

esconde-esconde, de pular corda, bola queimada, vôlei. Quando eu era mais 

novinha eu tive uma boneca, mas eu não gostava muito de brincar com ela, eu 

gostava mais de andar de bicicleta, brincar com meus vizinhos. Eu fui criada na rua. 

Eu não era uma criança que tinha brinquedos tecnológicos ou da moda, me recordo 

que em um dia das crianças eu queria uma boneca da Eliana e minha mãe comprou. 

Eu brinquei muito com aquela boneca”. 
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Quando questionada sobre o que percebe nas crianças hoje em 

relação ao brincar, ela responde que “as crianças de hoje têm interesse e gostam de 

brincar com os brinquedos que não são tecnológicos, porém percebo que os pais, 

por não terem tempo, não levam as crianças para brincar e a cidade também não 

oferece muito espaço. Na minha concepção, não é errado que as crianças utilizem 

estes aparatos tecnológicos, o errado é colocar isso em primeiro lugar, deixar de 

fazer outras coisas para ficar no celular, tablete e televisão. Penso que quando tiver 

um filho, quero mostrar a ele o modo como eu brincava, mesmo que ele não se 

interesse, quero que ele conheça”. 

O segundo entrevistado, Samuel (27 anos) responde para as duas 

primeiras questões, que ressaltam a memória da infância e os brinquedos que 

fizeram parte da sua vida, que “andava de bicicleta, jogava bola, lá na casa da 

minha avó brincava de esconde-esconde, pé na lata, bets. Eu tinha muitos carrinhos, 

tinha bola, pipa, fazia carrinho de rolemã. Eu brincava com meus amigos, os 

vizinhos, brincava com a minha irmã. Meus amigos de infância continuam sendo 

meus amigos até hoje, eu tenho contato com quase todos”. Sobre as crianças de 

hoje e suas formas de brincar, ele diz que “as crianças e suas brincadeiras são 

diferentes das que eu vivi. Não se vê mais crianças na rua brincando, elas ficam 

mais dentro de casa, se limitam ao quintal da casa, ficam na televisão, no 

computador. As brincadeiras e os brinquedos se modernizaram”. 

A terceira entrevistada Fernanda (33 anos) respondeu as questões 

com saudosismo da sua infância, dizendo que “brincava de pega-pega, rua colorida, 

passa anel, esconde-esconde, pular elástico, que eu amava, além de amarelinha, de 

boneca, de casinha, eu fazia bolos de barro. Muito bom recordar essa época! 

Quando questionado sobre com quem ela brincava, ela responde “brincava com a 

galera da rua, independente se era menina ou menino, era tudo misturado, fazíamos 

amizade fácil, pois a maioria das brincadeiras eram em grupo, nos divertíamos 

bastante”. 

Em relação as suas percepções sobre as crianças contemporâneas, 

ela diz que “as crianças de hoje me preocupam, pois não são sociáveis e adoram 

esses jogos eletrônicos. A obesidade infantil está aumentando muito, pois as 

crianças não se exercitam. Tenho pena dessa geração! Está tudo muito fácil, muito 

acessível, as crianças não precisam exercitar o cérebro para pensar, tudo é muito 
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repetitivo. Por outro lado, a internet, ou melhor as tecnologias em geral, usadas com 

sabedoria, ajudam muito”. 

Outra questão direcionada a ela foi em relação aos filhos e seus 

brinquedos e brincadeiras, ela relata que, “o meu filho maior brinca bem pouco 

atualmente, ele está mocinho agora, porém ele brincava muito, mesmo sendo 

sozinho. O menor ainda brinca bastante, com os brinquedos, com os amigos e com 

o priminho. É engraçado que em casa o Emanuel brinca com o João, mas quando 

saímos e o João quer brincar, o Manu fica com vergonha. Esses dias no clube eu 

brinquei com eles de rua colorida e depois eles brincaram de esconde-esconde, 

jogaram bola, pega-pega e veio várias crianças brincar conosco também. Acho que 

nós enquanto pais deveríamos nos esforçar mais né? 

Ao responder sobre como ela lida com os aparatos tecnológicos 

presente na vida dos filhos, relata-se que “sempre estou observando o que estão 

vendo, tenho a senha do celular e dou limites. No vídeo game dou limites deixo mais 

no fim de semana. O Emanuel utiliza o computador para fazer trabalhos da escola, 

inclusive têm dificuldades porque não meche muito e o celular ele ganhou com 11 

anos, mas por necessidade”. 

Os entrevistados desta geração lembram-se do tempo em que foram 

crianças e conseguem rememorar os brinquedos e brincadeiras presentes em sua 

infância, que se caracteriza pelo brincar coletivo, nos quintais de casa, mas também 

nas ruas, pois se evidencia que a violência ainda não era tão grande. Percebe-se 

que os aparatos tecnológicos e os brinquedos industrializados estão mais presentes 

na infância dessas pessoas, porém devido as condições socioeconômicas, estes 

não eram tão acessíveis como atualmente.  

Em algumas respostas pode-se perceber a consciência dos 

entrevistados sobre a manipulação que a indústria cultural exerce sobre a criança, 

quando apresenta objetos que fazem tudo sozinhos, favorecendo o desejo de 

consumo entre os pequenos, e ao mesmo tempo estimulando o desinteresse, pois a 

cada dia eles desejam novos brinquedos, “afinal é o brinquedo quem manipula a 

criança e não mais a criança quem manipula seu brinquedo” (SILVA, 2012, p. 21). 

De acordo com Machado (2007, apud ARRUDA, 2011, p. 97) os 

brinquedos tradicionais como a pipa, a bola, o pião, as bonecas, entre outros, 

possuem o caráter de interagir com a criança desenvolvendo a construção da 

identidade infantil, estimulando a criatividade, a imaginação e fantasia. 
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Aos adultos cabem propiciar mais momentos como o relatado acima, 

em que se apresenta para as crianças diferentes brincadeiras e se brinca com elas, 

pois como relata Benjamim 

 
Não se trata de uma regressão irresistível à vida infantil quando o 
adulto se vê tomado por um tal ímpeto para brincar. Sem dúvidas 
brincar significa sempre libertação. Rodeadas por um mundo de 
gigantes, as crianças criam para si, brincando, o pequeno mundo 
próprio; mas o adulto que se vê acossado por uma realidade 
ameaçadora, sem perspectivas de solução, liberta-se dos horrores 
do mundo através da reprodução miniaturizada (BENJAMIM, 1984, p. 
64) 

 

As brincadeiras em coletivo promovem a construção das relações 

sociais entre as crianças e “para que se abram e se ampliem as possibilidades de 

criação no brincar é imprescindível, contudo, que as crianças tenham acesso a 

espaços coletivos de brincadeira e a experiência da cultura (BORBA, 2006 p. 41). 

 Durante as entrevistas, evidenciou-se o saudosismo que tanto 

os entrevistados da primeira geração, como os da segunda tinham ao narrarem suas 

experiências de infância, pois 

 
narrar as lembranças das brincadeiras de infância é, na verdade, 
revivê-las trazendo para esta experiência, a lembrança ressignificada 
por aquilo que somos atualmente, ou seja, daquilo que nos constitui 
como sujeitos, assim como as brincadeiras nos constituíram 
(MARTINS, 2009, p. 40). 

 

Compreender como se dava o brincar nessas duas gerações, 

contribui para que se possa entender como o mesmo foi se constituindo em sua 

trajetória ao longo dos anos, pois o brincar é característico de seu contexto histórico. 

Busca-se compreender agora, como o brincar é desenvolvido na infância 

contemporânea. Para realizar a entrevista com as crianças que representam a 

terceira geração a metodologia foi a entrevista semiestruturada, porém em cada 

faixa etária as estratégias foram diferenciadas. Os nomes das crianças não são 

revelados, por isso identifica-se Criança 1, Criança 2 e assim por diante. 

Com os menores a entrevista realizou-se em momentos que os 

mesmos estavam brincando, ressaltando que no momento da entrevista, a 

pesquisadora sentou-se para brincar com as crianças e promover o diálogo. A partir 
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disso as perguntas centrais foram: Você gosta de brincar? Do que você gosta de 

brincar? Quem brinca com você?  

 

Criança 1- “Eu gosto de brincar de trem e carrinho, lá fora eu brinco com meu 

cachorro. Minha irmã brinca comigo, mas ela é grande, as vezes ela briga! Minha 

mãe não brinca, porque ela tem que fazer papa e trabalhar”. (Menino, 4 anos). 

 

Criança 2-“Adoro brincar! Brinco com todos os meus brinquedos, robô, trem, 

caminhão e carrinhos. Brinco em todo lugar, no quarto, na sala, na cozinha, no 

corredor e lá fora também (risos). Eu brinco com a minha irmã grande, meus pais só 

brincam as vezes porque eles trabalham. Minha vó me leva na minha chácara e eu 

fico correndo atrás das galinhas”. (Menino, 4 anos).  

 

Criança 3- “Sim, eu brinco de pega-pega, boneca, bola. Brinco lá no meu quarto e as 

vezes minha irmã brinca comigo, mas a mamãe não pode porque ela tem que fazer 

trabalho”. (Menina, 5 anos). 

 

Criança 4-“Eu brinco de boneca e com o meu tablet e brinco sozinha porque 

ninguém quer brincar comigo, minha mãe e meu pai me levam no parquinho”. 

(Menina, 6 anos). 

 

Criança 5- “Eu brinco quando estou em casa, tenho muitas bonecas e jogos. Eu 

tenho uma vizinha e a filha dela vai brincar comigo ou as vezes vem outras crianças 

da escola. Ah! Brinco com a minha irmã também. Eu queria um celular, mas não 

tenho, aí fico ouvindo músicas no tablet do papai”. (Menina, 7 anos) 

 

Criança 6- “Eu gosto de brincar, de polícia e ladrão, esconde-esconde, pega-pega, 

solto pipa e brinco de cavalos, assisto filme de cavalos. Eu brinco com meus amigos 

lá do prédio, porque na escola não tem ninguém pra brincar, a professora não deixa 

e no recreio tem que comer, tomar água e ir ao banheiro”. Pelo interesse em brincar, 

questiona-se a criança sobre quem brinca com ela e se ela faz uso de algum aparato 

tecnológico. “Minha mãe e meu pai não brinca porque eles já passaram dos anos né! 

Não tenho celular, estou juntando dinheiro para comprar, só tenho o tablet mesmo”. 

(8 anos). 
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Criança 7- “Não gosto de brincar, não vejo graça, é muito chato (risos), prefiro ficar 

em casa assistindo séries e tutorial de maquiagem ou conversando com as minhas 

amigas. Não tenho celular, quando vou entrar nas redes sociais uso o meu tablet”. 

Neste caso, em específico a criança entrevistada foi questionada sobre o que ela se 

lembrava de quando era menor. “Eu lembro que eu tinha bonecas, brincava de 

mamãe e filhinha, casinha, de desenhar e assistia filmes de criança”. (Menina, 10 

anos). 

Com a realização das entrevistas com as crianças da terceira 

geração, percebe-se que o brincar não se extinguiu, as crianças ainda brincam, de 

uma forma diferente da que nós vivemos em nossa infância, com um brincar mais 

padronizado e tecnológico, porém ainda sim consegue-se perceber a presença de 

brincadeiras, que foram se transmitindo de geração para geração. Em especial, no 

cotidiano destas crianças nota-se que os aparatos tecnológicos estão presentes, 

mas em sua maioria não ocupam o lugar central, porém sabe-se que existem muitas 

outras crianças que atualmente só se utilizam do brincar oferecido por esses meios. 

Na contemporaneidade, os produtos tecnológicos disponíveis, 

facilitam a vida do homem moderno, muito diferente dos relatos rememorados pelos 

indivíduos que foram crianças em outros tempos. Com base nas entrevistas desta 

terceira geração, reafirma-se, que a indústria já manda tudo pronto para criança, 

fazendo com que em sua maioria ela não exercite seu pensamento, não faça 

reflexões. 

A criança não organizará seu espaço para brincar sozinha, é 

responsabilidade dos adultos a organização de tempos e espaços para a 

brincadeira. O alto índice de violência nas cidades privou muitas crianças de 

brincarem nas ruas, a frota de veículos também aumentou significativamente nos 

últimos anos, a falta de tempo dos pais, também é um dos fatores que influenciam 

este brincar mais caseiro, pois “as brincadeiras de criança, antes tão visíveis nas 

ruas de nossas cidades, também estão desaparecendo” (POSTMAN, 1999, p. 18). 

Silva ressalta a importância do brincar ao ar livre e em grupos em 

detrimento do brincar solitário, pois neste as crianças brincam em que as crianças 

não se socializam e interagem com brinquedos industrializados que não contribui 

para que desenvolva sua imaginação e criatividade. 
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Brincar nas ruas foi substituído por programas televisivos, 
computador ou o vídeogame. Embora os jogos e as brincadeiras 
tenham sobrevivido ao avanço tecnológico tornaram-se mais 
individualizados, ameaçando as interações sociais. Hoje existem 
crianças, principalmente das classes sociais mais elevadas, que 
passam horas em atividades individuais, interagindo somente com 
máquinas (SILVA, 2012, p. 17). 

 

Em especial, a partir do relato da Criança 7, percebe-se que pela 

sua idade, de acordo com o ECA (1990) a entrevistada ainda é considerada criança, 

porém “para onde quer que a gente olhe, é visível que o comportamento, a 

linguagem, as atitudes e os desejos de adultos e crianças se tornam cada vez mais 

indistinguíveis” (POSTAMAN, 1999, p. 18). 

Nas falas das crianças foi nítido perceber que os pais, por estarem 

ocupados em outras tarefas cotidianas, dificilmente preparam um tempo para 

desenvolver brincadeiras com seus filhos, e para recompensar suas ausências, 

realizam todos os desejos da criança, deixando que a indústria faça a parte de 

promover a brincadeira dos pequenos. De acordo com Silva, 

 

Se antes os brinquedos eram peças construídas artesanalmente em 
um processo que ligava pais e filhos, agora não há mais necessidade 
de participação de qualquer deles na produção do objeto de brincar, 
a indústria faz este papel de forma contundente e atrativa” (SILVA, 
2012, p. 19). 

 

As crianças passam a maior parte do tempo nas instituições de 

ensino, visto que seus responsáveis precisam trabalhar para garantir o sustento e o 

conforto da família e são nesses locais que ela desenvolverá o seu brincar, por isso 

de acordo com o RCNEI (1998) 

 
É o adulto, na figura do professor, portanto, que, na instituição 
infantil, ajuda a estruturar o campo das brincadeiras na vida das 
crianças. Conseqüentemente é ele que organiza sua base estrutural, 
por meio da oferta de determinados objetos, fantasias, brinquedos ou 
jogos, da delimitação e arranjo dos espaços e do tempo para brincar 
(BRASIL, 1998, p. 28). 

 

 Neste sentido, no próximo capítulo, que trata da escola imersa no 

contexto tecnológico busca-se compreender como se dá o brincar nas instituições de 

ensino, bem como que tempos e espaços a escola oferece para que a criança se 

desenvolva pelo brincar. 
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5 A ESCOLA IMERSA NA SOCIEDADE TECNOLÓGICA: O ESPAÇO DO 

BRINCAR NA ESCOLA. 

 

Como já apresentado no desenrolar da pesquisa, é perceptível que  

o brincar é essencial para a vida das crianças, por isso apresenta-se neste capítulo 

uma reflexão sobre a presença da tecnologia na escola e o espaço que a mesma 

oferece para que as crianças desenvolvam as brincadeiras, já que muitas crianças 

ficam a maior parte do tempo neste ambiente e sua ludicidade se confunde com 

atividades pedagógicas que dela se utilizam para ganhar atenção das crianças e, 

muitas vezes as mesmas não têm espaço para o brincar livre e espontâneo. 

Com os meios de massa, a infância, a cultura infantil e a educação 

dos pequenos adquiriram outra representatividade, com nova rotina e novos modos 

de brincar que interferem na formação das crianças. Em meio a este contexto 

contemporâneo, em que os aparatos tecnológicos permeiam todos os ambientes 

sociais, na escola não seria diferente. 

Os avanços tecnológicos são utilizados por todos os ramos do 

conhecimento. As descobertas chegam até nós em uma velocidade muito rápida, 

sempre se está a um passo de qualquer novidade. Os recursos multimídia, 

presentes e disponíveis em nossa sociedade, faz com que os alunos estejam cada 

vez mais informados, atualizados e participantes do mundo globalizado.  

As crianças que já nasceram imersas neste contexto levam isso para 

dentro da escola, na qual a cada dia os profissionais enfrentam desafios para 

conseguir aprimoramento, pois a grande maioria não se vê preparado para enfrentar 

metodologias que utilizam esses recursos tecnológicos. Os profissionais da escola 

estão sendo convocados para entrar nesse novo processo de ensino e 

aprendizagem, nesta cultura educacional, onde os meios eletrônicos de 

comunicação são a base para o compartilhamento de ideias. 

A educação dentro deste contexto é chamada para a mediação entre 

as crianças e um meio ambiente povoado de máquinas cada vez mais inteligentes. 

Diante disso, faz-se necessário questionar quem são as crianças hoje para pensar 

nas concepções de infância que orientam as práticas escolares vigentes, pois é 

importante que as necessidades e características infantis sejam consideradas no 

trabalho com as crianças. É preciso ter a consciência dos objetivos pretendidos com 
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a educação das crianças nos seus diversos aspectos, para desenvolver habilidades 

e promover uma educação para emancipação que  

 
seria uma possível forma de esclarecimento e condução à 
autonomia, e que desde o início de sua vida, seja na família, seja na 
sociedade, seja na escola, onde passa grande parte da sua vida e 
onde são ensinados os saberes sistematizados por profissionais 
capacitados a isso, o sujeito deve ser respeitado, tendo uma 
formação para a autonomia ciente dos mecanismos sociais de 
controle, de modo que sua educação, formal e não formal, interaja 
com sua realidade social, amadurecendo-a e dando liberdade em 
seu comportamento no mundo, deixando de ser infante ou sem voz 
(OLIVEIRA; SANTOS, 2011, p. 49). 

 

Há a diminuição da experiência do brincar na sociedade 

contemporânea, pois as crianças ficam longos períodos em sala de aula, submetidas 

a rotina, exercendo brincadeiras sem interação com a imaginação e criatividade. 

Cabe-nos uma reflexão: a escola não poderia inserir o brinquedo e a brincadeira no 

cotidiano e aprendizagem das crianças? As brincadeiras fazem parte da cultura da 

infância, além de estimular a criatividade, a coordenação motora, a percepção, 

imaginação, atenção, concentração.  A escola é o local melhor estruturado para 

propiciar um brincar mais significativo para criança, pois oferece bons subsídios para 

seu desenvolvimento criativo. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica se faz importante a presença de atividades diversificadas, que construam 

identidades e formem sujeitos mais solidários, reafirmando a importância do lúdico 

na escola, pois  

[...] a escola convive hoje com estudantes de uma infância, de uma 
juventude (des) realizada, que estão nas ruas, em situação de risco e 
exploração, e aqueles de uma infância e juventude (hiper) realizada 
com pleno domínio tecnológico da internet, do orkut, dos chats. Não 
há mais como tratar, os estudantes como se fossem homogêneos, 
submissos, sem voz; os pais e a comunidade escolar como objetos. 
Eles são sujeitos plenos de possibilidades de diálogo, de interlocução 
e de intervenção. (BRASIL, 2013, p. 350) 

 

Nesse sentido, entende-se a educação escolar como uma 

organização com finalidades de promover a 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 
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desenvolvimento da autonomia infantil, libertando as crianças das amarras impostas 

pela sociedade do consumo. 

Oliveira (2011) aponta que a escola não deve seguir a linha do 

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

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

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

desenvolvimento das individualidades das mesmas. 

Os professores precisam propiciar aos pequenos vivências e 

experiências enriquecedoras, valorizando a cultura, o brincar, o conhecimento, a 

socialização, vivências que considerem a criança ligadas à sua realidade concreta. 

Os mesmos devem formar a criança crítica, por meio de uma educação que tenha 

seus objetivos claros, capazes de libertar a criança da massificação de crenças e 

pensamentos impostos pela sociedade em que vive. Assim o professor 

 

tem papel fundamental na estruturação e potencialização da 
brincadeira na escola, inclusive para que ela possa contribuir para o 
pleno desenvolvimento das crianças que dela participam, 
considerando o momento em que se encontram, os seus desejos e 
as suas intencionalidades (MARTINS, 2009, p. 30). 

 

Aos educadores cabe a tarefa de ressignificar os espaços lúdicos na 

escola para a infância, com propostas de valorização do pensamento criativo e 

inventivo de crianças, independentemente do objeto-brinquedo e 

 
fomentar situações cotidianas em que a criança possa manipular e 
construir, imaginar e criar, reaproveitar materiais que aparentemente 
não têm símbolo algum, mas que podem ser transformados em 
brinquedos e jogos em momentos de experiências infantis. Ainda, 
oportunizar ambientes lúdicos em que seja viabilizada a criação e a 
invenção pelo processo do pensamento espontâneo e imaginativo de 
crianças em situações de faz de conta (OLIVEIRA; PASCHOAL, 
2015, p. 14). 

 
As crianças possuem modos próprios de compreender e interagir 

com o mundo. A escola cabe oferecer a criança um ambiente no qual a infância 

possa ser vivida em sua plenitude. Para constatar de que maneira o brincar se 

desenvolve nas escolas, foi selecionada uma escola particular da cidade de Cambé, 

que atende crianças da educação infantil até o ensino médio para fazer as 

observações. A escolha se deu devido a minha proximidade como auxiliar na 
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educação Infantil, por isso acompanho a rotina das crianças durante o tempo em 

que permanecem na escola. 

A estrutura da escola é muito boa, a mesma é bem arborizada com 

espaços amplos para atividades. A escola possui dois parques, um destinado a 

crianças de 1 ano e meio a 4 anos com balanço, escorregador e outro para crianças 

de 5 a 6 anos, com escorregador que cai na caixa de areia, casinha na árvore, 

casinha de boneca, balanços e uma quadra esportiva. Ambos os parques têm o 

chão revestido com material emborrachado para que as crianças não se 

machuquem. 

Ressalta-se a preocupação da escola em propiciar espaços para 

que as crianças brinquem livremente, mas também se percebe o excesso de 

cuidados com a segurança, limitando a liberdade que a escola tenta oferecer. Ao 

emborrachar o chão a escola priva a criança do direito explorar o ambiente, 

distanciando dos elementos que a natureza oferece, pois vai naturalizando o 

“artificial como natural”. 

Durante o tempo de funcionamento da escola, observou-se como se 

constituía relação do brincar das crianças, para compreender como este momento 

acontece neste espaço e se há algum direcionamento por parte das professoras ou 

se esta atividade é livre. 

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

brincar acontece espontaneamente, as crianças podem explorar todos os 

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

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

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

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

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

visto como atividade secundária em relação às pedagógicas, consideradas “mais 

importantes” dentro da sala de aula.  

Assim, o ambiente exclusivo para diversão, o espaço de liberdade para 

que a criança possa criar, é visto como uma extensão da sala e como estratégia de 

intervenção para a promoção do desenvolvimento mental e físico, pois os 

brinquedos são determinados por suas funções educativas e de acordo com a faixa 

etária. 
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Quando vão ao parque as crianças correm o tempo todo, não se prendem 

muito a um brinquedo. As crianças não sabem criar novas brincadeiras, pois se 

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

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

liberdade lhes vai ser tirada a qualquer momento. 

Com o intuito de não prejudicar o desenvolvimento da criança no que diz 

respeito ao brincar e não a saturar com atividades pedagógicas, a escola institui a 

sexta-feira como dia do brinquedo. Nesse dia a criança pode trazer de casa um 

brinquedo de sua preferência. É um dia com menos atividades pedagógicas e com 

mais tempo para brincadeiras, para a socialização das crianças. Percebe-se que as 

crianças interagem mais umas com as outras, têm a liberdade de escolha. Sem um 

tempo determinado para terminar, elas exercitam suas fantasias quase a tarde toda. 

Em uma determinada sexta-feira choveu, então as crianças não saíram 

para brincar na parte externa da sala. Após as atividades propostas, a professora 

entregou para cada criança uma massinha, neste dia nenhuma criança entrou em 

conflito pela cor da massinha e decidiram espontaneamente sentar em uma mesa 

só, na qual todas as crianças organizaram as cadeiras para brincar de massinha. No 

desenrolar da brincadeira decidiram criar coisas e os amigos teriam que adivinhar o 

que era. Das invenções saíram tubarão, dinossauro, pirulito, carrinho, robô, letras do 

alfabeto e bolinhas. As crianças interagiram umas com as outras por um longo 

período e até a professora da sala se juntou para brincar com as crianças. 

As meninas brincam muito de faz de conta, representando cenas que 

presenciam em seu cotidiano, brincam de mamãe e filhinha (trocam a fralda da 

boneca, dão o peito para boneca mamar dão a comidinha), de médico, de 

professora. Os meninos as vezes participam das brincadeiras com as meninas, mas 

na maioria das vezes brincam com carrinhos, de bola, de lutinhas. De fato,  

 
as crianças utilizam a brincadeira do faz de conta, exercendo papéis 
de pai, mãe, professora, enfermeira e vários outros papéis para 
aprender lidar com os desafios do mundo real. A brincadeira auxilia a 
criança a ser criativa e autônoma, assim desenvolvendo-se. A 
socialização em grupo é um exemplo, quando a criança brinca em 
grupo, ela se depara com os incômodos de estar em um grupo onde 
surgem ideias e pareceres diferentes, e este contato em grupo, já 
desde criança contribui com as relações da vida adulta, 
desenvolvendo a capacidade de interação e cooperação com o outro. 
“Nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já 
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possuíam anteriormente em conceitos gerais com os quais brinca”. 
(BRASIL, 1998, p. 27). 

 

A maioria das sextas-feiras são praticamente a mesma coisa, o que 

mudam são os brinquedos trazidos pelas crianças e os conflitos. As crianças levam 

para a escola carrinhos, bonecas, computador e celular de brinquedo, super-heróis, 

dinossauros, esmaltes, maquiagens, bola.  Sobre isso Silva aborda que 

 
[...] as instituições escolares observadas têm o privilégio de contar 
com espaços amplos e bem arborizados, com parques bem 
equipados, pátios espaçosos, pomar e horta. No entanto, as 
atividades desenvolvidas nestes espaços se resumem numa 
continuidade das atividades iniciadas dentro da sala ou em 
momentos de “brincar”, sem nenhum aproveitamento criativo deles. 
Não se considera o fato de que a liberdade favorece a criação, a 
ação e (re) criação (SILVA, 2011, p. 577). 

 

Raras são as vezes em que as crianças desta escola fazem atividades 

que permitam que fiquem descalças ou com o pé na terra. A fala de Silva nos remete 

a reflexão de como é importante proporcionar atividades variadas para as crianças, 

aproveitando de todas as formas possíveis para estimular a criatividade da mesma.  

Em dias como este (dia do brinquedo na escola), observa-se que a era 

tecnológica tem seduzido as crianças, pois elas já não precisam manusear o objeto 

de brincar, tampouco sabem dividir os brinquedos com os amigos, são movidas pelo 

egoísmo e pelo individualismo, pois as vezes preferem brincar sozinhas a dividir um 

brinquedo com um amiguinho, gerando conflitos. A escola não faz nada para 

diversificar esse dia, não planeja brincadeiras dirigidas e tão pouco a construção de 

brinquedos de sucata, o que seria bem relevante e significativo para as crianças, 

pois estariam aprendendo a reciclar e a construir seus próprios brinquedos. Sendo 

assim,  

 

a perspectiva é a de que na educação infantil se possa permitir a 
formação de conceitos pela criança, em favor do pensamento e da 
linguagem infantil, e não meramente a reprodução. As escolas, hoje, 
têm sido um reflexo da sociedade, dando às crianças tudo pronto e 
perfeito, deixando de viabilizar situações para que elas explorem seu 
universo de fantasia e imaginação e, assim, promover a formação do 
pensamento científico (OLIVEIRA; PASCHOAL, 2015, p. 14). 

 

Durante as observações, vários fatos interessantes foram presenciados. 

Em um certo dia, um aluno do primeiro ano chega até o portão da escola jogando no 
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celular da mãe, a mãe com pressa diz ao menino: Presta Atenção na aula heim! 

Depois olha para as professoras do portão e diz: Eles sabem fazer tudo no celular, 

baixar jogos, jogar, excluir, mas na escola a professora me diz que ele tem 

dificuldades. 

Outro fato bastante curioso foi o de uma menina no infantil II de apenas 

quatro anos que chega na escola toda entusiasmada com um celular, de capinha da 

Minnie e diz que quer entrar para mostrar para os amigos. Acreditou-se que o celular 

era da mãe e que ela só queria mostrar a capinha aos amigos, mas, no entanto, 

descobriu-se em conversa com a mãe no portão que o celular era da criança, pois 

ela havia presenteado o marido com um celular novo e o pai da criança deu o celular 

“velho”, mas que funcionava perfeitamente, para a menina. O que chamou mais 

atenção foi a mãe dizer naturalmente que a menina tinha até whats app e que como 

não sabia escrever, gravava áudios para a família. 

 

É comum os pais assistirem como espectadores ao espetáculo 
cotidiano que as crianças revelam em sua infância. Não julgam, não 
interferem, não proíbem, apenas se dedicam a oferecer às crianças 
os objetos que lhes são mostrados virtualmente, em uma dimensão 
de excesso (MEIRA, 2003, p. 78). 
 

Devido ao fato das crianças passarem a maior parte do tempo na 

escola, este ambiente se torna responsável por proporcionar as crianças 

diversidades de experiências. De acordo com o RCNEI (1988) 

 
Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é 
imprescindível que haja riqueza e diversidade nas experiências que 
lhes são oferecidas nas instituições, sejam elas mais voltadas às 
brincadeiras ou às aprendizagens que ocorrem por meio de uma 
intervenção direta (BRASIL, 1988, p. 27). 

 

As instituições de Educação Infantil podem contribuir na contramão 

da tecnologia, na medida em que se preocupam em ressignificar o brincar, 

desenvolver atividades em que as crianças utilizem sua criatividade e imaginação, 

propiciar oportunidades de desenvolvimento da atividade criadora da criança, 

vislumbrando possibilidades de resistência à padronização imposta pela sociedade 

contemporânea, fazer com que a criança pense reflexivamente sobre o meio em que 

ela vive, para não se tornar escrava de um sistema. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A tarefa de tecer considerações finais para este trabalho deixou-me 

inquieta, pois quanto mais avançava nas pesquisas, mais queria pesquisar, novas 

curiosidades surgiam, o anseio de querer saber mais sobre o tema exigia novas 

pesquisas, por isso as ideias apresentadas aqui não são conclusivas, são apenas 

parte de um todo ainda a descobrir, pois a pretensão é buscar mais conhecimentos 

sobre o tema, para cada vez mais compreender a sociedade em que vivemos. 

Ao longo do trabalho discutimos a construção histórica do conceito 

de infância, bem como o reconhecimento da infância pela sociedade atual. Do ponto 

de vista histórico cada época e cada sociedade transmitem um conceito e tratamento 

para com a criança e sua infância, pois as ideias, cultura, interesses sociais e 

políticos, bem como as condições históricas se diferenciam de lugar para lugar. 

Durante a análise, percebeu-se que a criança ora foi secundarizada, ora exaltada, 

entretanto em nenhum momento ela desapareceu, apenas foi vista conforme a 

sociedade em que estava inserida. Hoje a concepção que se tem de criança é como 

um sujeito de direitos, que ganhou o seu espaço não só nas relações sociais, mas 

também, nas leis que regem o nosso país. A criança é um sujeito de desejos, 

necessidades próprias, sonhos, especificidades e a ela deve ser destinado 

tratamento específico e especial. 

Como a infância, o brincar também se insere no processo de 

mudanças históricas, este sempre esteve presente na vida das pessoas, 

principalmente das crianças, independente da classe social ou contexto em que as 

mesmas se inserem, por isso o segundo capítulo nos mostrou que o brincar é de 

suma importância para o desenvolvimento da criança, nos aspectos físicos, 

cognitivos e sociais. Em relação ao brincar e aos brinquedos, esta pesquisa 

possibilitou conhecer a história dos brinquedos e o conceito de brincar no passado 

pelo olhar do filósofo alemão Walter Benjamin, que, em uma viagem pelo tempo, 

apresenta os primeiros brinquedos, muito simples e puramente artesanais, criados 

em oficinas de artesões, muito diferentes dos que temos hoje. Antes os brinquedos 

eram construídos junto com a família, hoje a indústria toma essa função para si e a 

cumpre de forma criativa e atrativa. 

A presença de brinquedos tecnológicos mudou não só a concepção 

do brincar, mas também a forma como as crianças brincam hoje, ou seja, houve um 
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distanciamento das brincadeiras e dos jogos tradicionais. Além disso, como 

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

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

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

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

apenas passividade. 

Atualmente, as novas tecnologias colaboram para que a criança se torne 

um indivíduo solitário, que passa horas frente a um computador, celular, tablet.  A 

criança não é mais instigada à criação, ao desenvolvimento da imaginação e da 

autonomia, ela simplesmente responde aos comandos de pequenas máquinas que a 

tornam um consumidor mirim em potencial. O mundo contemporâneo favoreceu e 

facilitou a vida e a rotina do homem moderno, mas também propiciou o 

desenvolvimento de um individualismo exacerbado, assim, não há mais espaço para 

a realização da experiência da infância, pois o “tempo livre” prometido, na verdade, 

não aconteceu, porque as pessoas estão constantemente ocupadas, precisam 

produzir sempre mais, além disso, passaram a querer sempre mais, o que as deixa 

em crise, a crise da “tecnologia no mundo moderno”.  

Este estudo não pretende negar o desenvolvimento tecnológico e 

suas contribuições para a sociedade, que são muitas, porém defende-se que o 

brincar é um elemento importante para o desenvolvimento da criança e de suas 

subjetividades e que diante deste processo tecnológico que a sociedade 

contemporânea vem passando, o brincar livre, espontâneo, encontra-se subtraído. 

Os brinquedos tecnológicos tiram da criança o prazer pela descoberta, coletividade e 

imaginação. “Assim, o brincar depende muito mais da atribuição do significado, a 

interação ou a função que a criança dá a qualquer objeto do que da sofisticação 

presente na sua fabricação” (SILVA, 2012, p. 23). 

A partir das reflexões desenvolvidas neste estudo, pode-se 

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

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

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

excesso de oferta vem agravando a característica da descartabilidade dos produtos, 

pois ao comprar um determinado produto, já está em voga o desejo por outra 

aquisição. Quando a criança não participa do processo de construção de seus 

brinquedos, ela não os valoriza, por isso esse desejo de querer sempre mais. 
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De igual forma, foram relevantes as experiências do brincar relatadas pela 

voz de diferentes gerações, pois me aproximaram do passado, cenário de muitas 

mudanças e dificuldades, quando a maior parte da população não tinha boas 

condições financeiras, moravam na zona rural e dependiam da terra para seu 

sustento. Nesse contexto, as crianças quase não tinham brinquedos comprados, 

mas isso não as impedia de brincar, pois qualquer coisa, como espigas de milho, 

restos de madeira ou latinhas de produtos industrializados, transformava-se em 

brinquedos.  

Portanto, considerando a relevância, que o brincar tem para a criança e 

para a apropriação de suas qualidades humanas é nossa responsabilidade, 

enquanto adultos e enquanto sociedade, a organização de tempos e espaços para a 

brincadeira, pois se não o fizermos, a criança não o fará sozinha e, possuindo a 

brincadeira tal potencial educativo, ela não pode estar ausente dos espaços 

educacionais e, em especial, da Educação Infantil (MARTINS, 2009, p. 16). 

Nos dias atuais percebe-se que as famílias são mais ansiosas no 

que diz respeito ao que seus filhos irão aprender na escola, desde pequenos as 

famílias já criam expectativas das crianças saberem ler e escrever, não entendendo 

que a criança tem um tempo para isso. São colocadas sobre as crianças grandes 

exigências, cargas, responsabilidades que acabam prejudicando o percurso de um 

desenvolvimento que era para acontecer de forma prazerosa, interessante e 

instigante. 

É necessário resgatar algumas brincadeiras tradicionais, pois o 

fazendo, é possível resgatar também uma maior interação social. Os pais deveriam 

ensinar para as crianças as suas brincadeiras de infância e brincar com elas. A 

memória do brincar apagada pelo oferecimento de muitos objetos e estímulos às 

crianças, pode ser resgatada através da sua transmissão, pois é necessário 

entender que mesmo não negando os brinquedos industrializados, o grande tempo 

que se passam com eles, poderia ser dedicado as brincadeiras mais inventivas, 

propagando o desejo pelo ser, em detrimento do ter. 

 O papel da escola dentro deste contexto se torna importante, na 

medida em que “a infância vem sendo marcada pela diminuição dos espaços 

públicos de brincadeira, pela falta de tempo para o lazer, pelo isolamento, sendo a 

escola muitas vezes o principal universo de construção de sociabilidade” (BORBA, 

2006, p. 42), então faz-se necessário o resgate do espaço do brincar espontâneo, ao 
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ar livre, com os amigos e com brinquedos que permitam a interação, favorecendo o 

desenvolvimento pleno das crianças, apresentando diferentes aprendizagens e 

experiências.  
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