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“Eu não amava que botassem data na minha existência.         

A gente usava mais era encher o tempo. Nossa data          

maior era o quando. O quando mandava em nós. A          

gente era o que quisesse só usando esse advérbio.         

Assim, por exemplo: tem hora que eu sou quando uma          

árvore e podia apreciar melhor os passarinhos. Ou: tem         

hora que eu sou quando uma pedra. E sendo uma pedra           

eu posso conviver com os lagartos e os musgos. Assim:          

tem hora que eu sou quando um rio. E as garças me            

beijam e me abençoam. Essa era uma teoria que a gente           

inventava nas tardes. Hoje eu sou quando infante.” 

Manoel de Barros 
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RESUMO 
 
O presente trabalho monográfico tem por objetivo explicitar a importância da brincadeira e da              

ludicidade para o desenvolvimento cognitivo e social da criança pequena, no contexto da             

Educação Infantil à luz de alguns pressupostos teóricos desse assunto. A brincadeira se faz              

presente desde as primeiras manifestações da existência humana e tem participação ativa no             

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, para elucidar essa participação no          

desenvolvimento dos infantes, faz-se importante a compreensão da infância, do ócio e da             

educação integral do indivíduo. Esta produção apresenta sua importância no contexto escolar,            

considerando o processo educativo significativo. Através de pesquisa bibliográfica a fim de            

esclarecer a prerrogativa que move o trabalho: de que maneira a brincadeira pode influenciar              

no desenvolvimento cognitivo do ser humano? O ato de brincar está relacionado às             

experiências e representações que se tem dos objetos, logo, as interações, as emoções e as               

vivências no meio social interferem diretamente nas brincadeiras dos sujeitos e,           

consequentemente, influenciam também no desenvolvimento cognitivo. 

 

Palavras-chave: Brincadeira; Brincar; Lúdico; Desenvolvimento; Interação; Educação       

Infantil 
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ABSTRACT 

 

The present monographic work has as an objective to make explicit the importance of play               

and ludicity to the cognitive and social development of the small child, in the context of                

Infant Education under some theorical assumptions about this subject. The play is present             

since the first manifestations of human existence and has an active participation in the              

cognitive, affective and social development, to elucidate this participation in the infant's            

development, it is important to comprehend the childhood, the idleness and the integral             

education of the individual. This production presents its importance in the scholar context,             

considering the significative educative process. Through this bibliographic research in order           

to clarify the prerogative that moves the work: in which way the play can influence the                

human being cognitive development? The act of playing is related to experiences and             

representations that is got from objects, therefore, the interactions, the emotions and            

experiences in the social enviroment direclty interfere in the subjects plays and,            

consequently, also influence the cognitive development.  

 

Keywords: Play; To Play; Ludic; Development; Interaction; Infant Education 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação é um tema que possui um grande leque de possibilidades de discussão,              

tanto em sua temática quanto para qual grupo se é discutido. É fundamental que ao debater                

sobre educação o conhecimento não esteja desvinculado das relações sociais, das interações,            

ou seja, o campo da cognição está vinculado às relações e percepções de mundo. 

Por isso, ao falar sobre Educação Infantil é importante abordar sobre o ato de brincar               

e como isso afeta diretamente a construção do conhecimento e as relações que a brincadeira               

constrói, pois é ela a expressão da leitura de mundo da criança, em que ressignifica os                

objetos, espaços e sujeitos.  

Desde que entrei na Faculdade de Educação, penso muito sobre o meu papel na              

instituição escolar, no meu papel de professora e na minha formação, visto que a vida na                

escola como aluna nunca esteve distante de mim.  

Ao me encontrar na Educação Infantil, me vi como educadora em formação. A prática              

na Unidade de Educação Infantil UFF, como era chamada na época (2014), me fez refletir               

sobre o papel da brincadeira nas escolas, em todas elas, mas principalmente para as crianças               

pequenas. Me fez refletir sobre a importância das crianças recontarem o mundo do seu jeito,               

da sua perspectiva. Abordar a brincadeira, no contexto da Educação Infantil, para mim, é              

significar a minha prática, é respeitar os tempos, os espaços, as falas, os sujeitos.  

Me deixei levar muitas vezes pela imaginação das crianças ao meu lado - que por               

sinal fazem isso com uma facilidade muito maior que a minha - e com apenas um graveto, me                  

transformavam num sapo ou em uma minhoca. Descobri, observando as crianças, que brincar             

não precisa ter um vencedor, mas que ainda assim, eu sempre saia de uma brincadeira com a                 

sensação que tinha ganhado, sejam risos, choros, ralados, aprendizados e/ou novos vínculos.            

Talvez, se tornar adulto faça a gente esquecer de sermos sujeitos ativos no mundo, nos quais                

podemos mudar atores de lugar. A brincadeira é o lugar das possibilidades. 
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Esse lugar, no qual me formei junto com a Universidade, me fez ver, sentir, vivenciar,               

experimentar, o espaço do outro. Desde então, venho me constituindo como educadora a             

partir das minha leituras, discussões, observações e das minhas relações com o outro, sendo              

ele de qualquer idade. Como uma educadora brincante, descobri em mim, uma adulta             

brincante, e assim, um espaço nos meus dias para colorir, imaginar, criar, recontar o mundo               

de outras cores, tons e sons.  

Cada atividade que era desenvolvida era pensada e planejada especificamente para e            

com um determinado grupo de crianças. Não havia a obrigatoriedade presente em livros             

didáticos, mas havia conhecimento. Havia leitura, havia conversa, imaginação, carinho,          

música, pintura, brincadeira e criatividade. E desse modo, não havia outras possibilidades            

para a minha carreira docente que não fosse recontar o mundo com as crianças. Brincar de ler                 

a vida, as possibilidades, os sujeitos.  

A brincadeira é um componente fundamental para a elucidar o mundo. Ela se faz              

presente, no contexto escolar, em todos os momentos de interação, propiciando assim a             

construção e compreensão do conhecimento, construção das relações, da personalidade e dos            

saberes. O desenvolvimento do ser humano não deve ser considerado somente pela            

perspectiva da cognição, mas também e, principalmente, nos aspectos afetivos, numa           

concepção de uma educação integral do sujeito. Assim, no ambiente escolar, o educador deve              

possibilitar o desenvolvimento de cada educando, considerando suas possibilidades e          

limitações. 

Hoje, se faz necessária a compreensão das realidades presentes no Brasil afim de que              

seja possível conhecer os limites e as possibilidades encontradas nas escolas desde a             

Educação Infantil. O papel do educador, nesse sentido, deve ser o de emancipar o educando,               

oferecendo-lhe escolhas para que o trabalho pedagógico seja constituído com ele e para ele.              

Na Educação Infantil, o reconhecimento das capacidades da criança e a autonomia dada a ela,               

interfere diretamente nas interações dela com o outros e com o meio, além de sua concepção                

de mundo. 

No tema proposto, busquei compreender e explicitar a relevância da brincadeira para            

o processo de desenvolvimento para os infantes da Educação Infantil. Para isso, utilizei como              

primeiras contribuições teóricas obras de autores da psicologia e filosofia da educação como             

Friedrich Froebel, Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon, depois, busquei autores            
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contemporâneos para elucidar a importância da brincadeira, na perspectiva da infância, do            

ócio e da educação integral do indivíduo.  

Friedrich Froebel (1782 - 1852) foi um pedagogo e pesquisador da área. O teórico              

alemão foi o criador do primeiro Jardim de Infância, tendo sua teoria baseada na ideia que as                 

crianças eram sementes nas quais o educador devia regá-las, cultivá-las e nutri-las. O autor              

foi o precursor também da ideia de jogos, tendo percebido a importância do brincar para os                

infantes, criou jogos educativos, pois segundo o autor, as brincadeiras não poderiam mais             

serem escolhidas meramente ao acaso, e sim, escolhida para propiciar o seu maior             

desenvolvimento, indo de encontro a sua plenitude. 

Jean Piaget (1896-1980) foi um dos maiores pesquisadores e teóricos da educação.            

Segundo o estudioso suíço, o educador deve orientar a criança numa aprendizagem autônoma             

e criativa. Para o autor, o desenvolvimento cognitivo se dá por meio de estágios que               

acontecem desde muito cedo.  

Lev Vygotsky (1896-1934) foi um psicólogo russo que buscou compreender e           

destacar os processos educativos, a fim de esclarecer o desenvolvimento cognitivo. Para o             

estudioso, a progressão da cognição se dá, principalmente, por influência do meio e das              

interações sociais. Nesse sentido, o autor destaca a importância do papel do professor             

enquanto mediador. Em A Formação Social da Mente (1994), o autor apresenta e destaca a               

influência das interações e do meio e explica como se dá a construção do conhecimento, sob                

sua perspectiva. 

Henri Wallon (1879-1962) foi um médico e psicólogo francês que também buscou            

compreender e esclarecer o processo de desenvolvimento humano a partir da afetividade.            

Para o autor, a brincadeira é o instrumento que a criança tem para se comunicar com o meio                  

pelo uso da sua projeção motora, esta, por sua vez, é ligada diretamente ao campo das                

emoções, que dá origem às representações, como na brincadeira de faz-de-conta. 

Assim, surge a necessidade de um questionamento sobre a atuação dos educadores            

nos anos iniciais da educação. Compreendendo a Educação Infantil como lugar de suma             

importância, deve-se observar se as práticas e ações da mesma são fundamentadas em noções              

básicas e necessárias para o atendimento dos infantes.  

O presente trabalho partiu, então, do seguinte questionamento: De que maneira a            

brincadeira pode influenciar no desenvolvimento cognitivo do ser humano? 
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É a partir dessa pergunta que venho explorar a importância da brincadeira e do lúdico               

oferecido pela escola às crianças pequenas, com idade entre 0 e 6 anos, buscando              

compreender os interesses, necessidades, características da faixa etária, bem como as fases de             

desenvolvimento em que se encontram. Defendendo a influência das ações da brincadeira que             

a escola promove na formação do indivíduo, assim, como ela interfere na concepção de              

mundo, nas interações e na inserção das crianças no meio em que vivem. 

Apresento a monografia dividida em três capítulos: o primeiro Sobre brincadeiras e            

jogos, o segundo Sobre aspectos que perpassam no conceito da brincadeira e o terceiro              

Brincadeira e legislação. 

No primeiro capítulo, visei abordar o desenvolvimento cognitivo a partir do viés da             

psicologia. Apresentei as contribuições de Froebel Piaget, Vygotsky e Wallon a respeito do             

tema, tentando esclarecer o conceito de brincadeira. 

No capítulo seguinte pontuo, trazendo novos autores, conceitos que perpassam a           

concepção da brincadeira livre. 

Enquanto no terceiro capítulo, abordei a Educação Infantil e a importância da            

brincadeira para a aprendizagem. Busquei esclarecer através da legislação as garantias da            

criança pequena quanto às relações estabelecidas no âmbito escolar. 

Finalizo esta produção com minhas considerações, em que afirmo que as brincadeiras            

oferecem aos infantes interações e trocas significativas, de forma que a educação poderá             

formar educandos autônomos e criativos. Contudo, ainda assim, há um retrocesso na            

educação escolar, visto que as instituições de educação infantil silenciam essa faixa etária em              

prol de uma preparação alfabética e numérica, pobre de significados e curiosidades.  
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CAPÍTULO 1: SOBRE BRINCADEIRAS E JOGOS 

 

O presente capítulo explícita, através de diferentes autores, concepções que definem e            

relacionam brincadeira, jogos e cognição. A brincadeira é vista, evidentemente, distinta da            

cognição, muito embora tenha grande influência sobre ela. As interações sociais e a cultura              

tomam um importante papel para o desenvolvimento humano.  
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1. SOBRE BRINCAR, BRINCADEIRAS, LUDICIDADE, JOGOS E COGNIÇÃO 

 
Inicialmente, é importante esclarecer o significado dos conceitos apresentados no          

presente trabalho, a fim de contribuir na compreensão e contextualização dos mesmos no             

ambiente escolar. Pelo Dicionário de Língua Portuguesa Michaelis (2019), a brincadeira é            

definida como “ato ou efeito de brincar; divertimento, em particular entre as crianças (...)”, já               

brincar se define como “divertir-se com jogos infantis; entreter-se com objetos ou atividades             

lúdicas; simular situações da vida real; distrair-se, folgar, recrear-se.” Dessa maneira, a            

brincadeira pode ser entendida como uma condição na qual situações são revividas,            

recontadas e recriadas, em que se mostram os saberes vividos pelas crianças e as suposições               

que elas fazem a partir deles, ou seja, a brincadeira permite que se organize os sentimentos e                 

emoções dos infantes em relação ao mundo e está ligado às relações com diferentes objetos,               

indivíduos e espaços. 

O lúdico é conceituado pelo mesmo como “Relativo a jogos, brinquedos ou            

divertimentos; relativo a qualquer atividade que distrai ou diverte; PEDAG: Relativo a            

brincadeiras e divertimentos, como instrumento educativo”. O dicionário revela como lúdico           

o divertimento, porém quando se refere à pedagogia, o mesmo faz um recorte das              

brincadeiras trazendo apenas aquelas que podem ser um instrumento educativo. Cabe a            

reflexão sobre o que o dicionário entende como um instrumento educativo, sendo a             

brincadeira por si só um instrumento educativo em sua essência.  

Já a concepção de jogo trazida pelo dicionário é o “divertimento ou exercício de              

crianças em que elas demonstram sua habilidade, destreza ou astúcia; essa atividade, quando             

diferentes indivíduos ou grupos de indivíduos se submetem a competições em que um             

conjunto de regras determina quem ganha ou perde (...)”, sendo assim, diferente da             

brincadeira, o jogo tem obrigatoriamente regras e um objetivo final, no geral, existe quem              

ganha e/ou quem perde. Já na brincadeira por si só, ela apenas acontece, não é obrigatório                

existir algum vencedor ou perdedor e as regras são dadas pelos integrantes da própria.  
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Enquanto a cognição é definida pelo mesmo como “Ato ou efeito de conhecer;             

Processo de aquisição de um conhecimento; conhecimento, acepção; Conjunto de processos           

mentais conscientes que se baseiam em experiências sensoriais, pensamentos, representações          

e recordações.”  

Sendo assim, percebe-se que até mesmo a descrição, não acadêmica, do dicionário            

leva ao entendimento abordado nesse trabalho monográfico, descrevendo a brincadeira como           

simulações de situações da vida real, que não é nada a menos que experiências e               

representações, ou seja, o ato de brincar está diretamente relacionado ao cognitivo.  

Entendendo que até mesmo em uma visão mais ampla a brincadeira, o jogo e o               

cognitivo estão interligados, é importante esclarecer esses conceitos mais a fundo, sendo ele             

definidos, pesquisados e diferenciados por Froebel, Piaget, Vygotsky e Wallon. 

 

1.1 FRIEDRICH FROEBEL 

 

Froebel foi o precursor do concepção de jogo, acreditava que Deus era o princípio de               

tudo e o homem deveria buscar o seu eu divino, indo assim de encontro com a sua plenitude.                  

Ele acreditava que a relação entre o homem, a natureza e Deus era indissociável.  

 
Essa tríade formaria o que Froebel denominava "unidade vital", na qual a educação             
deveria estar alicerçada para poder conduzir o indivíduo ao desenvolvimento pleno.           
Dentro do princípio da "unidade vital" os processos de interiorização e exteriorização            
seriam fundamentais, pois levariam à clarificação da consciência ao         
autoconhecimento, ou seja, à educação.  (ARCE, 2008) 
 
 

Alessandra Arce afirma que para o autor, a melhor idade para se fazer essa              

harmonização com a natureza era a idade mais tenra, ou seja, o infante em sua idade mais                 

nova, pois entendia que as crianças eram como sementes e por isso é a fase de tamanha                 

importância, visto que poderia ser regada, nutrida e cultivada, a partir da sua relação com a                

divindade. É o momento em que o homem é igual a todos os outros, e nessa fase descobriria                  

por meio das brincadeira o seu espaço na sociedade. Assim, o papel da educação deveria               

conduzir o homem ao seu pleno desenvolvimento. Segundo Alessandra “A formação e o             

desenvolvimento ocorrem graças ao que o homem recebe do mundo exterior, mas só se              
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efetivam de modo eficaz quando se sabe, por assim dizer, tocar no seu mundo interior. “                

(2008) 

Segundo Cole, Froebel acredita que toda a educação deveria ser regida pelo ato "(...)              

observar, apenas observar, pois a criança mesma te ensinará" (1907, p. 26), de maneira que só                

assim se conheceria os infantes, assistindo o que eles externam dos seus processos internos.              

Dessa forma os educadores deveriam propiciar o desenvolvimento livre e espontâneo da            

criança, tendo em vista que criados por Deus tem imensa criatividade. Alessandra acrescenta             

sobre o autor que a exteriorização dos infantes em suas brincadeiras vai para além do               

conhecimento do educador, mas também para o seu auto conhecimento. Ou seja, 
 
(...) é chamado de exteriorização, no qual a criança exterioriza o seu interior. Para que               
isso ocorra, a criança necessita trabalhar em coisas concretas como a arte e o jogo,               
excelentes fontes de exteriorização. Uma vez exteriorizado seu interior, a criança           
passa a ter autoconsciência do seu ser, passa a conhecer-se melhor: é assim que a               
educação acontece. (ARCE, 2008) 
 
 

A brincadeira, ao seu entendimento, é a chave para a comunicação e para conhecer as               

crianças pequenas, nessa perspectiva de exteriorização dos seus conhecimentos e valores           

sociais, podendo-se dizer que ainda é capaz de ampliar as características humanas - sociais.  
 
 
A brincadeira é a fase mais alta do desenvolvimento da criança — do             
desenvolvimento humano neste período; pois ela é a representação auto-ativa do           
interno — representação do interno, da necessidade e do impulso internos. A            
brincadeira é a mais pura, a mais espiritual atividade do homem neste estágio e, ao               
mesmo tempo, típica da vida humana como um todo — da vida natural interna              
escondida no homem e em todas as coisas. Por isso ela dá alegria, liberdade,              
contentamento, descanso interno e externo, paz com o mundo. Ela tem a fonte de              
tudo o que é bom. A criança que brinca muito com determinação auto-ativa,             
perseverantemente até que a fadiga física proíba, certamente será um homem           
determinado, capaz do auto-sacrifício para a promoção do bem-estar próprio e dos            
outros. Não é a expressão mais bela da vida neste momento, uma criança brincando?              
(ARCE, 2008) 
 
 

Já quando se trata de jogos, Arce afirma que o autor traz a concepção de brinquedos                

educativos criados para auxiliar a brincadeira infantil. Ao criar os jogos educativos,            

Alessandra Arce assevera que Froebel percebe que o jogo “só funciona se as regras são bem                

entendidas; a continuação do jogo requer sempre a introdução de novos materiais e idéias”              

(Arce, 2008). De maneira, que não mais o jogo, o brinquedo ou a brincadeira poderia ser                

escolhida ao acaso, deveria respeitar o seu nível de desenvolvimento, ser uma escolha             
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pensada para propiciar o maior desenvolvimento da criança para atingir o seu “dom natural”              

unindo-se com o princípio da tríade que ele estabelece. 

Foi assim, que aderiu o uso do termo kindergarten (palavra alemã para Jardim de               

Infância) para chamar as suas Instituições, no qual ele uniu todos os seus princípios, que               

“residia em guiar, orientar e cultivar nas crianças suas tendências divinas, sua essência             

humana por meio do jogo, das ocupações e das atividades livres, tal como Deus faz com as                 

plantas da Natureza.” (Arce, 2008)  

 

1.2 JEAN PIAGET 

 

Eu estava atuando como estagiária em uma turma de Educação Infantil de uma             
escola pública com crianças de 2 anos. Estávamos em um momento de brincadeira             
num corredor. Nesse momento, algumas crianças estavam brincando com um          
caminhão de madeira, enquanto uns empurravam, um deles ficava dentro da           
caçamba fingindo que estava dirigindo. Num determinado momento da brincadeira,          
outra criança quis entrar também no caminhão com o amigo, mas aquela que já              
estava lá dentro esticou todo o corpo e decidiu que não o deixaria entrar. A criança                
que estava do lado de fora acabou ficando cheia de raiva e logo quis bater no amigo                 
que tinha impedido que entrasse no caminhão e foi aí que intervi: “Vamos deixar o               
amigo entrar?” Claro que de imediato ele decidiu que não deixaria. Mas percebi             
naquele momento que não deveria forçar a criança a nada nem brigar com ela, já               
que aquilo talvez não fosse resolver o problema e ainda acabaria com a brincadeira.              
Resolvi lançar um desafio: “Será que a gente consegue colocar dois amigos no             
caminhão? Eu acho que sim! O que vocês acham?” Foi aí que menino que estava no                
caminhão sorriu, encolheu as pernas e decidiu descobrir se era possível resolver            
aquele problema. Logo que o outro percebeu, ele entrou bem rápido no caminhão e              
sorrindo gritou um “Siiiiiiim” bem contente. Assim a brincadeira seguiu e o            
problema foi resolvido. (NOTAS DE CAMPO DA AUTORA, 2016) 
 
 

Para estabelecer a concepção de Piaget de jogos e brincadeiras, é fundamental            

esclarecer sua concepção das estruturas da cognição. Ele explica que o desenvolvimento            

cognitivo se dá por meio das fases de desenvolvimento da criança, que se organizam e               

adaptam de forma sequencial e se formam gradativamente, ampliando cada vez mais as             

estruturas e informações complexas. Desse modo, a teoria afirma que a cognição é uma forma               

biológica de adaptação, em que os infantes organizam seus pensamentos a partir de um              

processo de inserção de novos eventos e conhecimentos a estruturas já conhecidas por eles,              

determinando, assim, suas capacidades em cada fase atingida. 

A teoria piagetiana revela também a maneira de como se constrói o conhecimento             

humano. Piaget mostrou que o homem está inserido num processo ativo de interação             
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contínua, desde a infância, buscando compreender a forma como ele se adapta à realidade              

através de suas estruturas mentais biológicas e de suas interações com o meio. Nesse              

contexto, o desenvolvimento cognitivo está compreendido em um processo contínuo, que está            

classificado em fases: sensório-motor (0 a 2 anos), pré-operacional (2 a 7 anos), operações              

concretas (7 a 12) e operações formais (12 em diante). 

O estágio sensório-motor, que antecede a linguagem oral, a inteligência se apresenta            

na capacidade da criança pequena organizar seus reflexos básicos por meio de ações             

exteriorizadas. O estágio pré-operacional consiste no domínio da linguagem e das           

representações simbólicas. O estágio das operações concretas abrange esquemas conceituais e           

princípios lógicos com a representação concreta. O quarto estágio, das operações formais, se             

constitui a partir do domínio lógico, da formulação de hipóteses e conceitos abstratos e de               

experimentações mentais. 

De acordo com o autor, existe uma constante troca entre o sujeito e o meio no                

desenvolvimento cognitivo, bem como há uma busca por equilíbrio mental e biológico a             

partir da assimilação e da acomodação nos esquemas que segundo Rappaport, Piaget os             

define como 

 

(...) unidade estrutural básica de pensamento ou de ação e que corresponde, de certa              
maneira, à estrutura biológica que muda e se adapta. (...) Podemos tentar então             
conceituar um esquema tanto como uma disposição comportamental específica (...)          
ou como uma ideia que formamos a respeito de uma pessoa, objeto ou situação, ou               
ainda como uma determinada maneira de solucionar problemas        
abstratos.(RAPPAPORT, 1981, p. 59) 
 
 

Nesse sentido, o ser humano sofre alterações por conta do meio, logo, estas alterações              

acrescentam informações e proposições, no momento em que eu - enquanto estagiária da             

Unidade da Educação Infantil UFF - intervir no conflito daqueles infantes, a influência             

externa permitiu com que as crianças percebessem informações que antes não haviam sido             

notadas. Mesmo acostumados com o brinquedo e de já conviverem entre si, uma nova              

perspectiva e uma nova experiência permitiram que compreendessem e assimilassem a           

situação e a brincadeira em si.  

O autor não faz distinção entre o ato de brincar e o jogo, ainda assim, ao falar da                  

importância da brincadeira e jogos na infância, ele traz grande importância ao ato, pois é               
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dessa forma que se caracterizam os espaços, movimentos e tempos da mesma em cada fase.               

Segundo Moraes, o autor defende que “suas idéias estão voltadas para as possibilidades que              

tem a crianças de recriar o real a partir das brincadeiras” (Moraes, 2014). 

 

Na assimilação, a criança incorpora eventos, objetos ou situações dentro de formas e             
pensamentos, que constituem as estruturas mentais organizadas. Na acomodação, as          
estruturas mentais existentes reorganizam-se para incorporar novos aspectos do         
ambiente externo. Durante o ato de inteligência, o sujeito adapta-se ás exigências do             
ambiente externo, enquanto, ao mesmo tempo, mantêm sua estrutura mental intacta.           
O brincar neste caso é identificado pela primazia da assimilação sobre a acomodação.             
Ou seja, a criança assimila eventos e objetos a suas estruturas mentais (PIAGET,             
1998, p.139). 
 

Assim, Piaget acredita que o desenvolvimento infantil deve ser acompanhado das           

manifestações lúdicas, do qual jogo está inserido, dessa maneira, ele mostra as estruturas do              

jogo a partir da convivência, com as regras baseadas nas suas fases de desenvolvimento, no               

sensório-motor ele define como jogo de exercício, caracterizado pela repetição dos           

movimentos, no qual ele toma conhecimento das suas novas capacidades, este se caracteriza             

pelo puro prazer, mesmo sendo característico dessa fase da vida, esse jogo pode ocorrer por               

toda vida; no pré-operatório, o jogo simbólico, este surge junto com função simbólica no              

intuito de estabelecer a diferença do significado e do símbolo, é quando surge o faz-de-conta,               

em que a criança ressignifica os símbolos dos seus significados; e já na fase              

operatório-concreto, o jogo de regras, que se manifesta com o declínio do simbólico, e, se               

evidencia é o interesse da criança pelas regras. Assim, afirma-se que os jogos passam dos               

exercícios para os símbolos e dos símbolos para as regras. 

Dessa forma o jogo, o brincar é de suma importância para os infantes, em suas fases                

de desenvolvimento.  

 

1.3 LEV VYGOTSKY 

 

Os seres humanos estão inseridos na cultura desde bebês, e esta, consequentemente,            

terá sua influência no desenvolvimento dos mesmos. O contexto cultural propicia inúmeras            

transformações desde o nascimento até a velhice. Por meio das interações sociais, é possível              

aprendermos, ampliando nossas possibilidades para atuar no mundo, buscando novas          

ferramentas para agir no meio social em que estamos inseridos durante todo o ciclo da vida. 
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Segundo o autor, o desenvolvimento do sujeito e a aquisição de saberes e informações              

é consequência da interação do indivíduo com o meio em que está inserido, por intermédio de                

um processo sócio-histórico construído e mediado pela cultura de maneira coletiva. Para ele,             

a consciência se constitui a partir de uma relação direta e dinâmica entre desenvolvimento              

afetivo, intelectual e as interações sociais. 

O teórico aborda em seus estudos o homem como sendo uma construção histórica e              

social. Ele considerava a inserção do homem e, sendo assim, sua abordagem buscava             

compreender o desenvolvimento do ser humano sob uma perspectiva social e histórica,            

caracterizando as ações humanas, mesmo aquelas individuais, como construídas a partir das            

trocas coletivas. 

O desenvolvimento sócio-interacionista defendido por Vygotsky diz que a         

aprendizagem se dá por meio de processos de internalização conceitos, que são suscitados na              

aprendizagem social. Neste modelo, a criança será dependente das experiências e das            

interações a que for exposta. Ele defende a importância do outro na aprendizagem, visto que               

as interações sociais assumem o papel de conectar as capacidades da criança às informações              

exteriores a ela. 

O autor define o lugar do conhecer como Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP),             

em que se encontra a distância entre o nível de desenvolvimento real, ou seja, conhecimento               

já adquirido pela sujeito e que determina a sua capacidade de solucionar conflitos de forma               

independente, e o nível de desenvolvimento proximal, definido pelo conhecimento a ser            

adquirido e que define a habilidade de resolver problemas ou alcançar objetivos com auxílio              

de um mediador com maior experiência nos assuntos estabelecidos. 

Na mediação entre o meio e a criança, o educador assume papel fundamental no              

contexto escolar, de maneira que ele deve favorecer a aprendizagem, sendo mediador entre a              

criança, o outro e o mundo. 

 

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não           
amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão,           
mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam ser           
chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, ao invés de “frutos” do            
desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento         
mental retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza         
o desenvolvimento mental prospectivamente. (VYGOTSKY, 1994, p. 113) 
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Nesse sentido, a zona de desenvolvimento proximal consiste no que a criança vai             

aprender com auxílio de outra pessoa que já domina aquele saber a ser adquirido, sendo               

adulto ou não, possibilitando novas experiências de interação social. Assim, a ZDP é coletiva,              

visto que transcende o indivíduo ao permitir interações. Tanto as crianças quanto os adultos              

constroem o conhecimento em conjunto. Esse conceito se aplica durante o processo de             

aprendizagem do ser, principalmente no contexto da criança. 

As aprendizagens que acontecem na ZDP permitem que o sujeito se desenvolva ainda             

mais. Isso significa que o desenvolvimento na zona proximal é o que se faz hoje com a                 

mediação de alguém que já domina o conhecimento, e que permitirá que o sujeito que               

recebeu ajuda consiga fazer sozinho futuramente. Por essa razão, para Vygotsky, é justamente             

na zona de desenvolvimento proximal que a aprendizagem vai acontecer. O educador escolar,             

nesse sentido, assume a função de favorecer esta aprendizagem, atuando como de mediador             

entre a criança e o mundo. 

No contexto das interações no coletivo, das relações com o outro, que a criança              

encontrará condições de construir suas próprias concepções acerca do conhecimento          

adquirido socialmente. Dessa maneira, as crianças, possuindo habilidades potenciais, as          

desenvolvem e ampliam com a ajuda de mediadores mais habilitados até que tais habilidades              

se tornem reais. 

Para o autor, o imaginário é um componente fundamental para o desenvolvimento do             

cognitivo, sendo assim um mediador na ZDP, Vygotsky diz: 

 

O brinquedo cria na criança uma zona de desenvolvimento proximal, que é definida             
como a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar             
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento           
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um            
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 1994,          
p.112).  
 
 

Na concepção do autor, a brincadeira é de extrema importância, visto que é pela              

brincadeira que a imaginação se dá, Moraes (2014), sobre a teoria vygotskyana, ainda             

complementa que “este mundo imaginário tem regras próprias, não funciona como algo            

nostálgico, mas se configura a partir das tentativas de novas explorações da mente inovando              
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as práticas sociais infantis”, ou seja, a criança une o imaginário com seus saberes sociais já                

adquiridos, redefinindo os significados dos símbolos, ainda assim, obedecendo a regras           

socioculturais que já possuem.  

 

No entender de Vygotsky, é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera               
cognitiva que depende de motivações internas. Para uma criança muito pequena os            
objetos têm força motivadora, determinando o curso de sua ação, já na situação de              
brinquedo os objetos perdem essa força motivadora e a criança, quando vê o objeto,              
consegue agir de forma diferente em relação ao que vê, pois ocorre uma             
diferenciação entre os campos do significado e da visão, e o pensamento que antes              
era determinado pelos objetos do exterior, passa a ser determinado pelas idéias. A             
criança pode, por exemplo, utilizar um palito de madeira como uma seringa, folhas             
de árvore como dinheiro, enfim, ela pode utilizar diversos materiais que venham a             
representar  (PEDROSO et al., 2008) 
 

 

1.4 HENRI WALLON 

 

Henri, em sua teoria do desenvolvimento, afirma que a cognição e afetividade apesar             

de independentes e distintos, são elementos indissociáveis. Almeida (1995, p.51) afirma que            

“A afetividade e a inteligência constituem um par inseparável na evolução psíquica, pois             

ambas têm funções bem definidas, e quando integradas, permitem a criança atingir níveis de              

evolução cada vez mais elevados”. De modo que ao falar de brincadeira, para o autor, é                

relacioná-la à afetividade. 

Wallon entende a brincadeira como algo inerente à infância, auxiliando no processo            

de socialização, memorização e articulação de ideia, reforçando sua concepção de afetividade            

e cognição.  

A brincadeira é o primeiro instrumento que a criança tem para se comunicar com o               

meio pelo uso da sua projeção motora, criando uma relação dialógica do corpo com o               

brinquedo, que é fundamental para o desenvolvimento da linguagem. A motricidade é ligada             

diretamente ao campo das emoções, que dá origem às representações, como na brincadeira de              

faz-de-conta, esta, que por sua vez, precede a construção da ação. A dinâmica da brincadeira               

leva as crianças a compreensão do mundo, com suas imitações das regras sociais. “Pois,              

inicialmente, sua compreensão é apenas uma assimilação do outro a si e de si ao outro, na                 

qual a imitação desempenha precisamente um grande papel. (...) a imitação não é qualquer              

uma, é muito seletiva na criança.” (Wallon, 1995, p. 65) 
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O jogo é compreendido na teoria walloniana como um instrumento para           

desenvolvimento da personalidade humana (construção sócio-cultural). 

 
 

A criança é impulsionada a aprender jogos com as outras pela necessidade de invadir              
o mundo exterior, a fim de irem buscar neles os meios para os seus próprios meios e                 
assimilarem dele apartes cada vez maiores. Os jogos seriam a prefiguração e a             
aprendizagem.  (GOMES; CASTRO, 2010) 

 

Ele acredita que jogo é uma atividade que potencializa o desenvolvimento cognitivo,            

classificando-os em: jogos funcionais que exploram corpo através dos sentidos possibilitando           

a evolução da motricidade; jogos de ficção que são as situações imaginárias, em que surgem               

as imitações dos atores de sua interação social (faz-de-conta); jogos de aquisição que é como               

a criança adquire conhecimento, a partir do que vê e ouve; e nos jogos de fabricação que são                  

definidos pela atividade manual a partir de uma idéia pré-existente. 

 

Para Wallon, aprender a jogar com outros é um fator importante para a formação da               
personalidade não é o meio físico, mas sim o social. Wallon chama a atenção para o                
aspecto emocional, afetivo e sensível do ser humano envolvido neste ato. Elege,            
assim, a afetividade, intimamente fundida com a motricidade, como desencadeadora          
da ação e do desenvolvimento psicológico da criança. Dessa forma, a personalidade            
humana é entendida como um processo de construção progressiva, onde se realiza a             
integração. (GOMES; CASTRO, 2010) 

 
 

Ao mesmo tempo que regras são de extrema importância para a formulação de um              

jogo, tendo um caráter de direcionar a significação da atividade aos infantes, ela pode              

também ter o seu efeito contrário, contribuindo para tirar o caráter prazeroso da brincadeira              

(Wallon, 1995, p. 64). Com isso, é importante enfatizar a dualidade dos jogos, partindo assim               

para a diferenciação da brincadeira com o mesmo.  
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2. SOBRE ASPECTOS QUE PERPASSAM NO CONCEITO BRINCADEIRA 

O presente capítulo dialoga as teorias dos autores atuais com as concepções abordadas no              

primeiro capítulo, sobre a dicotomia entre jogo e a brincadeira, apresentando outros conceitos             

que perpassam essa ideia, reforçando a brincadeira livre como um meio para a construção dos               

saberes de cada indivíduo a partir de sua relação com o meio e com o outro.  
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2.1 SOBRE A DICOTOMIA: JOGOS E BRINCADEIRAS 

 

Ao abordar a ideia de jogos deve-se lembrar que o campo de pesquisa foi para além                

da visão dos autores do primeiro capítulo . Em outras palavras, a brincadeira livre, como o faz                 

de conta é importante por si só, ou seja,  

 
 

Por meio das atividades lúdicas, a criança reproduz muitas situações vividas em seu             
cotidiano, as quais, pela imaginação e pelo faz de conta, são reelaboradas. Esta             
representação do cotidiano se dá por meio da combinação entre experiências passadas            
e novas possibilidades de interpretações e reproduções do real, de acordo com suas             
afeições, necessidades, desejos e paixões. Estas ações são fundamentais para a           
atividade criadora do homem. (DALLABONA; MENDES, 2004, p.1) 

 

 

A brincadeira livre, na qual as crianças definem suas próprias regras, tem em si              

importância para a formação sócio-cultural do indivíduo, numa perspectiva que perpassa           

outros conceitos como o da infância, do ócio, da formação integral do ser humano. 

 

2.2 INFÂNCIA 

 

A infância possui um status ambíguo, uma espécie de indeterminação entre a            
identidade e a diferença, entre a igualdade e a desigualdade [...]. Esse status está dado               
pelo fato de as crianças serem, ao mesmo tempo, “um de nós”, no sentido de terem                
nascido de nós e de prolongarem nossa existência depois da morte, e diferentes de              
nós, na medida em que não falam nossa língua e desconhecem nossos costumes.             
Desse modo, a meio caminho entre o próprio e o alheio, entre o mesmo e o Outro,                 
entre a identidade e a diferença (LOPÉZ, 2008, p.26) 
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Para abordar infância, deve-se considerar que ela nem sempre teve essa mesma            

concepção. Visto que os conceitos abordados neste trabalho são uma construção           

sociohistórica, este não poderia ser diferente.  

Ao se pensar na trajetória histórica dessa concepção, pode-se afirmar que a mesma já              

fora negligenciada visto o alto índice de mortalidade infantil, os bebês e crianças pequenas              

não eram algo para se criar vínculos, por conta da sua permanência ao mundo; nessa               

concepção os infantes foram entendidos também como miniaturas dos adultos, uma vez que             

ingressavam ao mundo adulto, sem especificidades; depois começa a surgir a ideia de             

fragilidade vinculada ao cuidado.  

Segundo Phillip Ariès (1960) o sentimento de infância que se tem hoje, a instituição               

familiar no formato do patriarcado e a escola, tudo isso se formou com a ideia burguesa, na                 

Modernidade. Como afirma Vasconcellos: 

 
 

De seu estudo depreende-se que, embora seja inegável a existência de crianças ao             
longo de toda a história da humanidade, o mesmo não se pode afirmar sobre infância.               
Esta, para o autor, é uma construção sócio-histórico-cultural própria da Modernidade,           
caracterizada pelos sentimentos de paparicação e moralização que nortearam a          
fundação das instituições modernas que dela se ocuparam. O trabalho de Ariès            
apresentou o modo de produção de existência da infância burguesa. No entanto, para             
além da infância burguesa existem ainda muitos espaços infantis.         
(VASCONCELLOS, 2008, p.93-94) 

 

A concepção moderna de infância é a que traz novos olhares, como da psicologia,              

antropologia, sociologia e filosofia, talvez isso a tenha feito ser a concepção que mais se               

aproxima dos dias de hoje, da contemporaneidade, entendendo o mundo, a ciência e os              

infantes como mutáveis, num sentido em que há novos caminhos e novos olhares para a               

temática. Vale ressaltar que se na Modernidade, existiam outras infâncias para além da             

infância burguesa; no Mundo Contemporâneo, surgem novos olhares para essas múltiplas           

infâncias, que são variadas por suas construções históricas e sociais. Ainda com essa             

variedade, todas elas passam pela ideia de que é um período único e importante, contendo               

suas especificidades e particularidades na vida do sujeito, assim, pode-se dizer que o brincar é               

uma especificidade da fase infante, em outras palavras 
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é uma atividade natural da criança. É através da brincadeira que este pequeno ser vai               
satisfazendo grande parte de seus desejos e interesses particulares. Também é aí que             
a criança libera as energias, expande a criatividade, a imaginação, aprende a respeitar             
regras e a conviver com os outros. (SABINO; MAIER, 2010) 
 
 

Dessa maneira a brincadeira se torna uma especificidade da infância, sendo esta uma             

forma de se relacionar com o mundo em que vive, vinculando-se com a teoria piagetiana em                

que o infante está inserido num processo ativo de interação contínua, compreendendo a sua              

forma de adaptação da realidade através das estruturas mentais biológicas e de suas interações              

com o meio que por sua vez, também dialoga com a teoria de Vygotsky, em que o                 

desenvolvimento se dá pelo meio social no qual a criança está inserida, construindo             

conhecimento em suas trocas coletivas. Compreendendo a infância em sua singularidade, a            

brincadeira é um dos meios de se relacionar com mundo e desenvolver o cognitivo, o afetivo                

e o social. 

 

2.3 ÓCIO 

 

Uma vez em que se aborda brincadeiras livres, apenas o ato de brincar por si só - sem                  

direcionar, sem temáticas, sem finalidade além do próprio ato de brincar - é responsável por               

elucidar a importância do ócio uma vez que é nele que atrelamos a criatividade ao               

pensamento consciente.  

Dessa forma, a Educação Infantil é o espaço em que, temporalmente, caminhamos            

para a defesa do lúdico, do brincar, do direito de dar voz aos pequenos. Porém, o tempo livre                  

tem sido mais escasso em prol do trabalho e deve ser reavaliado quando 

 

Numa condição em que o trabalho, tenha lugar em sua plenitude de sentido, como              
expressão da relação do homem com a natureza na busca de atenção às suas              
necessidades [...] estará, em decorrência, ao seu lado o ócio como um tempo/espaço             
para as formas de expressão humanas que encontram um fim em si mesmas. Ou, dito               
de outra forma, que não concorrem para a produção, que são não-produtivas. Este             
tempo, o tempo livre, é a sede dos processos emancipatórios e do exercício da plena               
liberdade. (VASCONCELLOS, 2013, p. 31) 
 

 
A concepção de liberdade está atrelada ao tempo livre, este, por sua vez, está              

vinculado a sua relação com o tempo de trabalho - atividades direcionadas. A liberdade só se                

dá a partir do momento em que as necessidades não são impostas. Em palavras de Marx:  
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De fato, o reino da liberdade começa onde o trabalho deixa de ser determinado por               
necessidade e utilidade externamente imposta; por natureza, situa-se além da esfera           
da produção material propriamente dita. (...) começa o desenvolvimento das forças           
humanas com um fim em si mesmo, o reino genuíno da liberdade, o qual só pode                
florescer tendo por base o reino da necessidade. (MARX, apud ANTUNES, 2009,            
p.171-172) 
 
 

A escola deve propiciar meios para os sujeitos serem emancipados e livres, nos quais              

a vida seja plena de sentidos fora e dentro do trabalho. Em que as atividades não sejam                 

apenas para coordenar o controle motor ou decodificar símbolos, mas que as tarefas para              

estes tenham uma significação, e que, fora do tempo das atividades dos infantes, possibilite              

um tempo livre cheio de significância.  

Na perspectiva do ócio criativo em que se dá a partir de fazer 3 coisas simultâneas:                

trabalhar, aprender e o lazer, ou seja, “é quando o trabalho, o estudo e o jogo coincidem” (DE                  

MASI, 2000, p.10). Domenico complementa sua fala em entrevista afirmando que o ócio é              

“trabalhar para criar riqueza, e ao mesmo tempo aprender coisas novas, portanto estudar para              

criar conhecimentos, e ao mesmo tempo divertir-se, brincar para criar-se bem”. Essa            

concepção se relaciona com as multidimensões do indivíduo, como Froebel afirma que pela             

arte e pelo jogo, o ser humano tira do meio abstrato e passa para o concreto o seu verdadeiro                   

eu, num processo de autoconhecimento (Froebel, 2001) reiterando a ideia do autor, a             

definição de arte para o dicionário Aurélio (1993) é a “capacidade que tem o homem de,                

dominando a matéria, pôr em prática uma ideia”. A arte, assim como a brincadeira livre, traz                

para o campo das vivências, das experimentações, da socialização as emoções e sensações.             

De forma que o lado humano dos infantes possa ser trazido à tona carregado de sentidos,                

tanto para seu autoconhecimento e desenvolvimento, quanto para os olhos do educador, que             

assim, pode conhecer melhor a criança (Froebel, 2001). Em palavras de Antunes 

 
 

Uma vida cheia de sentido em todas as esferas do ser social, dada a omnilateralidade               
humana, somente poderá efetivar-se por meio da demolição das barreiras existentes           
entre o tempo de trabalho e tempo de não-trabalho, de modo que a partir de uma                
atividade vital cheia de sentido, autodeterminada, para além da divisão hierárquica           
que subordina o trabalho ao capital hoje vigente e, portanto, sobre bases inteiramente             
novas, possa se desenvolver uma nova sociabilidade. Uma sociabilidade tecida por           
indivíduos (homens e mulheres) sociais e livremente associados, na qual a ética, arte,             
filosofia, tempo verdadeiramente livre e ócio, em conformidade com as aspirações           
mais autênticas, suscitadas no interior da vida cotidiana, possibilitem as condições           
para efetivação da identidade entre indivíduo e gênero humano, na multilateralidade           

 

 
28 



 

das suas dimensões. Em formas inteiramente novas de sociabilidade, em que           
liberdade e necessidade se realizem mutuamente (ANTUNES, 2009, p.175). 

 
 

Com essa visão de sociabilidade tecida pelos infantes em que os seus verdadeiros             

desejos criados da relação com a vida cotidiana tornem possíveis a efetivação da identidade              

humana, em suas vastas dimensões, ao pensar em escola, essa ideia se funde com o conceito                

de Educação Integral. 

 

2.4 EDUCAÇÃO INTEGRAL 

A ideia de educação integral vai para além dos conteúdos curriculares, para entender             

esse conceito é importante ressaltar que surgiu no final do século XIX, no berço do               

movimento operário, como uma forma de resposta a exploração capitalista, buscando uma            

forma de vida mais solidária.  

 
Na experiência pedagógica de Robin, que foi depois retomada pelo também francês            
Sébastien Faure na comunidade-escola de La Ruche (A Colméia, 1904-1917) e pelo            
catalão Francesc Ferrer i Guàrdia na Escuela Moderna de Barcelona (1901-1905), as            
ideias e práticas de uma educação integral foram trabalhadas em torno de três             
aspectos centrais. Uma educação do intelecto, voltada para a curiosidade da criança,            
com profunda influência do método científico e a importância da pesquisa e do             
estudo metódico para a produção coletiva do conhecimento. Uma educação do corpo,            
envolvendo, por sua vez, ao menos três aspectos: o refinamento sensório-motor de            
crianças e jovens; uma educação física, pautada em atividades esportivas e           
recreativas, voltadas mais para os jogos solidários e menos para os competitivos; uma             
educação profissional, abarcando os principais ramos de atividade comuns na época,           
através do aprendizado em oficinas montadas na própria escola. Por fim, a educação             
integral era completada por aquilo que Robin denominou “educação moral”, através           
da qual tratava-se de promover um aprendizado da vida em comunidade, em torno de              
conjunto de valores coletivamente construídos, comprometidos com a liberdade e a           
solidariedade. (GALLO, 2011) 
 
 

A gênese da educação integral e a ideologia de Froebel se fundem na ideia da               

integralidade do sujeito. O autor antecede em anos ao movimento operário, isso faz com que               

as aspirações do sujeito sejam entendidas como uma visão histórico-sócio-cultural.          

Considerando que esse ideal foi criado há dois séculos atrás, ocorreram mudanças filosóficas             

no que se entende por indivíduo, de maneira que torna-se necessário que o próprio conceito               

de educação integral possa ser revisto, em palavras de Sílvio Gallo: 

 

Nesta reinvenção, também a educação integral precisa ser ressignificada. Um          
caminho possível é o de tomar o ser humano não mais como unidade, mas como               
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multiplicidade em constante transformação. Educar integralmente já não significa         
educar o indivíduo em sua inteireza, em sua integralidade, mas proporcionar um            
processo educativo singularizante, no qual cada estudante possa viver seus próprios           
encontros e produzir seus aprendizados, em relação solidária com seus colegas e com             
os educadores. Uma educação integral que poderia ser compreendida como [...] uma            
multiplicidade de fatores e processos é colocada a disposição do estudante, de modo             
a que ele aprenda a fazer suas escolhas, produzir suas conexões, construir seu             
processo de aprendizagem em meio ao múltiplo e ao diverso.  (GALLO, 2011) 
 

Tendo em vista a reflexão de Sílvio Gallo sobre a educação integral não poder se               

encaixar em sua totalidade nos dias de hoje, uma vez que a sociedade, o indivíduo e outros                 

conceitos que perpassam pelo mesmo mudaram, deve-se fazer a mesma reflexão sobre a ideia              

de Froebel, indo para além da ideia do próprio autor, que o indivíduo pela brincadeira iria de                 

encontro a sua plenitude.  

Dessa forma, pode-se relacionar a educação integral com a ideia de liberdade e             

emancipação do sujeito que o ócio aborda.  

 

[...] o ócio como um tempo/espaço para as formas de expressão humanas que             
encontram um fim em si mesmas. Ou, dito de outra forma, que não concorrem para a                
produção, que são não-produtivas. Este tempo, o tempo livre, é a sede dos processos              
emancipatórios e do exercício da plena liberdade. (VASCONCELLOS, 2013, p. 31) 
 
 

Assim, a educação deve possibilitar a formação da multiplicidade das dimensões           

humanas, nas atividades que não existem propósito para além de si mesmas.  

 

[...] a definição de educação integral é aquele que considera o sujeito em sua              
condição multidimensional, não apenas na sua dimensão cognitiva, como também na           
compreensão de um sujeito que é sujeito corpóreo, tem afetos e está inserido num              
contexto de relações. Isso vale dizer a compreensão de um sujeito que deve ser              
considerado em sua dimensão bio-psicossocial. Acrescentamos, ainda, que o sujeito          
multidimensional é um sujeito desejante, o que significa considerar que, além da            
satisfação de suas necessidades básicas, ele tem demandas simbólicas, busca          
satisfação nas suas diversas formulações de realização, tanto nas atividades de           
criação quanto na obtenção de prazer nas mais variadas formas. (GONÇALVES,           
2006, p. 3). 
 
 

Em palavras de Tenório e Schelbauerii, segundo Anísio Teixeira: 

 
Para Anísio Teixeira, a educação escolar deveria voltar-se para a formação integral            
da criança. Neste sentido, deveria romper com todo o modo tradicional, livresco e             
seletivo de se trabalhar e adotar uma prática educativa que considerasse os interesses,             
as aptidões, as habilidades e a realidade social de cada aluno. [...] Anísio expressa sua               
ideia de educação integral, ao afirmar em seu discurso, a necessidade da expansão do              
sistema escolar. Defendia um sistema que permitisse à criança estabelecer relações           
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entre a programação desenvolvida na escola e as atividades do dia-a-dia dos alunos.             
Nomeou os métodos de ensino da época como “artificiais e livrescos”, cuja aplicação             
não desenvolvia a iniciativa do aluno nem permitia a sua participação ativa no             
processo ensino-aprendizagem. Os alunos, segundo ele, não obtinham informações         
sobre seus problemas, sua terra, sua gente e a escola não lhes ofereciam             
oportunidades para a formação de seu caráter. (2007, p. 4). 
 

 
Assim, extrapolamos as barreiras do currículo mínimo, das disciplinas não integradas           

uma com as outras e com a vida, para articular com o trabalho pedagógico questões que                

envolvem a perspectiva do sujeito, envolvendo os aspectos cognitivos, psicomotores, sociais,           

afetivos, de maneira que ainda se pode pensar que a Educação Infantil tem esse espaço de                

uma educação integral dos infantes, ao menos, legalmente.  
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3. BRINCADEIRA E LEGISLAÇÃO  
A partir dos primeiros estudos sobre a importância do lúdico, sendo eles jogos e/ou              

brincadeiras, para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social do indivíduo, e, dos            

estudos que se seguiram a partir do olhar para a infância, este capítulo traz fatores legais                

como As Diretrizes Curriculares Nacionais e a Lei de Diretrizes e Bases que asseguram a               

importância do brincar, especialmente na fase da na Educação Infantil, para crianças            

pequenas de 0 a 6 anos. 
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3.1 EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A Educação Infantil, modalidade da Educação Básica, passa a ser um direito social da              

criança a partir da Constituição de 1988, no qual se tem o atendimento em creches e                

pré-escolas para as crianças de 0 a 5 anos. A partir dos 4 anos, a Educação Infantil não é                   

apenas vista como um direito social da criança, do qual se pode ou não usufruir, mas também                 

uma obrigação do Estado e da família. Assim, a definição de Educação Infantil é: 

 
 

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

 
As Diretrizes Curriculares Nacionais entendem como indissociável o cuidado e o           

processo educativo. Dessa forma, requer atenção e preocupação ao desenvolvimento          

intelectual, emocional, motor e social da criança. Por essa razão, se faz necessário que as               

instituições de ensino estejam preparadas para atender as necessidades dos infantes, de modo             

a permitir que eles aprendam, descubram, reflitam, questionem, brinquem, desenvolvam          

autonomia e se tornem ativos no processo de construção do conhecimento. Ao abordar as              

infâncias e suas especificidades, é importante entender a concepção de criança para o Estado.              

Nesse sentido, entende-se como criança o  

 
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que             
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia,          
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a           
natureza e a sociedade, produzindo cultura.  (BRASIL, 2010, p. 12 - grifos meus) 
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A Educação Infantil tem como componente de seu currículo o desenvolvimento           

integral da criança pequena, de maneira que complemente a ação da comunidade e da família,               

observando seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social (BRASIL, 1996). Nesse           

contexto, segundo Gallo (2011), essa educação pode ser entendida como a disposição de             

fatores e processos que possibilitem à criança aprender a fazer suas escolhas, produzir suas              

conexões, construir seu processo de aprendizagem em meio ao múltiplo e ao diverso.             

Processo que só acontece quando existe espaço para o ócio, em que se cria as atividades que                 

se findam nelas mesmas, como a brincadeira. Assim, as instituições de Educação Infantil             

devem se comprometer com o desenvolvimento da criança, permitindo que ela alcance a             

autonomia e aprenda a conviver e interagir de forma articulada com o mundo e com os outros                 

que estão a sua volta. De acordo com a LDB 9394/96, em seu artigo 29 do capítulo II,                  

destaca-se que: 

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o            
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físicos,             
psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da           
comunidade. 

 

Pode-se afirmar que a Educação Infantil tem a finalidade de fomentar a formação da              

criança, de forma afetiva e lúdica, visto que reconhece a importância da educação desde os               

primeiros anos de vida. A educação direcionada às crianças pequenas têm a capacidade de              

refletir no desenvolvimento do infante, a partir das interações que serão oferecidas, podendo             

influenciar de maneira positiva na vida da mesma, visando desenvolvê-la em todas as suas              

dimensões: física, social e intelectual e emocional. 

O desenvolvimento da multilateralidade das dimensões humanas, a aprendizagem a          

partir de diferentes formas e meios expressivos, o preparo para o progresso escolar são              

aspectos fundamentais para construção de um currículo que atenda as demandas dessa etapa             

da educação. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil             

(DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009), o currículo deve ser organizado para promover o             

desenvolvimento da criança com práticas que relacionam seus saberes aos conhecimentos           

ambientais, artísticos, científicos e tecnológicos. 

 

3.2  BRINCADEIRAS COMO UM DIREITO  
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Considerando que os autores que compõem esse trabalho monográfico começaram          

seus estudos sobre a brincadeira na infância por volta do século XIX, e com a concepção de                 

família burguesa, criou-se o sentimento de infância para com os pequenos. De forma que os               

estudos sobre os pequenos avançaram, assim como os seus direitos.  

A DCNEI entende a proposta pedagógica de uma escola como o documento que             

garante que a mesma cumpra sua função sociopolítica e pedagógica, de maneira que por meio               

desse documento seja oferecido condições para que os pequenos usufruam seus direitos, que             

a educação seja atrelada ao cuidado, que possibilite a convivência social, proporcionando a             

ampliação de saberes e da subjetividade. E por meio disso cumpra o seu objetivo, sendo ele  

 

garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de            
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à           
proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à              
convivência e à interação com outras crianças. (BRASIL, 2010, p. 18 - grifos meus) 
 

 

De forma que organização do currículo também deve ser pensada para garantir esses             

direitos. Por essa razão, as DCNEI demarcam os eixos norteadores da prática pedagógica para              

a educação infantil, em que se define que “interações e as brincadeiras, experiências por meio               

das quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas              

ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens,              

desenvolvimento e socialização” (BRASIL, 2017, p. 35). 

Já a Base Nacional Comum Curricular traz as condições necessárias para que a             

criança consiga aprender e aborda a importância do meio em que o infante está inserido,               

devendo a aprendizagem ser desafiadora e significativa. Além disso, há a necessidade de que              

na aprendizagem se estabeleçam relações entre seus atores, o mundo e a natureza, que              

relaciona-se com as concepções sobre cognição dos autores abordados no primeiro capítulo            

deste trabalho. 

Outra questão abordada pela BNCC é a necessidade de garantir direitos de            

aprendizagem e desenvolvimento, em que a convivência em grupos diferentes explorem e            

ampliem o conhecimento e o respeito; a brincadeira em sua multiplicidade de modo que              

impulsione a criatividade, a imaginação e a produção de cultura; a participação nas diversas              
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atividades propostas pela escola para que a criança tenha acesso a materiais e espaços; a               

exploração de formas, gestos, texturas, saberes, lugares, história, cultura e natureza; a            

expressão da criança enquanto sujeito pensante, crítico, reflexivo e sensível; e o            

conhecimento e construção da personalidade, do meio social e da cultura, a partir de              

experiências e brincadeiras que possibilitem a criança ser alguém que 

 
[...] observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que             
constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas              
interações com o mundo físico e social não deve resultar no confinamento dessas             
aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. (BRASIL, 2017, p.            
34) 

 

Não é à toa que as DCNEI trazem como eixo da proposta pedagógica interações e               

brincadeiras, depois de mais de dois séculos a luz dos estudos sobre a brincadeira, não é                

novidade a sua relevância para a formação não apenas do cognitivo, mas também do              

emocional e social. De tal forma que torne, assim, um direito da criança que o educador deve                 

garantir nos anos iniciais de escolarização dos infantes.  

Depois de anos de crianças com infâncias silenciadas, eis que as leis direcionadas             

para os pequenos tentam dar vozes aos mesmos. Assim, entendendo suas especificidades, as             

DCNEI asseveram a importância disso em seu trecho que traz como discussão “assegurar             

práticas junto às crianças de quatro e cinco anos que prevejam formas de garantir a               

continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, sem antecipação           

de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental” (BRASIL, 2010), porém essas            

leis ainda assim não garantem o direito pleno da criança, visto que ainda criam-se escolas               

pré-alfabetizadoras e preparatórias das quais não permitem às crianças o tempo das suas             

singularidades, das interações, das construções de saberes significativas, do         

autoconhecimento, por meio das brincadeiras. 

 

Ao longo da história, o exercício do poder dos adultos sobre as crianças             
generalizou-se e ganhou nos processos educativos fortes aliados. As crianças têm           
sido educadas muito mais para a submissão às regras de um mundo adultocêntrico do              
que para sua própria formação. (LEAL, 2004, p. 20) 
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Ainda hoje, perpassa no senso comum a ideia da brincadeira vinculada apenas ao             

lazer. Com isso, ainda é difícil estabelecer socialmente os estudos dos nossos autores, visto              

que a brincadeira, o ócio, o lazer, o lúdico, são atividades vinculadas ao prazer, mas apenas                

assim alcançaremos a emancipação do indivíduo.  

 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Escrever esse trabalho monográfico foi, ao mesmo tempo, lembrar doces brincadeiras           

vividas na minha infância e na minha docência e, também, entender os processos que fazem               

das brincadeiras serem questões tão importantes para o desenvolvimento dos seres humanos            

em seus amplos aspectos. Dessa forma, a brincadeira é o lugar em que as crianças               

ressignificam os atores sociais por aspectos que eles conhecem, recriando e construindo            

novos saberes, a partir das relações com o outro. É pela brincadeira que as crianças               

desenvolvem aspectos não apenas cognitivos, mas também afetivos e sociais. 

Ao pensar nos primeiros teóricos sobre o assunto, uma vez que são dois séculos de               

estudos dessa temática, houveram os avanços legais para/com a criança, em seus direitos             

sociais, em sua perspectiva de especificidades e de ser humano. De maneira que a brincadeira               

torna-se uma especificidade da época infância. 

Assim, as instituições de educação para os pequenos devem encontrar meios de            

propiciar momentos e espaços em que os infantes possam ampliar os seus conhecimentos de              

mundo a partir das interações construídas e trazidas nas brincadeiras.  

Contudo, ao longo desta escrita monográfica, trago comigo um sentimento ambíguo           

sobre os infantes e seus direitos. Ao mesmo tempo em que os estudos avançam e se percebe                 

cada vez mais a importância dessa faixa etária na vida do indivíduo, respeitando sua              

potencialidades e especificidades, mas ainda estamos longe do que seria o ideal. Isso me faz               

refletir se essas vozes ainda estão silenciadas, em vista de um mundo capitalista e              

competitivo, no qual desde cedo as crianças entram na educação infantil já na perspectiva              

concorrencial de preparação para os anos posteriores. É preciso estarmos todos cientes, pais,             

professores, escolas e sociedade, do que isso representa. 
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