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APRESENTAÇÃO 

 

 O NEPSID – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Simbolismo, Infância e 

Desenvolvimento surge em decorrência da experiência e do trabalho 

desenvolvido desde 1994 na Escola Oficina Lúdica formando profissionais das 

mais diversas áreas, sobretudo no âmbito da educação não formal. Foi 

interessante constatar, ao longo do tempo que as propostas de formação (que 

vão desde o trabalho com o jogo, passando pelo corpo, artes plásticas, 

expressão corporal, confecção de jogos e brinquedos, a importância dos contos 

até tratamentos mais reflexivos e teóricos relativos ao desenvolvimento do ser 

humano) interessam, não só aqueles que trabalham em ONG´S, centros 

culturais e desportivos, brinquedotecas, hospitais pediátricos, etc., mas 

também educadores das instituições de educação infantil, ensino elementar, 

médio e superior. 

 A presente série de “Cadernos do Nepsid” constitui-se em um material 

de apoio que temos utilizado como base reflexiva das nossas ações 

educacionais baseadas na proposta do VIVENCIAR, SENTIR, REFLETIR, 

proposta esta que tem sido muito bem recebida pelo nosso público. 

 Neste primeiro número, apresentamos os “Segredos do mundo lúdico”, 

tema que tem sido o “carro chefe” das nossas propostas de formação.  

 É nosso desejo contribuir para um embasamento, debate e reflexões 

mais aprofundadas. 

 

Adriana Friedmann 
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1 - SER CRIATIVO 

Nachmanovitch, Stephen. Summus, S.P., 1993 

PRÓLOGO: A NOVA FLAUTA 

Um deus pode fazê-lo. Mas como um 

homem pode penetrar as cordas da lira? 

Ranier Maria Rilke 

 

Em sâncristo existe uma palavra, lîla, que significa "jogo", "brincadeira". 

Mais rica de sentidos do que as palavras correspondentes em nossa língua, ela 

significa brincadeira divina, o jogo da criação, destruição e recriação, o dobrar 

e desdobrar do cosmos. Lîla, profunda liberdade, é ao mesmo tempo a delicia e 

o prazer do momento presente e a brincadeira de Deus. Significa também 

"amor".  

Lîla pode ser a coisa mais simples que existe -- espontânea, infantil, 

franca. Mas, à medida que crescemos e experimentamos as complexidades da 

vida, ela também pode ser a conquista mais dura e difícil, e chegar a desfrutá-

la é como retornar ao nosso verdadeiro ser. 

Quero começar por uma pequena história. Transcrita do folclore 

japonês, ela abrange toda a viagem que faremos por estas páginas. Nos dá o 

sabor da conquista da livre expressão, da total liberdade criativa, da qual 

emergem a arte e a originalidade. É a história da jornada de um jovem músico, 

desde o mero talento até a arte genuína que emerge livre e desimpedida da 

própria fonte da vida: 

Uma nova flauta foi inventada na China. Descobrindo a sutil beleza de 
sua sonoridade, um professor de música japonês levou-a para o seu país, onde 
dava concertos por toda parte. Uma noite, tocou com uma comunidade de 
músicos e amantes da música que viviam numa certa cidade. No final do 
concerto, seu nome foi anunciado. Ele pegou a nova flauta e tocou uma peça. 
Quando terminou, fez-se silêncio na sala por um longo momento. Então, a voz 
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do homem mais velho da comunidade se fez ouvir do fundo da sala: "Como um 
deus!" 

No dia seguinte, quando o mestre se preparava para partir, os músicos o 
procuraram e lhe perguntaram quanto tempo um músico habilidoso levaria para 
aprender a tocar a nova flauta. "Anos", ele respondeu. Eles lhe perguntaram se 
aceitaria um aluno, e ele concordou. Depois que o mestre partiu, os homens se 
reuniram e decidiram enviar-lhe um jovem e talentoso flautista, um rapaz 
sensível à beleza, dedicado e digno de confiança. Deram-lhe dinheiro para 
custear suas despesas e as lições de música, e o enviaram à capital, onde o 
mestre vivia. 

O aluno chegou e foi aceito pelo professor, que lhe ensinou uma única e 
simples melodia. No início, recebeu uma instrução sistemática, mas logo 
dominava todos os problemas técnicos. Agora, chegava para a sua aula diária, 
sentava-se e tocava a sua melodia -- e tudo o que o professor lhe dizia era: 
"Falta alguma coisa". O aluno se esforçava o mais que podia, praticava horas a 
fio, dia após dia, semana após semana, e tudo o que o mestre lhe dizia era: 
"Falta alguma coisa". Implorava ao mestre que escolhesse outra música, mas a 
resposta era sempre "não". Durante meses e meses, todos os dias ele tocava e 
ouvia "Faltava alguma coisa". A esperança de sucesso e o medo do fracasso 
foram se tornando cada vez maiores, e o aluno oscilava entre a agitação e o 
desânimo. 

Finalmente, a frustração o venceu. Ele fez as malas e partiu 
furtivamente. Continuou a viver na capital por mais algum tempo, até que seu 
dinheiro acabou. Passou a beber, Finalmente, empobrecido, voltou à sua 
província natal. Com vergonha de mostrar-se a seus antigos colegas, foi viver 
numa cabana fora da cidade. Ainda mantinha sua flauta, ainda tocava, mas já 
não encontrava nenhuma nova inspiração na música. Camponeses que por ali 
passavam ouviam-no tocar e enviavam-lhe seus filhos para que eles lhes desse 
lições de música. E assim ele viveu durante anos. 

Uma manhã, bateram à sua porta. Era o mais antigo mestre da cidade, 
acompanhado de seu mais jovem aluno. Eles lhe contaram que naquela noite 
haveria um concerto e que todos haviam decidido que não tocariam sem ele. 
Depois de muito esforço para vencer seu medo e sua vergonha, conseguiram 
convencê-lo, e foi quase num transe que ele pegou uma flauta e os acompanhou. 
O concerto começou. Enquanto esperava atrás do palco, nada perturbou seu 
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silêncio interior. Finalmente, no final do concerto, seu nome foi anunciado. Ele 
subiu ao palco com fúria. Olhou para as mãos e percebeu que havia escolhido a 
nova flauta. 

Agora ele sabia que não tinha nada a ganhar e nada a perder. Sentou-se 
e tocou a mesma melodia que tinha tocado tantas vezes para o mestre no 
passado. Quando terminou, fez-se silêncio por um longo momento. Então, a voz 
do homem mais velho se fez ouvir, soando suavemente do fundo da sala: "Como 
um deus!" 
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2 - SER CRIATIVO 

Nachmanovitch, Stephen. Summus, S.P., 1993 

A MENTE QUE BRINCA 

A criação do novo não é conquista do intelecto, 

mas do instinto de prazer agindo por uma necessidade interior. 

A mente criativa brinca com os objetos que ama. 

Carl Jung 

A improvisação, a composição, a literatura, a pintura, o teatro, a 

invenção, todos os atos criativos são formas de divertimento, o ponto de 

partida da criatividade no ciclo de desenvolvimento humano e uma das funções 

vitais básicas. Sem divertimento, o aprendizado e a evolução são impossíveis. O 

divertimento é a raiz de onde brota a arte original; é o material bruto que o 

artista canaliza e organiza com as ferramentas do conhecimento e da técnica. 

A própria técnica nasce da diversão, porque não podemos adquirir técnica 

apenas por meio da prática repetida, da persistente experimentação e 

utilização de nossas ferramentas, num teste contínuo de seus limites e de sua 

resistência. O trabalho criativo é divertimento; é a livre exploração dos 

materiais que cada um escolheu. A mente criativa brinca com os objetos que 

ama. O pintor brinca com a cor e o espaço. O músico brinca com o som e o 

silêncio. Eros brinca com os amantes. Os deuses brincam com o universo. As 

crianças brincam com qualquer coisa em que possam pôr as mãos. 

A brincadeira é natural nos mamíferos superiores, a exacerbada nos 

macacos e chimpanzés. Entre os humanos, como mostrou Johan Huizinga em 

Homo ludens: a study of the play element in culture ("Homo ludens: um estudo 

sobre o elemento diversão na cultura"), o divertimento permeia todas as 

facetas de nossa vida e tem assumido as mais diversas formas, algumas 

altamente evoluídas, como o ritual, as artes, a política, o esporte e a própria 

civilização. "Mas quando se alcança à diversão", escreve Huizinga, "se adquire 

compreensão, porque onde há diversão não existem problemas." 

O divertimento é sempre uma questão de contexto. Não depende do que 

fazemos, mas de como fazemos. Não pode ser definido, porque todas as 
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definições resvalam, dançam, se combinam, se afastam e voltam a combinar-se. 

O ambiente onde a diversão ocorre pode ser informal ou extremamente solene. 

Até o trabalho mais difícil, se enfrentando com espírito alegre, pode ser 

diversão. Quando me divirto, descubro novas maneiras de me relacionar com as 

pessoas, com os animais, com as idéias, com as imagens, comigo mesmo. O 

divertimento desafia hierarquias sociais. Misturamos elementos que 

anteriormente estavam separados. Nossas ações tomam caminhos inusitados. 

Brincar é libertar-se de restrições arbitrárias e expandir o próprio campo de 

ação. A brincadeira possibilita uma maior riqueza de reações e melhora nossa 

capacidade de adaptação. Esse é o valor evolucionário da diversão -- ela nos 

torna mais flexíveis. Ao reinterpretar a realidade e criar coisas novas, nos 

protegemos contra a rigidez. A brincadeira nos permite reorganizar nossas 

capacidades e nossa verdadeira identidade, de forma que possamos utilizá-las 

de maneiras inesperadas. 

"Brincar" é diferente de "jogar". Brincar é ter o espírito livre para 

explorar, ser e fazer por puro prazer. O jogo é uma atividade definida por um 

conjunto de regras, como no beisebol, na composição de um soneto, de uma 

sinfonia, na diplomacia. A brincadeira é uma atitude, uma disposição, uma 

maneira de fazer as coisas, ao passo que o jogo é uma atividade definida por 

regras e que depende de um campo e de jogadores. É possível encarar um jogo 

como o beisebol ou a composição de uma fuga como diversão; e também é 

possível vivenciá-los como lîla (jogo divino), como trabalho duro, como uma 

oportunidade de prestígio social ou mesmo de vingança. 

No contexto especial da diversão, os atos perdem seu contexto normal. 

Geralmente criamos um cenário seguro para a diversão, mas, se estivermos 

suficientemente livres, poderemos nos divertir mesmo diante de um grande 

perigo. O contexto especial é marcado pela mensagem "Isto é divertimento" -- 

um cão que abana a cauda, um sorriso, um brilho nos olhos, a entrada de um 

teatro, o apagar das luzes numa sala de concertos. 

Os antropólogos descobriram que o galumphing* é um dos primitivos 

talentos que caracterizam as formas de vida mais evoluídas. Galumphing é a 

                                                 
*
 Segundo o Ramdom House Dictionary vem do verbo galumph; 
mover-se pesadamente, desajeitadamente. Talvez uma invenção 
de Lewis Carrol, a partir dos termos gallop e triumphant 
(galope + triunfante) (Alice através do espelho). O autor 
deste livro faz um uso mais livre do termo. (N.T.) 

 



 

 12 

enorme indisciplina e a aparentemente incansável energia e disposição para a 

brincadeira que demonstram os filhotes de animais, as crianças -- e também as 

comunidades e civilizações primitivas. Galumphing é também a aparentemente 

inútil elaboração e ornamentação da atividade. É desperdício, excesso, 

exagero. Nós galumph quando pulamos em vez de andar, quando escolhemos um 

caminho teatral em vez de um caminho eficiente, quando jogamos um jogo cujas 

regras exigem uma limitação de nosso potencial, quando estamos mais 

interessados nos meios do que nos fins. Criamos obstáculos em nosso caminho 

só para desfrutar o prazer de vencê-los. Nos animais mais evoluídos e nos 

humanos, isto tem um supremo valor evolutivo. 

Galumphing nos permite atender à lei da variedade necessária. Esta lei 

fundamental da natureza determina que, para lidar com uma quantidade x de 

informações, um sistema precisa ser capaz de assumir no mínimo x diferentes 

estados de ser. Na fotografia, por exemplo, se quisermos captar três níveis de 

luminosidade, precisaremos de uma câmara com no mínimo três aberturas do 

diafragma ou três velocidades. Na música, se quisermos transmitir três tipos 

de emoção, precisaremos imprimir ao nosso instrumento pelo menos três tipos 

diferentes de toque -- de preferência muito mais. É a isso que nos referimos 

quando falamos em "ter técnica para queimar" -- ter à nossa disposição meios 

mais poderosos e mais flexíveis do que os que seriam necessários numa dada 

situação. Aquele que deseja ser artista precisa ter visões, sentimentos e 

insights profundos, mas sem técnica não existe arte. A variedade de meios 

capazes de ampliar nossas possibilidades de expressão nasce da prática, do 

divertimento, do exercício, da exploração, da experimentação. A conseqüência 

da falta de exercício (ou de exercício insuficiente) é a rigidez do corpo e do 

coração, e um número cada vez mais reduzido de meios de expressão. 

Através da brincadeira ou da diversão, os animais, as pessoas ou as 

sociedades experimentam todos os tipos de combinações e permutas de formas 

corporais, formas sociais, formas de pensamento, imagens e regras que não 

seriam possíveis num mundo regido apenas por valores imediatos de 

sobrevivência. A criatura que brinca está mais apta a se adaptar à mudança de 

contextos e de condições. A brincadeira, na forma da livre improvisação, 

desenvolve nossa capacidade de lidar com um mundo em constante mutação. 

Brincando com uma enorme variedade de adaptações culturais, a humanidade se 

espalhou por todo o globo terrestre, sobreviveu a várias idades do gelo e criou 

artefatos surpreendentes. 
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Aprendemos (segundo o Eclesiastes e a segunda lei da termodinâmica) 

que, no curso natural das coisas, o mundo de matéria e energia caminha da 

ordem para a desordem. Mas a vida revela uma contra-corrente intrínseca a 

essa tendência, transformando matéria e energia em padrões mais e mais 

organizados no contínuo jogo da evolução. Essa proliferação de formas variadas 

parece ser capaz de auto-organização, automotivação e auto-enriquecimento, 

como o próprio divertimento. 

Existe uma palavra alemã, funktionslust, que significa o prazer de fazer 

alguma coisa ou produzir um efeito, e que é diferente do prazer de ter alguma 

coisa ou obter um efeito. A criatividade está presente mais na busca do que na 

conquista. Obtemos prazer na repetição energética, na prática, no ritual. Sob a 

forma de divertimento, o ato é um fim em si mesmo. A ênfase está no 

processo, não no resultado. O divertimento é intrinsecamente satisfatório. Não 

está condicionado a coisa alguma. O divertimento, a criatividade, a arte, a 

espontaneidade, todas essas experiências contêm em si suas próprias 

recompensas, e são bloqueadas quando o desempenho é motivado pela 

possibilidade de recompensa ou punição, de lucro ou perda. Por essa razão, 

"nem só de pão vive o homem". 

O divertimento não tem uma causa. Ele existe por si mesmo. Lembremos 

a conversa entre Moisés e Deus no Êxodo: Moisés queria saber o que dizer ao 

povo quando ele lhe perguntasse com quem estivera falando, quem lhe dera a 

inspiração. Deus respondeu simplesmente: "Eu sou quem sou". E assim é o 

divertimento. 

Assim como lîla, ou criatividade divina, a arte é um dom que nasce da 

alegria, da autodescoberta, do conhecimento interior. A diversão não custa 

nada; se lhe atribuirmos um preço ela deixa de ser diversão. Em algum 

momento de sua vida, entretanto, o artista terá de enfrentar a questão do 

dinheiro. É uma questão difícil de resolver, porque o artista precisa comer, 

comprar seu equipamento, financiar anos de treinamento profissional. No 

entanto, o mercado tem a capacidade de roubar de nossa arte, por mínimo que 

seja, a condição de puro prazer e livre expressão, e em alguns casos pode 

contaminá-la totalmente. Os atletas profissionais enfrentam o mesmo 

problema. Não há dúvida que, até certo ponto, eles jogam por amor ao esporte, 

mas as questões de dinheiro, prestígio e fama lhes roubam muito desse prazer. 
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Da mesma forma, escrever só é arte quando o escritor adora trabalhar 

com a linguagem, quando se diverte no jogo da imaginação, e não quando encara 

o ato de escrever meramente como um meio de transmitir suas idéias. O 

propósito da literatura não é "defender uma idéia", mas despertar a 

imaginação. Naturalmente, essas coisas existem num continuum; jornalismo e 

literatura não são categorias estanques e predeterminadas, nem tampouco a 

arte comercial e a arte expressiva. 

Na lenda do flautista, enquanto ele tocava em busca de aprovação, de 

prestígio, para satisfazer às expectativas do mestre ou para evitar a vergonha, 

sempre faltava alguma coisa. Mas quando já não tinha nada a ganhar ou a 

perder, então pôde tocar realmente, com total prazer e liberdade. 

No reino dos mitos e símbolos, o espírito da diversão é representado por 

uma grande variedade de arquétipos: o Louco, o Bobo, o Travesso, a Criança. O 

Louco é uma imagem do tarô que representa a pura potencialidade. Os bobos e 

os palhaços aparecem nas mitologias e na poesia de civilizações de todo o 

mundo, nas figuras dos deuses Trickster e Coyote dos índios americanos, do 

deus grego Pã, dos bobos e bufões do Renascimento na Itália, na Inglaterra e 

na França. A sabedoria do bobo da corte é um tema que permeia toda a obra de 

Shakespeare. Loucos, bobos, bufões, e também os xamãs, em certa medida, 

têm servido como musas, como canais do inconsciente, sem o medo e a vergonha 

que normalmente inibem os adultos. O bobo é indomável, imprevisível, inocente, 

às vezes destruidor. Nascido numa era anterior à Criação, ele perambula 

(galumph) pela vida, sem preocupação com passado ou futuro, bem ou mal. 

Sempre improvisando, sem se preocupar com as conseqüências de seus atos, ele 

pode ser perigoso; suas aventuras freqüentemente se voltam contra os outros. 

Mas como sua ação brincalhona é completamente livre e sem freios ("Porque os 

loucos se aventuram por caminhos que os anjos temem trilhar"), ele é o criador 

da cultura e, em muitos mitos, o criador dos outros deuses. Ele chama todos os 

seres e coisas existentes no mundo de irmãozinhos, e fala a linguagem de cada 

um deles. O louco é um dos nossos espíritos guardiões, é aquele que mantém 

viva a infância da humanidade. 

A musa mais poderosa é a nossa criança interior. O músico, o poeta, o 

artista vivem toda a vida em contato com essa criança, à parte do ser que sabe 

brincar. "Aquele que não receber o Reino de Deus como uma criança", disse 

Jesus, "não poderá entrar nele." Sendo uma experiência prazerosa e divertida, 

a improvisação é a redescoberta do espírito selvagem que existe em cada um 
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de nós, o reencontro com a nossa alma infantil. Os psicanalistas costumam 

chamar esse reencontro de "regressão a serviço do ego". Entretanto, ele não 

está a serviço do ego, mas do Ser Total. 

A plena criatividade artística ocorre quando, por meio do talento e da 

técnica, o adulto é capaz de entrar em contato com a clara e inesgotável fonte 

de prazer da criança que existe dentro dele. Esse contato traz um sentimento 

que reconhecemos instintivamente. É como "uma bola deslizando veloz pela 

correnteza: um fluxo contínuo e ininterrupto". 

Uma menina que aprende a andar de bicicleta descobre que o segredo de 

pedalar sem esforço é o equilíbrio -- a contínua adaptação à contínua mudança. 

Quando chega a ponto de gritar: "Olhe, mamãe, sem as mãos", ela já aprendeu 

que pode usar cada vez menos meios para controlar um poder cada vez maior. 

Aprendeu a encontrar e brincar conscientemente com o ritmo, o peso, o 

equilíbrio, a geometria e a coordenação motora. E ela faz isso sozinha, com seu 

próprio corpo. As emoções que surgem nessa descoberta são o medo, o prazer, 

o orgulho, a descrença, o júbilo e o desejo de tentar mais uma vez. 

É isso que os músicos de formação clássica sentem quando descobrem 

que são capazes de tocar sem partitura. É como atirar longe as muletas. Talvez 

seja um tanto cruel chamar as partituras de Beethoven ou de Bach, que sempre 

estiveram sentados à mão direita de Deus Pai, de muletas. Mas o que 

aprendemos com a nossa renovada capacidade de improvisação é que depender 

da criatividade dos outros pode nos enfraquecer. Quando esse poder que não 

depende de ninguém mais aflora, ocorre uma liberação da energia, da 

simplicidade, do entusiasmo. A palavra "entusiasmo" provém de uma palavra 

grega que significa "cheio de theos", ou seja, preenchido por Deus. 

Quando o professor de flauta de nossa lenda chegou à cidade, tocou algo 

extremamente simples. Ele tinha técnica para queimar, podia tocar qualquer 

coisa, mas tocou uma melodia simples, mas de um poder incrível. Tocou como um 

deus. Depois de anos de sofrimento, o aluno finalmente consegue tocar da 

mesma maneira. O trabalho pode acarretar muita tensão, exigir muita alma, 

mas é extremamente simples. 

Como veremos nos capítulos seguintes, às vezes precisamos enfrentar 

uma batalha dolorosa para chegar a ponto de não sentirmos mais medo da 

criança que vive dentro de nós. Freqüentemente sentimos que as pessoas não 
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nos levam a sério, ou não nos julgam suficientemente qualificados. Para sermos 

aceitos, esquecemos nossa fonte interior e nos protegemos por trás da rígidas 

máscaras do profissionalismo ou do conformismo que a sociedade 

continuamente nos impõe. Nossa parte infantil é a parte que, como o Louco, 

simplesmente faz e diz, sem precisar apresentar suas credenciais. 

Assim como outras manifestações da Musa, a criança é a voz de nosso 

conhecimento interior. E a linguagem primordial desse conhecimento é o 

prazer. À luz desse conceito, o psiquiatra Donald Winnicott definiu o objetivo 

da cura psicológica como "trazer o paciente de um estado em que não é capaz 

de brincar para um estado em que é capaz de brincar. (...) Somente através da 

diversão, e apenas da diversão, o indivíduo, criança ou adulto, é capaz de ser 

criativo e de usar toda a sua personalidade, e é apenas sendo criativo que o 

indivíduo descobre o seu ser mais profundo". 
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3 - "VAMOS ABRIR A PORTA PARA IR BRINCAR? 

Pois o jogo pode resgatar o mais humano em nós " 

Adriana Friedmann 

Dia a dia, pode-se constatar no cotidiano da nossa sociedade ocidental, uma 

necessidade cada vez maior de ampliar o campo de atuação dos educadores, 

psicólogos, professores das várias áreas, líderes, multiplicadores, em fim, de 

todos aqueles que trabalham com pessoas. Tanto as teorias acadêmicas, que 

não saem do papel, quanto as técnicas isoladas, sem nenhum embasamento que 

as sustente, não mais satisfazem aqueles que trabalham com crianças e 

adultos. 

Foi sob essa perspectiva e depois de alguns anos de pesquisas, que tenho me 

preocupado com o resgate da atividade lúdica na vida dos indivíduos. Acredito 

que para resgatar essa riqueza lúdica na vida do outro, devemos antes de tudo, 

resgatar dentro de nós mesmos as diversas características da nossa 

humanidade. Somos formados e educados dentro da nossa cultura ocidental 

para nos "adequarmo-nos" a grupos, situações, regras. A escola nos ensina a 

pensar, desenvolve nosso raciocínio e coloca-nos no mercado de trabalho para 

sermos "competentes". Assim, aos poucos, vão ficando esquecidas "peças" do 

nosso quebra-cabeça humano: nossos sentidos e percepções vão se 

"congelando"; nossas articulações e músculos vão se "atrofiando"; nossa 

criatividade fica "abafada no fundo do baú"; temos a cada dia mais e mais 

dificuldades para estabeleceremos vínculos amorosos com quem está a nossa 

volta; nosso coração bate forte, grita para lhe darmos mais atenção; e o que 

dizer então do nosso lado espiritual, esquecido dentro de algum conto de fadas 

que ouvimos pela última vez quando tínhamos uns dez, onze anos?! 

O que significa então ser "competente"? Obter um título universitário? ; ter 

uma boa colocação no mercado de trabalho?; ter um bom salário para ficarmos 

tontos na roda gigante do consumo? E a nossa vida?, e a nossa humanidade? , 

onde ficam nesse turbilhão? 

Como resgatar então toda essa humanidade dentro de nós, como voltar a achar 

todas as peças desse quebra-cabeça que somos nós, para tornar as nossas vidas 

mais significativas, neste labirinto tecnológico? 
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Na minha "trilha" vou encontrando algumas peças desse quebra-cabeças e 

descobrindo que através de propostas lúdicas e dinâmicas grupais, é possível o 

indivíduo se perceber e "acordar" suas partes adormecidas. 

As vivências lúdicas, respaldadas por uma reflexão posterior a partir das 

mesmas, mostraram-se como um caminho desafiador e muito rico para o 

desenvolvimento das nossas potencialidades. 

A partir de experiências práticas, podemos reviver situações que nos levem a 

resgatar nossas verdadeiras "possibilidades" individuais; que nos levem a 

recriar, a sentir novamente, a perceber, a ouvir todas as outras vozes que 

ficaram caladas dentro de nós. Assim, podemos refletir à respeito das nossas 

necessidades e potencialidades e, conseqüentemente, à respeito das 

necessidades e potencialidades latentes nas crianças e adultos com quem 

trabalhamos. 

A atividade lúdica, mostra-se pois, um riquíssimo instrumento de trabalho para 

o desenvolvimento de seres humanos íntegros, que pensam, sentem, criam, 

trocam experiências, falam com seus corpos e fazem parte de um todo, em 

comunhão com a natureza e com o cosmos. 

Se quisermos trabalhar com o jogo, devemos estar preparados para tal: brincar 

é coisa séria e para podermos trabalhar com pessoas devemos estar treinados 

como pessoas para poder conter as pessoas.”Só é possível transmitir aquilo que 

se contém", diz Inés Moreno. 

O jogo é vida e para podermos facilitar o jogo dos outros devemos abrir um 

espaço dentro de nós para vivenciar, pensar, sentir, criar e crescer como 

indivíduos e como profissionais. 

O facilitador do jogo é um porta-voz da mudança e um defensor de uma vida 

mais saudável e mais humana. 

Vamos então abrir a porta para ir brincar? ... 
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4 - BRINCAR: UMA VIAGEM, MUITOS PORTOS 

Adriana Friedmann 

 

OFERECER UM BRINQUEDO, UM JOGO UMA BRINCADEIRA A UMA 
CRIANÇA É UMA FORMA DE ESTARMOS PRESENTES NA VIDA DELA E 

DAR-LHE UMA PARTE DO NOSSO TEMPO, DA NOSSA PRESENÇA. 
BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS  SÃO TESTEMUNHOS DE AFEIÇÃO E 

AMOR, QUE DESDE A MAIS TENRA INFÂNCIA, DIFICILMENTE ALGUÉM 
ESQUECE. 

 No decorrer do último século, tem se falado, pensado, teorizado e 

pesquisado muito sobre o brincar, o que não significa que o assunto tenha sido 

esgotado. 

 Vou trazer aqui algumas reflexões que o brincar tem me suscitado nos 

últimos anos. São reflexões baseadas no meu percurso e experiência pessoal, 

que gostaria de partilhar com vocês. 

 O que é, pois esta viagem do brincar ? Tantas definições e teorias 

através do tempo ... Muitos portos, alguns bem conhecidos e explorados; 

outros, ainda por “conquistar”. 

OS ELEMENTOS DO BRINCAR 

 Podemos considerar que o brincar está composto por vários 

elementos:  

- uma ESTRUTURA, com começo, meio e fim que se mantém através 

das diferentes culturas e civilizações. 

- OS MEIOS – Como brincamos, de que forma? 

- OS FINS – Brinca-se porque, para que ? Pelo simples prazer de 

brincar ? Para realizar desejos ? Para descarregar energias ? Para 

compreender ?...Brinca-se de forma espontânea ou direcionada ? 

- CONTEÚDO(S) – os enredos, as temáticas que variam em função dos 

grupos, faixas etárias e contextos 
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- REGRAS – ao mesmo tempo em que se perpetuam, podem variar de um 

grupo ao outro. São a essência do brincar. Mais flexíveis nas 

brincadeiras, mais rígidas nos jogos estruturados. 

- ESPAÇO – que oportuniza ou atrapalha o desenvolvimento da 

brincadeira, sobre o qual falaremos longamente logo mais. 

- TEMPO – não é o tempo dos relógios; não é o tempo planejado; não é o 

tempo consciente. É simplesmente um tempo especial e precioso. Era 

muito. É, porém, cada vez menor ... 

- OBJETOS/BRINQUEDOS – antigamente, raros ou ligados à 

natureza. Hoje, cada vez mais presentes, estímulos interessantes, 

porém, muitas vezes deturpando o verdadeiro ato de brincar e 

incentivando mais o consumo. Objeto/Brinquedo, já seja artesanal, 

motivando o resgate, uma volta às raízes, ou industrializado, 

valorizando-se cada vez mais sua qualidade. Os das crianças vão 

desde o próprio corpo, os elementos da natureza, os brinquedos “de 

gente grande”, os artesanais, os industrializados, a sucata, os 

eletrônicos até a imaginação ... Os dos adultos: nossos pertences 

materiais (aos quais somos muitas vezes apegados demais !); nosso 

corpo; nossos sonhos; nossas imagens ... Todos esses brinquedos e 

objetos, escondem um simbolismo, uma mensagem, nem sempre 

explícita. 

- PARCEIROS - Antigamente o adulto brincava de forma indiscriminada 

com a criança. Mais tarde, o brincar começa a caracterizar o 

cotidiano infantil e ainda os adultos das classes populares brincam 

bastante. Com o surgimento da escola, o brincar passa a fazer parte 

do pedagógico. O brincar do adulto mistura-se com o jogo de azar. Na 

atualidade, a preocupação é resgatar o direito e a oportunidade de 

todas as crianças brincarem. E o adulto começa a procurar “do que 

brincar” nos seus momentos de lazer, como uma forma de aumentar 

sua auto-estima e desenvolver sua criatividade. 

Com quem nos permitimos brincar ? Com nossos alunos, com nossos 

filhos, no       trabalho, na família, com parceiros “virtuais” ? ... 

-  UM COMPORTAMENTO LÚDICO – diz respeito às ações e reações           

daqueles que brincam 
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O ESPAÇO DO BRINCAR 

Espaço de brincar 

 Espaço sagrado 

  Espaço adequado 

   Espaço alegre 

    Espaço tumultuado 

     Espaço flexível 

      Espaço grande ou pequeno 

       Espaço criativo 

        Espaço caloroso 

         Espaço moderno e 

        Espaço antigo 

       Espaço de lembranças 

      Espaço de saudades 

    Espaço de presenças 

   Espaço de descobertas 

  Espaço de aprendizagens 

 Espaço sagrado 

Espaço de brincar 

Meu espaço 

Teu espaço 
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Nosso espaço 

   

O ESPAÇO INTERNO DO BRINCAR 

Quando reflito a respeito de ESPAÇO penso, não somente no espaço 

externo, mas também no espaço interior de cada ser humano: o quanto estamos 

disponíveis internamente para deixar o brincar entrar nas nossas vidas. Penso 

tanto no espaço físico quanto no espaço no tempo, na vida. 

Quando há espaço interno, espírito lúdico interno, o espaço para o 

brincar acontecer no espaço externo surge de forma natural. 

 Assim dentro como fora. Permito-me brincar ? Para dar espaço ao 

outro, tenho que abrir espaço dentro de mim, em primeiro lugar. 

  

Vejamos agora, como funciona o brincar dentro de cada um de nós. Se 

imaginarmos nosso esquema corporal: quais são as partes do nosso corpo que 

mais brincam: 

- a cabeça com os pensamentos, fantasias, imagens ? 

- a voz, cantando, falando ? 

- os pés, dançando, andando, pisando ? 

- as mãos, através da expressão de alguma habilidade que exija 

destreza motora ? 

- * que outras partes poderíamos acrescentar a esta lista ? 

 

O ESPAÇO QUE O BRINCAR TINHA  

Brincar sempre foi  essencial ao ser humano. E como bem expressou 

Schiller “Um homem somente brinca quando ele é humano ..., e ele somente é 

humano quando brinca ...” 
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Historicamente o homem sempre brincou, através dos diversos povos e 

culturas e no decorrer da história, sem distinção, nas ruas, praças, feiras, rios, 

praias, campos ... 

Mas ao longo do tempo,  as formas de brincar, os espaços e tempos de 

brincar, os objetos de brincar e os brincantes, foram se transformando. Será 

que evoluímos enquanto seres humanos ?: o brincar que nos tornava mais 

humanos tem sido muito raro ... 

 

O ESPAÇO QUE O BRINCAR PERDEU  

Muitas são as causas do brincar ter ido perdendo seu espaço físico e 

temporal: 

- O crescimento das cidades, aumento das distâncias, maiores dificuldades 

de deslocamento e encontros. 

- A ausência de espaços públicos voltados para o lazer. 

- A criança indo para a escola e ocupada com outras atividades 

extracurriculares com menos tempo para brincar, ou seja para ser ela 

mesma. 

- A falta de segurança. 

- A inserção da mulher no mercado de trabalho e por conseguinte menos 

tempo junto aos seus filhos. 

- O incremento do consumo de brinquedos industrializados (preenchendo (??) 

tempos, espaços, afetos .... ?) 

- A globalização que tende a generalizar e nos leva a perder as 

especificidades e singularidades de cada comunidade . 

O ESPAÇO QUE O BRINCAR VEM RECONQUISTANDO 

Nossa cultura tem um espírito lúdico por natureza e tem acontecido, 

sobretudo na última década, um movimento de resgate do espaço de brincar, 

tanto interno quanto externo. 

Estudos e pesquisas na área do lúdico, assim como o incremento de 

cursos, eventos, debates, têm crescido mostrando cada vez mais a importância 

fundamental que a preservação do espaço tem no desenvolvimento, sobretudo 

da criança e do jovem. 
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Porque? 

A existência de espaços de brincar é importante para: 

 a socialização e troca entre os brincantes 

 o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e moral das crianças e jovens 

(inúmeros estudos já o mostraram) 

 o estímulo da sua criatividade 

 o contato com sua espiritualidade, a sua re-ligação com o invisível, à 

imaginação, a fantasia 

 o despertar e o desenvolvimento dos seus potenciais e habilidades 

 tornar os indivíduos mais humanos 

 resgatar a essência e os valores mais significativos de cada um 

A partir dessa consciência, vou fazer algumas considerações sobre o que 

tem acontecido no nosso país, sobretudo desde a década de 80 no que se 

refere ao aumento de espaços e propostas voltadas para o brincar, potenciais 

multiplicadores: 

- criação de brinquedotecas em: centros de juventude, centros culturais, 

creches e centros de educação infantil, escolas, ônibus itinerantes, 

hospitais, universidades, consultórios pediátricos e terapêuticos 

- espaços em praças, parques e ruas de lazer 

- parques temáticos 

- espaços lúdicos em comunidades e favelas 

- exposições de brinquedos artesanais/populares 

- feiras de brinquedos 

- museus de brinquedos 

- exposições itinerantes  

- acampamentos 

- espaços de lazer em condomínios 

- espaço na mídia discutindo e ressaltando a importância do brincar 

- espaço em instituições e  nas universidades: 

1. incremento e aumento de estudos, pesquisas, registros, coletâneas e 

publicações sobre o brincar 

2. cursos, seminários, workshops, oficinas e palestras, visando à formação 

de profissionais especialistas nas áreas de lazer, recreação, educação, 

saúde mental e turismo  
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- espaço em diversos âmbitos: educação, terapias, turismo, educação física, 

arte, movimento, teatro, música, arquitetura,  medicina, terapia ocupacional, 

área cultural 

- espaço na Internet 

- espaço no setor empresarial - movimento dentro das empresas e grupos de 

trabalho, estimulando a integração entre funcionários e suas famílias em 

atividades de lazer e recreação. 

- espaço na indústria de brinquedos 

- espaços no terceiro setor 

- espaço na área de turismo 

- espaço na legislação (Novos Parâmetros Curriculares -  MEC) 

- jornadas de jogos e brincadeiras 

- malas de brincadeiras 

- oficinas de criatividade: modelagem, tecelagem, bricolagem, pintura, 

expressão corporal, musicalização, origami, confecção de livros, marcenaria, 

construção de brinquedos com sucata e outros materiais, confecção de 

bonecas, entre outros 

- contadores de histórias  

- teatro 

- área de informática  

- exposições interativas 

 

AS PERSPECTIVAS NESTE NOVO MILÊNIO 

Se quisermos pensar na criação ou recriação de espaços para o brincar 

tanto dentro quanto fora, é importante colocar algumas questões: 

É necessário instaurar o espaço do poder vir a ser e a expressar-se, cada 

um do seu jeito, para poder voltar a um reencontro com o(s) outro(s). 

 Algumas indagações se fazem, pois, pertinentes: 

1 -  Como e onde criar este novo espaço ? 

2 -  Como adequar os recursos físicos, materiais e humanos às necessidades 

do grupo? 

3 - Quais são os brinquedos e objetos adequados ao momento de cada um que 

participa deste processo ? Refletir sobre com o que as crianças brincam 
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hoje: são brinquedos e materiais adequados? Prendem o interesse ? São 

desafiadores ?  

4 - Quais são as atividades, dinâmicas adequadas a serem introduzidas no 

cotidiano para facilitar o processo de desenvolvimento, crescimento e 

expressão de cada um ? Pensar em quais são as atividades hoje 

desenvolvidas, de onde surgiram, se respondem às necessidades das 

crianças em questão; porque   propor tais atividades, com que finalidade: 

para cumprir um currículo ?; para preencher um tempo ?; para propiciar o 

desenvolvimento ou a aprendizagem ? 

5 - Quais são os valores essenciais do  grupo, o que os move, o que os motiva ? 

O que caracteriza esses grupos:  

- faixa etária, 

- necessidades, 

- interesses, 

- conflitos, dificuldades, 

- potenciais, habilidades, desafios, 

- valores? 

6 - Qual deveria ser, daqui em diante, a postura do facilitador ? 

Necessidade de refletir a respeito da  postura atual:  objetivos,  métodos, 

os resultados obtidos. 

7 - Quais os parâmetros pêlos quais será avaliado o desenvolvimento do(s) 

processo(s) ? 

É necessária uma reflexão individual sobre o que é considerado hoje como 

parâmetro, para avaliar o processo do outro e o de quem facilita o processo. 

Avalia-se o processo ou o produto? É um referencial externo ou interno? 

É necessário perceber e conscientizar-se do incômodo inicial que gera uma 

decisão de mudança. Conscientizar-se de que a transformação é um processo 

que acontece de dentro para fora, doloroso e prazeroso, pois implica em nos 

desapegarmos do antigo para dar espaço ao novo. É um processo que exige 

reflexão e reformulação constante. “Pintar a parede de uma cor hoje, não 

significa que não haja possibilidade de mudar esta cor amanhã”. Respirar novos 

ares significa, inspirar profundamente para deixar novas possibilidades 
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entrarem, e expirar para deixar o velho sair, ampliando o espaço para o novo 

entrar. 

E entrar em um novo espaço, em um novo jeito, em uma nova forma, significa 

colocar o nosso toque pessoal em cada canto. 

Falamos o tempo todo na primeira pessoa. Para começar. Pois a seguir, é 

necessário considerar que, muito provavelmente, não mudamos sozinhos: outros 

vêm junto. E cada um tem um ritmo diferente. 

Vamos, então, convidando o(s) outro(s) para dançar junto, acertando o 

passo, abrindo mão de alguns elementos pessoais, para dar espaço também 

aos elementos do(s) outro(s); mas sem deixar que a essência das 

necessidades individuais se perca; e que o outro coloque e expresse as suas, 

para a convivência, a harmonia e a construção conjunta. 

AS POSSIBILIDADES DO BRINCAR 

CONHECER 

Conhecimentos de novos conceitos e informações, assimilação, 

compreensão, fixação, síntese, conhecimento e compreensão dos fenômenos do 

mundo, são alguns dos processos que o brincar pode propiciar neste âmbito. 

 DIALOGAR, TROCAR 

 * Você reparou em quem está ao seu lado, na frente ou atrás? Olhe para 
esta pessoa. Simplesmente olhe. Estabeleça um diálogo: com o olhar, com um 
gesto, com uma delicadeza. E permita-se brincar. 

O ato de brincar é um diálogo que o ser humano estabelece consigo 

próprio, com o(s) outro(s) ou com um ou mais objetos. E é através desse diálogo 

que o homem se conhece, se percebe e conhece o outro. Já seja, de forma 

competitiva quanto cooperativa, é a partir das trocas com o mundo que 

tomamos consciência da nossa humanidade. 

SENTIR 

O brincar é também considerado como a expressão não verbal de 

emoções, sentimentos, afetos. O brincar é uma descoberta, uma dúvida, um 
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exercício de paciência. O brincar é um movimento de despertar, uma entrega e, 

ao mesmo tempo, uma tensão. O brincar é um “espelho de mim”, um confronto 

com meu ser e com os outros. 

CURAR 

Ficamos doentes, não somente no nosso corpo, mas também na nossa 

alma. As doenças da atualidade como alergias, enxaquecas, câncer, aids, 

doenças do coração, doenças do aparelho digestivo e respiratório, para citar as 

mais comuns, podem ser interpretadas também como profundas feridas da 

nossa alma, do nosso ser. Bloqueios emocionais impedidos de fluir, de dar 

vazão, de encontrarem canais de expressão. 

 E a cura não está unicamente na medicação, na cirurgia. A cura poderia 

chegar, de forma preventiva,  através da RESPIRAÇÃO, da DANÇA ou 

EXPRESSÃO CORPORAL, das ARTES PLÁSTICAS, da MÚSICA, do TEATRO, 

da PROSA e da POESIA. Ou seja, através de vários canais de expressão pelos 

quais, cada um da forma mais adequado à sua pessoa, possa canalizar suas 

emoções, expressar seus sentimentos, possa, até, vir a compreender seu(s) 

momento(s). 

- O CORPO NO BRINCAR: MOVIMENTO, DANÇA ESPORTE, 

EXPRESSÃO CORPORAL 

No ato de brincar, assim como no ato de dançar, há movimento, 

entrega, expressão. Assim como na dança, no brincar podemos atingir 

uma elevação do nosso espírito através do nosso corpo. 

Qualquer outro movimento ou esporte que nos leve a tomar 

consciência das nossas habilidades e limites físicos, estará 

contribuindo para a expressão do nosso ser, além de todos os 

benefícios para a nossa saúde física e mental. 

- BRINCAR, FAZER ARTE 

A arte, seja ela qual for, é um canal de expressão que se utiliza de 

diferentes técnicas, instrumentos e materiais para trazer nossos 

sentimentos, nossa alma, nosso momento específico. A arte é uma 

forma de brincar e o brincar é uma forma de arte.  
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- BRINCAR, CANTAR, TOCAR, OUVIR 

Ouvir música, cantar, tocar um instrumento, são também formas de 

brincar: com os sons, com as palavras, com os instrumentos ... A 

música é a expressão profunda do estado da nossa alma. 

- O JOGO DO TEATRO 

O teatro, também conhecido como jogo de papéis, constitui-se no 

maior jogo de faz-de-conta, no qual os atores brincam de serem 

outros, representam, simbolizam, transformam-se, assumem 

personagens e expressam suas verdades e suas dúvidas. 

- BRINCAR COM AS PALAVRAS 

Escrever, é uma forma de expressão, um desafio no ato de juntar 

palavras para colocar sentimentos e pensamentos em forma de prosa, 

poesia. 

O BRINCAR, A ESTÉTICA E O COTIDIANO 

Todos aqueles que criam, inventam e reinventam objetos, estão, na 

verdade, brincando: quem faz moda, quem inventa objetos utilitários, quem é 

designer de móveis, brinquedos, estampas, até de casas. Então, quem é que não 

brinca ? 

Todos brincam e não precisa ser artista, ou melhor, todos somos 

artistas: brincamos com os sons, com o nosso corpo, com as cores ao 

combinarmos as roupas que vestimos a cada dia; brincamos com o preparo dos 

alimentos; com o espaço e os objetos das nossas casas; com os pensamentos; 

fazendo piadas; e a lista fica interminável. 

Muitos profissionais têm incorporado o brincar no seu trabalho: o 

professor, o recreacionista, o pediatra, o dentista, o ator, o artista, o 

arquiteto, o cientista, o lingüista, o empresário, o dançarino, o artesão, o 

músico ... 



 

 30 

O BRINCAR COMO LINGUAGEM EXPRESSIVA 

O Aurélio define a linguagem como “todo sistema de signos que serve de 

meio de comunicação entre indivíduos e que pode ser percebido pelos diversos 

órgãos dos sentidos, o que leva a distinguir-se uma linguagem visual, uma 

linguagem auditiva, uma linguagem tátil, etc. ou ainda, outras mais complexas, 

constituídas, ao mesmo tempo, de elementos diversos” 

 O signo, é “aquilo que representa ou substitui outra coisa; aquilo que tem 

valor evocativo, mágico ou místico; um objeto material que representa ou 

designa uma realidade complexa; uma pessoa ou personagem que representa 

determinado comportamento ou atividade” 

 A partir dessas concepções, podemos considerar o brincar como uma 

linguagem, através da qual as crianças se comunicam, entre si e com os adultos. 

O brincar é um sistema de signos que representa, de forma inconsciente, a vida 

real, sob o olhar daquele que brinca (o jogo simbólico, por exemplo); o 

brinquedo ou os objetos utilizados no jogo, representam uma ponte, um meio de 

comunicação, a partir do qual designa-se uma realidade mais complexa.  

 Tanto os brinquedos quanto as brincadeiras, assim como as atitudes dos 

“brincantes”, constituem um sistema de signos, uma linguagem, que precisamos 

aprender a ouvir, a decifrar, a compreender. 

 A linguagem do brincar caracteriza-se pela sua universalidade: ela é tão 

antiga quanto a existência do ser humano, atravessando o tempo e as 

fronteiras. Uma linguagem que tem se perpetuado na sua forma, apesar dos 

seus conteúdos se transformarem.  

 O brincar pode ser lido e interpretado de forma científica, acadêmica, 

analítica, clínica. Universal, histórica, regional, cultural, folclórica. E também 

sob um olhar místico, ritualístico, simbólico, misterioso.  

Podemos observar e ilustrar o sentido da ligação do brincar com o 

simbolismo a partir de alguns exemplos. 

A amarelinha – Na sua mais antiga simbologia, o traçado da amarelinha consiste 

em um percurso da Terra para o Céu, ou para o Paraíso. Assim como nas nossas 

vidas, a amarelinha constitui um caminho cujos obstáculos somos desafiados a 

superar. 
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O labirinto – Assim mesmo a simbologia do labirinto, no qual entramos, vamos 

descobrindo possibilidades, erramos, nos perdemos, voltamos, descobrimos 

novos caminhos, até acharmos a saída. No ato de brincar, entramos em um 

labirinto, sem saber com o que e com quem iremos nos deparar, e mesmo se 

iremos conseguir achar a saída. 

O Quebra Cabeça – “Certa vez um executivo precisou levar trabalho para casa. 

Seu filho de cinco anos, porém, que falava e brincava o tempo todo, o 

interrompia a toda hora, impedindo que se concentrasse. Para conseguir 

trabalhar, arrancou de uma revista uma folha que continha um mapa-múndi e 

rasgou-a em pedaços. Entregou o quebra-cabeça improvisado ao menino, 

incumbindo-o de reconstruir o mundo. Mas, para seu espanto, seu filho não 

levou mais de três minutos nessa tarefa: como no verso do mapa-múndi havia a 

imagem de um homem, bastou ao pequeno reconstruir o homem e o mundo 

também ressurgira em sua forma correta ...” * 

 O brincar descortina todas as nossas partes, as partes de cada homem, 

sendo que cada homem é um mundo em si mesmo: temos um lado criança, vários 

bichos que nos povoam; um lado feminino, um lado masculino, o sol, a lua; um 

lado de luz e sabedoria, outro de sombra; um lado bruxa outro, fada; um lado 

sábio, outro ingênuo; e inúmeras máscaras. Tantas habilidades e possibilidades, 

quanto limitações e dificuldades. 

A FACE ESCURA DO BRINCAR 

Não podemos deixar de colocar que assim como o jogo traz uma 

conotação positiva implícita, existe um antijogo que destrói as forças vivas do 

brincar, a  alma do jogo. Este antijogo se espelha: 

- no âmbito dos brinquedos ou objetos, nos chamados jogos educacionais ou 

pedagógicos que acabam deturpando a verdadeira essência do brinquedo e do 

brincar 

- no âmbito das brincadeiras ou jogos regrados e de tabuleiro, o antijogo 

revela-se quando sobrevém o caos, destruindo a alma da atividade 

- nos jogos de sorte e azar (baralhos, dados, etc.,), o antijogo acontece com a 

trapaça 
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- nos jogos em grupo (rodas, mágicas, quebra-cabeças, construções), o antijogo 

seriam as caretas que desconcentram os jogadores 

BRINCAR E ESPIRITUALIDADE 

A criança reproduz, através do brincar, a vida do adulto e é a maneira 

pela qual ela se associa aos ritos sagrados: é uma forma de iniciação. A 

brincadeira, o jogo, seja ele consciente ou não é uma das formas de diálogo do 

ser humano com o invisível. 
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5 - DEFINIÇÕES SOBRE O JOGO 

Adriana Friedmann 

2003 

 

Através da história da humanidade foram inúmeros os autores que se 

interessaram, direta ou indiretamente pela questão do jogo, do brincar e do 

brinquedo. Um dos possíveis critérios para agrupá-los é o seguinte: 

 

Historiadores – Huizinga, Caillois, Ariès, Margolin, Jolibert(estudo do jogo 
a partir da imagem  que cada contexto forma da criança), Manson,  

 

Filósofos – Aristóteles, Platão, Schiller, Dewey, Spencer (o jogo como 
possibilidade de eliminar o excesso de energia repressado na criança); Gross (o 
jogo prepara a criança para a vida futura); Stanley-Hall  

 

Lingüistas – Cazden, Vygotski, Weir 

 

Antropólogos – Bateson, Schwartzman, Sutton-Smith, Henriot, Brougère 

(conceitos sobre o jogo de acordo com o uso que se faz dele) 
 

Psicólogos – Bruner, Jolly e Sylva, Fein, Freud, Claparède, Erickson, 

Winnicott (jogo como elemento fundamental para o equilíbrio emocional da 
criança), Piaget, Wallon, Vygotski, Elkonin. 

 

Educadores – Chateau, Vial, Alain (importância do jogo infantil como recurso 
para educar e desenvolver a criança, desde que respeitas as características da 
atividade lúdica) 
 

Estudiosos da natureza do jogo – Huizinga (1951), Caillois (1967), Christie 

(1991),   Fromberg (1987),  Henriot (1989) – (liberdade de ação do jogador ou o 
caráter voluntário e episódico da ação lúdica; o prazer (ou desprazer); a 
relevância do processo de brincar (o caráter improdutivo), a incerteza de seus 
resultados; a não-literalidade ou a representação da realidade, a imaginação e a 
contextualização no tempo e no espaço. 
 
 
A seguir, são elencadas as principais definições sobre o jogo e seus autores, 

organizadas de forma cronológica: 
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“A recreação é descanso do espírito” 
“O jogo é uma atividade que toma a si mesma como fim” –Aristóteles, 344 A.C 
 

“Importância de aprender brincando, em oposição à utilização da violência e da 
repressão” – Platão, 420 A.C 

 

Idade Média – o jogo é considerado não sério (associado ao jogo de azar). 

Serve também para divulgar princípios de moral, ética e conteúdos de 

disciplinas escolares. 

 

Renascimento – compulsão lúdica. O jogo é visto como conduta livre que 

favorece o desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo: foi adotado 

como instrumento de aprendizagem de conteúdos escolares (Quintiliano, 

Erasmo, Rabelais, Basedow) 

 

“O jogo é um instrumento de desenvolvimento da linguagem e do imaginário. É 
do escritor, o poeta, sua prioridade” – Montaigne, 1612 

 
“O jogo é um meio de expressão de qualidades espontâneas ou naturais da 
criança, como recriação, momento adequado para observar a criança, que 
expressa através dele sua natureza psicológica e inclinações” – Vives, 1612 

 
“O estudo do jogo pode fornecer-nos ensinamentos preciosos para a arte de 
inventar”  
“Os homens jamais são mais engenhosos do que na invenção dos jogos; o 
espírito encontra-se então com  a vontade”  
“ Os jogos de raciocínio ... servem para aperfeiçoar a arte de meditar”  – 
Leibniz, 1697 

 
“A única coisa que nos consola de nossas misérias é o divertimento, que é no 
entanto a maior das nossas misérias” – Pascal, 1653 
 

“O jogo é, com freqüência, um grande lenitivo para o homem apaixonado” – 
Casanova, 1700 

 

“Rousseau condena o jogo no adulto. Para a criança, o jogo é tolerado, até 
mesmo necessário, mas com a condição de servir a uma finalidade secreta e 
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dissimulada a ela. É preciso que ela aprenda a trabalhar, brincando, mas isso 
também significa inversamente que não é necessário apenas que brinque apenas 
para aprender a trabalhar. Na realidade, trata-se de aproveitar a dinâmica 
lúdica para fazer a criança  assimilar o que queremos que assimile, apagando 
para tanto a diferença entre o jogo e o trabalho” 
O jogo tem valor educativo, na medida em que alia o prazer à condição de uma 
livre aprovação e de uma submissão autônoma às regras ... O valor do jogo tem 
implicações políticas e morais, indo bem além da simples distração ... O jogo 
passa a ser associado à formação do ser humano em sua plenitude” – Rousseau, 
1761 

 
“Os jogos da criança são o insubstituível lugar de uma auto-aprendizagem por 
si mesma, em que vemos que se trata de uma cultura livre ... Por meio do jogo, a 
criança aprende a coagir a si mesma, a se investir de uma atividade duradoura, 
a conhecer e a desenvolver as forças do seu corpo” 
“O jogo é desenvolvimento do ser humano. É simultaneamente signo, 
manifestação e tomada de posse por si da humanidade da criança” – Kant, 
1787 

 
“O jogo é um papel em desenvolvimento, à parte do papel orientada ao futuro, o 
que dele resulta ...”  
“Um homem somente brinca quando ele é humano no sentido amplo da palavra, e 
ele somente é humano no sentido amplo da palavra quando ele brinca” – 
Friederich Schiller, 1787 

 
“O jogo é necessário na vida humana” – Tomás de Aquino, 1856 

 

“... O jogo é um remédio  e um repouso que se dá ao espírito para relaxá-lo, 
restabelecer suas forças, junto com as do corpo ...” – Nicolas Delamare, séc. 

XVIII 

 

“A brincadeira como uma forma de preparação instintiva, um pré-exercício 
para a vida adulta, baseada na imitação de comportamentos inatos” – Karl 
Gross 
 
“As crianças brincam como uma forma de liberar o excesso de energias 
contidas quando não são gastas para a sobrevivência. Para esta tendência, a 
superabundância de energia é liberada em exercícios que utilizam padrões 
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normais de comportamento, mas que carecem de objetivo imediato”  – Herbert 

Spencer, 1860 

 

“Os estágios do jogo infantil recapitulam toda a história biocultural do 
pensamento humano”  
“A brincadeira reflete o decurso da evolução do homem, desde a pré-história 
até o momento presente. É como se a historia da raça humana fosse 
recapitulada por cada criança, cada vez que ela brinca”  
“O jogo representa um instinto herdado do passado” – Stanley Hall, 1882 
 

“O verdadeiro jogo infantil é o mistério sagrado, ao qual os mais velhos podem 
somente dar uma olhada espionando através da fresta da cortina” – Newell, 

1883 

 

“Importância de preservar os “costumes infantis”, fazer coleções, 
classificações dos jogos” – Babcock, Dorsey, Culin, Gomme, Roth, Best, 

Howard Mills, Brewster, Sutton-Smith, I. e P. Opie, Abrahams 

 

“Toda criança que brinca se comporta como um poeta, pelo fato de criar um 
mundo só seu, ou, mais exatamente, por transpor as coisas do mundo em que 
vive para um universo novo em acordo com suas conveniências” – Freud,  1908 

 
“O jogo resulta  em benefícios intelectuais, morais e físicos e o erige como 
elemento importante no desenvolvimento integral da criança. Os brinquedos 
são atividades imitativas livres, e os jogos, atividades livres com o emprego dos 
dons”  
“Brincar é a fase mais importante da infância – do desenvolvimento humano 
neste período -  a representação de necessidades e impulsos internos”  
“... A brincadeira é a atividade espiritual mais pura do homem neste estágio e, 
ao mesmo tempo, típica da vida humana enquanto um todo.... Ela dá alegria, 
liberdade, contentamento, descanso externo e interno, paz com o mundo ... O 
brincar em qualquer tempo não é trivial, é altamente sério e de profunda 
significação”– Froebel, 1912 
 

“Por que você pergunta sobre o significado do brincar? 
Quando é o que eu penso e faço a cada dia, 
“Brincar” é fazer o que minha natureza deseja 
“Trabalhar” é fazer o que minhas aptidões conseguem” 
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C. Chester (14 anos), 1915 

 
“Brincando,as crianças observam mais atentamente e deste modo fixam na 
memória e em hábitos muito mais do que se elas simplesmente vivessem 
indiferentemente todo o colorido da vida ao redor” – Dewey, 1924 

 
“O brinquedo ..... é um veículo de ensino de habilidades à criança ao se colocar 
na perspectiva do outro” 
“A criança passa do plano interpessoal (nos jogos livres) ao plano social (nos 
jogos organizados) – Georges Herbert Mead, 1934 

 

“Valor do jogo como mecanismo socializador” – Décadas de 30 a 50 

 

“O jogo expressa mas não gera padrões de personalidade” – Susan Isaacs, 

Anna Freud, Melanie Klein, Erick Erickson, décadas de 20 a 60 

 

“As características ou elementos fundamentais da brincadeira são: a situação 
imaginária, a imitação e as regras”  
“A fonte da atividade lúdica é a mesma da ação criadora, que reside  sempre na 
inadaptação, fonte de necessidades, anseios e desejos” –  
“A brincadeira compreendida como situação imaginária criada pelo contato da 
criança com a realidade social”  
Vygotsky, 1933 
 

“A unidade fundamental do jogo seria a situação imaginária, na qual a criança 
assume o papel de outra pessoa, realiza suas ações e estabelece suas relações 
típicas”  
“O fundamento do jogo protagonizado sem fins utilitários, não é o objeto, nem 
seu uso, nem a mudança de objeto que o homem possa fazer, mas acima de tudo 
as relações que as pessoas estabelecem mediante suas ações com os objetos; 
não é a relação homem-objeto, mas a relação homem-homem” – El´Konin, 1933 
 

“O jogo é uma atividade livre, conscientemente tomada como não-séria e 
exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de 
maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse 
material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de 
limites espaciais e temporais, próprios, segundo uma certa ordem e certas 
regras” 
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“Encontramos o jogo na cultura como um elemento dado existente antes da 
própria cultura, acompanhando-a e marcando-a desde as mais distantes origens 
até a fase de civilização que agora nos encontramos” – Huizinga, 1938 

 
 “O jogo é uma atividade interacional de natureza competitiva ou cooperativa, 
envolvendo um ou mais jogadores que seguem  um conjunto de regras que 
definem o seu conteúdo”  
“O jogo tem uma natureza improdutiva: por ser uma ação involuntária da 
criança, um fim em si mesmo, não pode criar nada. O que importa é o processo 
de brincar” 
“Há incerteza em toda conduta lúdica: nunca se tem conhecimento prévio da 
ação do jogador” –  Caillois, 1958-1967 
 

“Os jogos são geradores e expressão da personalidade e da cultura” – Roberts 
e Sutton-Smith, 1960-1970 

 

“Os jogos tem um papel expressivo no desenvolvimento de certas habilidades 
cognitivas” – Bateson (1956), Vygotsky (1967), Sutton-Smith (1967), 

Sylva, Bruner e Genova (1976) 

 

“Toda a atividade da criança é lúdica, no sentido de que se exerce por si 
mesma” 
“O ato de brincar é um comportamento que distorce a realidade objetiva, 
servindo a um papel expressivo mas não gerador na constituição do pensamento 
da criança” 
“O jogo é uma atividade espontânea oposta à atividade do trabalho” 
“É uma atividade que dá prazer ...”  
“Caracteriza-se por um comportamento livre de conflito” 
“Quase todos os comportamentos ... são suscetíveis de ser converter em jogo, 
uma vez que se repitam por assimilação pura, isto é, por simples prazer 
funcional ...” – Piaget, 1964 
 

“O jogo é uma atividade de segundo grau, isto é, uma atividade que supõe 
atribuir às significações de vida comum um outro sentido, o que remete à idéia 
de fazer de conta, de ruptura com as significações da vida cotidiana” – Bateson 
& Goffman, 1973 
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“Se brincar é essencial é porque é brincando que o paciente se mostra criativo” 
– Winnicott, 1975 

 

“O jogo acontece somente em organismos capazes de metacomunicação e 
capazes de distinguir mensagens de tipos lógicos diferentes” – Garvey e 

Bernott, 1975 

 

“O caráter lúdico de um ato não vem da natureza do que é feito, mas da 
maneira como é feito ... O brincar não comporta nenhuma atividade 
instrumental que lhe seja própria. Ele tira suas configurações de 
comportamentos de outros sistemas afetivos comportamentais”  
“Importância da exploração no jogo: a ausência de pressão do ambiente cria um 
clima propício para investigações necessárias à solução de problemas. Brincar 
leva a criança a tornar-se mais flexível e buscar alternativas de ação” – 
Bruner, 1976-1983 
 

“O brinquedo não pode ser isolado da sociedade que o criou e reveste-se de 
elementos culturais e tecnológicos do contexto histórico social” – Jaulin, 1979 

 

“O jogo é uma forma de infração do cotidiano e suas normas” – Wallon, 1981 

 

“O jogo é uma realidade móvel que se metamorfoseia conforme a realidade e a 
perspectiva do observador e do jogador” – Trifu, 1986 

 
“O jogo infantil era uma questão de sobrevivência ... O jogo tinha um potencial 
muito pequeno para modelar ou alterar a vida ... A capacidade de fugir da 
realidade através do jogo ... não poderia ser mais do que um mito. Mas era um 
mito maravilhoso – criava uma ambigüidade moral, mostrando as coisas como se 
poderia pensar que deveriam ser,não como eram. ... No holocausto ... o jogo ... 
tornou-se uma forma instintiva para compreender o absurdo e para ajustar o 
irracional ... o jogo infantil é um reflexo da humanidade ... a humanidade e a 
inumanidade estão refletidas nas crianças” – George Eisen, 1988 

 

“Brincar não é uma dinâmica interna do indivíduo, mas uma atividade dotada de 
uma significação social precisa que, como outras, necessita de aprendizagem” – 
Brougère, 1998 
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“O brincar é compreendido como espaço de elaboração considerado como um 

laboratório do pensamento infantil constituído por uma linguagem simbólica 

singular apoiada em brinquedos, objetos de uso cotidiano, materiais de 

construção e baseada em regras que estejam diretamente associadas à 

infância. – Referenciais Curriculares Nacionais, 1998 

 

“O Brincar traz  de volta a alma da nossa criança: no ato de brincar, o ser 
humano se mostra na sua essência, sem sabê-lo, de forma inconsciente. O 
brincante troca, socializa, coopera e compete, ganha e perde. Emociona-se, 
grita, chora, ri, perde a paciência, fica ansioso, aliviado. Erra, acerta. Põe em 
jogo seu corpo inteiro: suas habilidades motoras e de movimento vêm-se 
desafiadas. 
No brincar, o ser humano imita, medita, sonha, imagina. Seus desejos e seus 
medos transformam-se, naquele segundo, em realidade. O brincar descortina 
um mundo possível e imaginário para os brincantes. O brincar convida a ser eu 
mesmo” 
“O brincar, assim como a arte, o movimento, a expressão plástica, verbal e 
musical, é uma das linguagens expressivas do ser humano” –  
“A brincadeira refere-se basicamente à ação de brincar, ao comportamento 
espontâneo que resulta de uma atividade não estruturada” 
“O jogo designa tanto a atitude quanto o objeto que envolve regras externas” 
“O brinquedo é o objeto utilizado para o brincar, suporte para a brincadeira” 
“A atividade lúdica perpassa o ato de brincar e pode abranger inúmeras 
atividades do ser humano” - Friedmann, 1998 
 

“Todo e qualquer jogo se diferencia de outras condutas por uma atitude mental 
caracterizada pelo distanciamento da situação, pela incerteza dos resultados, 
pela ausência de obrigação em seu engajamento. O jogo supõe uma situação 
concreta e um sujeito que age de acordo com ela” – Henriot, 1989 
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6 - A INSERÇÃO DO BRINCAR NAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS 

 

ADRIANA FRIEDMANN 

 

   A elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´S) em 1999, 

trouxe a proposta do BRINCAR como carro chefe para as práticas 

educacionais nas instituições de Educação Infantil. A partir da implantação dos 

mesmos, o MEC mobilizou uma equipe de mais de 300 formadores que 

pudessem aprofundar, nos diversos municípios do país, as várias temáticas, 

junto a secretários de educação, diretores, supervisores e outros 

interessados. Como formadora responsável pela área do brincar, realizei 

reuniões de orientação e formação em mais de 12 estados, atendendo em média 

40 profissionais em cada região. O presente trabalho traz um panorama de 

como realmente o brincar tem sido acolhido e praticado nas várias regiões do 

nosso país. Foram desenvolvidos encontros de formação abrangendo tanto 

conteúdos sobre o Brincar quanto metodologias de trabalho para a 

multiplicação dos mesmos junto aos professores. 

 

CONCÓRDIA – SANTA CATARINA   

   Visitei 3 centros bem diferentes nas suas posturas, organização dos 

espaços e preocupação com o brincar.   Os centros visitados ilustram algumas 

dificuldades enfrentadas em Concórdia, muitas vezes não dependendo somente 

da contribuição dos formadores, mas sobretudo da maior ou menor abertura 

das equipes. 

   Minha impressão geral é de que ainda precisa haver um movimento de 

dentro para fora, no sentido de acreditar e confiar nas propostas dos 

parâmetros. O grupo com o qual tive oportunidade de trabalhar é muito 

heterogêneo, mas muito interessado e participativo. 

JARAGUÁ DO SUL – SANTA CATARINA 

   O resultado da avaliação foi, de forma unânime, muito positivo, 

preenchendo as expectativas iniciais. Transcrevo alguns depoimentos mais 

significativos: “a  importância de unir a teoria com a prática”. “Acho os 

encontros uma reflexão, uma troca de experiências e uma conscientização: não 
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devo parar, agora sei porque estou fazendo. Porque fazer todos fazem, uns 

menos outros mais. Mas o porquê me dá clareza e  significado ao meu trabalho 

para que eu possa realmente estar trabalhando a criança e não só atendendo”. 

“Para realizar atividades que nos parecem simples, precisamos de muita 

bagagem teórica”. “Discutir sobre o papel do professor e a importância de sua 

postura e dedicação, nos fizeram refletir sobre alguns “pecados pedagógicos” 

que praticamos. Os diversos “papéis” como: administradores, especialistas, 

pais... foi bastante desafiador, porém sentimos a responsabilidade de toda uma 

equipe para que “DÊ CERTO” uma educação que tenha qualidade”. “Fica claro, 

através das discussões, que “BRINCAR” é vital e ainda devemos fazer dele 

nossa principal prática pedagógica. Esta atitude ainda nos remeterá a uma 

avaliação e auto-avaliação de nossa prática”. “Gostei muito deste tipo de 

trabalho .... sinto que nós educadores, pais, professores, administrativo e 

outros, adquirimos com o tempo uma postura profissional, e quando precisamos 

vestir outra camisa, às vezes não conseguimos ....  É difícil aceitar que muitas 

vezes o problema do nosso trabalho pode estar somente em nós”. “Foram muito 

válidas as estratégias que usou para transmitir seus conhecimentos, com 

certeza estamos saindo daqui mais enriquecidos.” “... nos mostra a seriedade 

que devemos ter com aqueles que estão sobre nossa responsabilidade. O 

referencial  Curricular trouxe uma grande abertura .... o referencial saiu do 

papel de forma realmente agradável”. 

   Visitei 3 centros de Educação Infantil em companhia das 

coordenadoras da Educação Infantil, cujo contato e conhecimento de cada 

centro, do momento específico, das dificuldades enfrentadas, das 

responsabilidades assumidas, mostram claramente seu envolvimento e 

acompanhamento da rede como um todo. O primeiro, centro modelo, 

especialmente construído pela Secretaria de Educação, mostra o imenso 

empenho e responsabilidade, sobretudo da direção do mesmo, em formar sua 

equipe, respeitando o momento e a individualidade de cada professor. O 

segundo centro visitado, foi também muito interessante e no contato e 

conversa com algumas professoras pude sentir a coerência  e consciência no 

trabalho desenvolvido em sala de aula. Uma delas deu um depoimento muito 

interessante, dizendo que acontecem tantas coisas e são tantas as 

transformações, aprendizagens e falas das crianças em um único período de 

aula, que é impossível registrar a riqueza dos acontecimentos. O terceiro 
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centro visitado, foi para mim o espelho do que é uma “revolução” em ação: os 

espaços em via de transformação, as salas, os materiais, os projetos, o 

entusiasmo da diretora. Foi muito revelador. Este pólo, ilustra claramente, a 

evolução e a revolução que a proposta dos PCNEI está tendo, entre os 

professores, técnicos, crianças, espaços, os pais e a comunidade (muitas 

empresas são parceiras na manutenção dos centros de Educação Infantil). 

Assim mesmo, pude perceber a relevância dada pela Secretaria de Educação a 

este programa.  Este é um pólo exemplar que, percebe-se a olhos vistos, 

abraçou a proposta dos Parâmetros.  

FORTALEZA - CEARÁ 

   É importante comentar que o ambiente no qual o trabalho de formação e 

planejamento é desenvolvido, é em uma repartição pública, em uma mesa no 

meio de vários funcionários trabalhando, celulares tocando, aparelho de TV 

ligado, rádios, computadores, etc. Sem contar as inúmeras interrupções de 

pessoas que vêm comentar alguma coisa e as próprias integrantes do grupo 

saindo para atender ao telefone ou conversar com alguém. O exercício de 

concentração, tanto da parte delas quanto nossa, foi um grande desafio. 

   Este grupo tem, ao meu ver, características bem específicas e interessantes, 

já que ao se constituírem como equipe, elas desenvolvem os módulos nos 

respectivos pólos, de forma a prepará-los com antecedência, pensando em 

estratégias adequadas. A cada encontro com os formadores do MEC, elas têm 

tentado se aprimorar tanto no que se refere à apropriação dos conteúdos, 

quanto ao refletirem a respeito das estratégias adequadas a cada grupo, 

cuidando para não repetirem estratégias já desenvolvidas. O que achei 

interessante neste grupo, foi o fato de que elas desenvolvem um trabalho de 

avaliação permanente quanto ao desempenho de cada uma delas enquanto 

formadoras: enquanto uma fica, a cada vez responsável pelo desenvolvimento 

do módulo, as outras dão apoio logístico ou intervém quando necessário, 

acrescentando comentários ou informações que possam ter passado 

desapercebidas. Elas vão se revezando, no papel de coordenadoras, a cada novo 

módulo. Esta forma de trabalhar dá maior segurança a cada uma da equipe no 

seu desempenho e em relação aos conteúdos abordados. Quando acaba o 

módulo, elas comentam, umas com as outras, como foi o desenvolvimento do 

trabalho, a postura da coordenadora, as reações do grupo. 
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   Este grupo está crescendo muito, e aprendendo como tirar melhor proveito 
das contribuições que os formadores têm para oferecer-lhes. Senti que os dois 
dias de trabalho foram extremamente produtivos nas trocas e discussões, 
tanto no que se  refere ao conteúdo quanto às estratégias. E gostei muito de 
ter trabalhado com um grupo pequeno, no sentido de poder atender mais 
diretamente às suas dúvidas e angústias. Também o fato de ter conseguido 
concluir com elas a pauta que seria trabalhada com os pólos, em continuação, 
trouxe uma grande satisfação tanto para a equipe quanto para mim.  

 

JUNDIAÍ – SÃO PAULO 

   Relato, a seguir, os itens e perguntas levantados pelos integrantes do pólo, 

antes da minha visita: 

- Que tipos de intervenções realizar na dramatização em diferentes 

faixas etárias ? 

- Como diferenciar situações, cujo objetivo é aprendizagem relativa a 

conceitos, com aquelas que os conhecimentos são experimentados de maneira 

espontânea ? 

- Qual a postura do professor diante de uma brincadeira espontânea? 

- A criança tem necessidade de momentos de brincadeiras e conversas 

livres: sem a visão do professor ? 

- Como introduzir brincadeira com regras ? 

- Como direcionar o trabalho desenvolvido no Parque ? 

- Qual a postura do educador diante das brincadeiras livres e dirigidas 

- Quais os tipos de brincadeiras mais apropriadas para crianças de 6 

meses a 3 anos ? 

- As brincadeiras devem ser divididas por faixa etária ? 

- Sugestões de brincadeiras para crianças de 0 a 1 ano  

- Como envolver os Auxiliares de Desenvolvimento Infantil que trabalham 

nas creches, a participarem das brincadeiras ? 

- Sugestões de brincadeiras que não necessitem de materiais para 

crianças de 0 a 6 anos 

- Como o professor deve intervir na brincadeira para favorecer a 

superação dos conflitos que a criança enfrenta no seu cotidiano ? 

- A brincadeira possui estágios, como reconhecê-los e como propor temas 

? 

- Como o brincar pode contribuir para um projeto qualificado na atividade 

lúdica na Educação Infantil ? 
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- Como utilizar e compartilhar o tempo e o espaço no brincar ? 

- Como realizar brincadeiras usando o jogo simbólico com crianças de 4 

meses a 3 anos ? 

- Pensando que tenho 4 horas/aulas diárias, quanto tempo (horas) é o ideal 

para dispor para o brincar ? 

- Quanto tempo dispor para brincadeiras livres e quanto para brincadeiras 

dirigidas na semana ? 

- Como trabalhar o brincar de forma a não escolarizá-lo ? 

- Quanto o professor deve interferir nas brincadeiras das crianças ? 

- O que o professor deve observar no brincar ? 

- Qual a diferença entre criar um espaço lúdico e deixar que as crianças 

organizem este espaço ? 

- Jogos (dominó/baralhos) podem ser utilizados nas brincadeiras ? 

- Em nossa escola vemos o brincar como primordial. Por essa razão seria 

interessante abordar a ampliação de repertórios de brincadeiras e assuntos 

referentes ao tema. 

- Mesmo já tendo lido no RCN, seria interessante enfocarmos o trabalho 

com brincadeiras que envolvam revólver e espada de plástico, bonecos de luta, 

etc .... No que e em que momento contribuem ? 

- Como agir quando um menino insiste muito no brincar de faz de conta, 

sempre se vestindo de mulher ? 

- O que fazer com as crianças que não querem participar nunca destes 

momentos do faz de conta ? 

- Como intervir quando algumas crianças insistem em brincar de matar, 

bater e nunca querem trocar de papéis ? 

- Como motivar as crianças para brincadeiras dirigidas com regras devido 

à extrema dispersão apresentada por elas ? 

- Que atitude tomar, quando a criança não quer brincar em brincadeiras 

de grupo, mesmo havendo já um incentivo pelo professor, colegas e até prêmios 

? 

- O que fazer quando uma criança escolhe sempre o mesmo colega para 

brincar e não quer trocar de colega tomando sempre atitudes de choro ou birra 

? 

   Foi em função destas questões, que acrescentei alguns temas a serem 

debatidos durante o encontro, sobretudo na atividade de Estudos de Casos. 

   O grupo de Jundiaí mostrou-se bastante homogêneo quanto ao nível 

de formação, tempo de experiência e questões apresentadas. No decorrer do 

trabalho senti que com este grupo seria possível avançar e aprofundar mais um 
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pouco e , em função dessas constatações resolvi acrescentar uma atividade à 

pauta: a elaboração, em grupos de 6 participantes, de um mini dicionário de 

conceitos sobre o brincar e brincadeiras regionais. O objetivo desta atividade 

era o de propiciar uma reflexão em cima das concepções que o grupo tem sobre 

o módulo, socializar essas informações e oferecer um espaço de registro das 

brincadeiras regionais. Este material, irá servir, ao mesmo tempo, como um 

material de apoio para o trabalho dos formadores junto aos seus professores, 

e como mais uma possibilidade de estratégia a ser utilizada durante o processo 

de formação. 

   A pauta se desenvolveu de forma muito fluente. Vai se criando um clima de 

confiança, na medida em que os participantes vão me conhecendo e ouvindo 

minhas intervenções. Na primeira dinâmica/tarefa, um dos grupos se perdeu na 

sua coordenação de propostas e, por alguns momentos o grupão ficou solto. Não 

quis intervir diretamente, somente fazendo observações ao coordenador para 

ajudá-lo a retomar as “rédeas”. Não era meu papel naquele momento e este 

episódio foi comentado mais tarde pelo grupo de observação. Neste momento, 

as coordenadoras “observadas”, começaram a levar os comentários para um 

lado mais pessoal, mas logo em seguida fui fazendo comentários cuidadosos do 

papel do observador, da dificuldade de cada um se avaliar, em vez de colocar 

“as culpas” nos outros. Estas falas foram extremamente importantes para o 

reequilíbrio e a confiança do grupo. 

   O grupo ficou muito sensibilizado com as dinâmicas propostas e conseguiram 

colocar seus sentimentos, tanto aqueles que adoraram quanto aqueles que se 

sentiram mais desconfortáveis com as propostas corporais. Foi um momento 

muito rico, sempre fazendo paralelos com situações que surgem nos  trabalhos 

tanto com os professores quanto com as crianças. 

   De forma geral, o módulo respondeu às expectativas do grupo, mostrando 

como têm muitos conceitos e estratégias sobre os quais é necessária uma 

reflexão e socialização em grupo. Acharam os conteúdos significativos e 

gostaram da mistura teoria/prática. 

   Solicitam mais tempo para os encontros, oficinas práticas e mais teoria. 

Porém, sentiram-se bem subsidiados e motivados a estudar, aprofundar e 

pesquisar mais, a partir da elaboração do mini dicionário e da orientação 

bibliográfica comentada. 

   A minha avaliação é a de que, apesar do perfil deste grupo ser o de um grupo 

com um bom nível de interesse, conhecimento e investimento em formação, há 

ainda um bom caminho a ser percorrido no sentido de internalizar os conceitos 
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apresentados no Referencial, para, efetivamente, poderem ser não somente 

transmitidos, mas assumidos pelos professores na sua prática junto às 

crianças. Este é um momento extremamente importante, de transição e 

mudança de paradigmas e patamares e, apesar de nos depararmos com grupos 

de um nível excelente, os encontros de formação por nós promovidos, são um 

primeiro passo que deveria ser , a partir do momento em que houver uma 

avaliação de resultados,  “polido nas suas arestas”. Preocupa-me observar que 

aparecem muitas dúvidas básicas conceituais em um grupo que é de 

formadores. 

 

SALVADOR - BAHIA 

   O grupo do pólo de Salvador está iniciando o trabalho, sendo que este é o 

segundo módulo do qual participam. Pode-se sentir que ainda o grupo está meio 

entre desconfiado e defendido e bastante ansioso com relação ao seu papel de 

formadores. Surgiram no grupo questões muito interessantes de discussão, não 

somente a respeito da pauta, quanto sobre outros eventos e vivências que elas 

tiveram ou que as indigna.  

   Fiquei sinceramente com um “gosto amargo” com relação a este grupo, as 

senti muito desestimuladas, descrentes, cansadas de lutar, apontando a 

dificuldade de trabalhar com um professor com baixa auto-estima e muito 

desinformado. 

   Acredito que o trabalho de formação desenvolvido no decorrer destes dois 

dias, foi extremamente produtivo, por ter despertado os participantes para a 

responsabilidade enquanto formadores, sua postura e a importância que o 

brincar tem, muito além do que eles avaliavam até o presente. O fato deles em 

alguns momentos terem se sentido ansiosos e incomodados frente aos 

conteúdos trabalhados e estratégias utilizados, é, na minha visão, um fato 

positivo pois isso significa termos, de alguma forma, mobilizado antigos 

paradigmas. Acredito que o grupo está em processo de reflexão, apesar do 

desânimo face à situação dos professores. 

 

ACRE – RIO BRANCO 

 

   Na hora de apresentar as idéias debatidas, foram colocadas algumas 
questões, a saber: 

- A maioria não trouxe problemas ligados com o espaço. Eles parecem 

familiarizados com os cantos. Porém, uma das participantes, colocou a 
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problemática da sua escola com relação ao espaço, o que parecia mais uma 

reclamação indireta à equipe da Secretaria, já que os espaços de algumas 

escolas similares, apresentam propostas criativas e interessantes. 

- Com relação aos brinquedos, discutiu-se a mensagem que está por trás deles  

e mostraram interesse pela valorização de brinquedos regionais. 

- Também com relação ao resgate das brincadeiras e da criação de acervos, 

mostraram interesse e familiaridade frente à proposta. 

- Uma temática que trouxe novidade para o grupo,foi à possibilidade que cada 

atividade tem como potencial de desenvolvimento e conhecimento das 

crianças. 

   É interessante relatar os problemas, necessidades, interesses e potenciais 

das crianças, levantados pelo grupo solicitado: 

PROBLEMAS – de equilíbrio, de concentração e atenção, de aceitar as regras, 

de discriminação social e racial, de falta de cooperação, agressividade. 

NECESSIDADES – movimentar-se, socializar, brincar de faz-de-conta, 

desenvolver habilidades: a oralidade,dança. 

INTERESSES – Pintura, jogo, TV, vídeo, videogames, jogos de imitação, jogos 

de competição, brincadeiras livres, histórias, fantoches, ler e escrever. 

POTENCIAIS – de representar, criar, recortar, criar jogos e brincadeiras, 

resignificar coisas (jogo simbólico, desenhos). 

- O perfil da criança agressiva: foram relatados dois casos e elencadas as 

 principais características dessas crianças: batem, mordem, brigam, rasgam, 

derrubam, chutam, puxam os cabelos, interrompem, não participam, se isolam, 

etc. As atividades adequadas propostas: sensibilizar com responsabilidades; 

combinar regras com o grupo; envolvê-las em atividades do seu interesse; 

pesquisar a história de vida e conhecer a família; valorizar a produção delas; 

elogiar; fazer exposições dos trabalhos, convidando outras crianças da escola. 

- Postura do educador frente a situações em que a criança brinca com  

revólver, espada, etc. : foi proposto pelo grupo fazer um diagnóstico inicial, 

conversando com os pais e trazendo-os como parceiros. Desenvolver um 

trabalho informativo e de conscientização. Propor brincadeiras que atendam os 

interesses e necessidades das crianças para descarregar energia. Ouvir a 

criança. 

- O perfil de crianças com baixa auto-estima: foram relatados alguns 

casos. Foi colocada a importância do professor observar a criança e fazer um 

histórico junto à família. Respeitar a criança nas suas atitudes, na sua 

produção e nos seus limites. Propor atividades que lhe dêem prazer. 
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Demonstrar que ela está sendo estimulada. Encorajá-la e propor dinâmicas de 

interação, contos e teatro. 

- Questões ligadas à sexualidade: foi colocado o professor como 

“assustado” frente ao que diz respeito à sexualidade, questões que nem ele 

próprio tem bem resolvidas. Foi colocada a importância de ir atrás de mais 

conhecimentos, realizar encontros, palestras junto aos pais. A importância de 

encarar a situação com naturalidade, não fazendo vista grossa frente às falas 

ou situações. 

   A minha impressão geral deste grupo,foi a minha surpresa quanto à atenção e 

receptividade frente às colocações que fui pautando ao longo dos dois dias. No 

primeiro dia fiquei um pouco preocupada frente a tanta receptividade e não 

colocação de empecilhos frente às propostas. No segundo dia compreendi 

melhor, após visitar 4 Centros de Educação Infantil e após um contato mais 

profundo com o grupo, que elas já estão em um estágio de ter incorporado e 

“abraçado” o conteúdo proposto nos Parâmetros. 

   O que mais me chamou a atenção nas visitas às escolas, foi a preocupação de 

envolver a comunidade e os pais, nas propostas, tornando-os, assim, co-

responsáveis pelo cuidado com o espaço físico e envolvidos com as diversas 

propostas. A outra particularidade foi à proposta dos “espaços alternativos”, 

salas que servem para desenvolver atividades paralelas, sobretudo porque as 

turmas são muito grandes (40 a 50 crianças). Enquanto uma metade desenvolve 

trabalhos dentro da sala de aula, o restante do grupo apropria-se do espaço 

alternativo, onde desenvolvem atividades mais livres: brinquedoteca, leitura, 

vídeos, música, etc. 

 

BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL 

    

O que mais me chamou a atenção neste grupo é que as pessoas com mais 

visão e mais capacitadas, eram as pessoas vindas de fora. A equipe da sede me 

passou uma sensação de interesse por tudo o que estava sendo dito mas dava 

uma impressão de pouco compromisso. 

   Os pontos por elas levantados foram: O brincar está deturpado; o professor 

não tem consciência do seu papel e da sua postura; brincadeiras livres x 

brincadeiras direcionadas; como observar e ouvir sem interferir; os objetivos 

do brincar; aprender a brincar 
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   No momento das apresentações, voltaram a aparecer os problemas das 

mesmas situações sentidas junto à equipe técnica no dia anterior (espaços não 

adequados, falta de mobiliário, espaços partilhados com supletivo).  

   Outra característica destes centros foi à questão da Inclusão e como ela 

interfere nas propostas do dia a dia, tanto positiva quanto negativamente. 

   Elas enfatizaram que o discurso do professor é de que ele não pode atingir 

aquele ideal que é colocado no Referencial. Foi enfatizada a importância de 

levar até elas exemplos do  que é possível e já acontece em alguns centros de 

Educação Infantil. Porém, os professores não admitem comparação entre os 

diferentes municípios. 

   Um tema que foi muito persistente nas falas foi o da RESISTÊNCIA dos 

professores em face de qualquer mudança ou nova proposta e uma constante 

preocupação em controlar as crianças e seguir conteúdos. Não somente as 

crianças não têm mais oportunidade de brincar por brincar, como o 

planejamento das brincadeiras e todo com objetivos específicos. 

   O grupo que apresentou interesses, necessidades e problemas das crianças 

entre 3 e 6 anos, fez a seguinte exposição: 

- Interesses – pelo brincar, música, filmes e passeios 

- Necessidades – Noção de limites/regras; trabalhar a coordenação motora 

fina; liberdade; higiene; socialização; cooperação 

- Problemas – Especialistas inadequados; falta de material; falta de materiais 

para propiciar o brincar; mobiliário inadequado; falta de profissionais de 

Educação Física. 

   Sugeriram atividades lúdicas, de recreação, musicais e de faz de conta. 

   O grupo que falou das dificuldades do professor, apontou que ele é fechado 

para o brincar, não tem espaço, nem materiais. Como habilidades foram 

apontadas: gostar do trabalho, ser criativo, procurar instrumentos de 

trabalho; não ser conteudista e sobretudo, ressaltaram ele ser muito 

AFETIVO. 

Este grupo mostrou alguns equívocos conceituais sérios e que a leitura do texto 

apresentado na parte da manhã não tinha sido compreendida. 

   Senti muita falta de compromisso para com o trabalho, pessoas entrando, 

saindo, indo embora, sem dispensa ou consideração nas próprias instituições. 

Sinto que falta incentivo, falta interesse pela leitura do material. Vejo 

problemas muito profundos, básicos, neste pólo e pouca força na liderança da 

equipe técnica. 
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FORMOSA - GOIÁS 

 

   Para minha surpresa, encontrei um grupo pequeno, mas muito participativo e 

aberto a ouvir e compreender o que tinha a comunicar. Faltam concepções 

básicas gerais sobre o que seja educar, o papel do professor, mas podem ser 

notadas algumas figuras com iniciativa e boa vontade. 

   Como um todo, achei que o trabalho foi muito produtivo e tanto o grupo 

quanto eu, fomos crescendo e estabelecendo uma relação de confiança mútua 

nas poucas horas partilhadas. Este grupo tem ainda um longo percurso, 

principalmente na reflexão quanto ao seu papel de formadores. 

 

CAMPOS BELOS - GOIÁS 

    

Colocaram a preocupação, após terem participado do seminário de 

avaliação em Brasília, da lentidão e dificuldade com que este pólo estava 

avançando em comparação com os outros. 

   Em um dos três grupos que apresentara surgiu uma situação de crítica ao que 

um grupo achava que deveria ser o papel do MEC. As ouvi e percebi a situação 

grave que as escolas desta região vivem, não somente pela falta de condições 

físicas, mas, sobretudo pela realidade das crianças de zonas rurais que vêm de 

muito longe, chegam cansadas, as que passam fome, etc. Mas o que me 

preocupou profundamente no discurso deste grupo (que era o mais esclarecido, 

composto por orientadores já que o resto do grupo deste pólo está integrado 

por professores), foi à falta de compreensão (depois de quase um ano de 

trabalho com os referenciais) do que seja a natureza deste programa. O mais 

grave, ao meu ver, é que elas não lêem e desconhecem o conteúdo dos 

parâmetros, o que, se no início dos trabalhos nos pólos podia ser até 

compreensível, não o é a esta altura do trabalho. 

   Dadas as péssimas instalações para o trabalho, tivemos que trabalhar fora 

por causa do calor escaldante. Neste último período foram trabalhados casos 

de crianças que acontecem em sala de aula e como trabalhar essas dificuldades 

através de atividades e posturas adequadas dos professores. 

   O trabalho desenvolvido neste pólo foi radicalmente diferente de todos os 

outros. Não somente pelo fato da maioria do grupo ser composta por 

professores, mas, sobretudo pelo baixo nível dessas professoras. A maioria 

bastante nova, com pouca experiência, extrema falta de interesse e apatia 

frente ao trabalho. Tinha algumas que destoavam do grupo, mas no geral posso 
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concluir que o trabalho aqui desenvolvido foi uma tentativa de transmitir os 

principais conteúdos do referencial no módulo brincar, longe da expectativa de 

querer que este grupo, apesar de algumas multiplicarem os módulos, tenha a 

capacidade de formar outros educadores. 

   A responsável pelo desenvolvimento dos módulos é uma pessoa que se esforça 

por dar condições para o módulo acontecer, mas ela encontra inúmeras 

dificuldades: desde as críticas pelas condições do local, até o fato de não 

terem condições de tirar cópias do material que a gente leva e o fato dos 

participantes não terem os PCN’s (o que precisaria ser providenciado com 

urgência). 

   Muitas descobriram neste encontro que não há um “certificado” e ficaram 

desapontadas. Pelo fato da maioria das professoras serem comissionadas e não 

haver um plano de carreira, questionavam-se para que continuar a participar 

dos encontros já que não continuariam, com as mudanças, nos cargos atuais. 

   Enfim, ao meu ver, nesta região, precisaria um grande investimento e esforço 

na formação básica desses professores e em uma conscientização dos 

secretários de Educação.  

 

CAMPO GRANDE – MATO GROSSO 

 

   Foi enfatizada a importância dos registros do desenvolvimento dos módulos 

junto aos professores em cada município 

   Foi colocado que o grupo estadual não tinha orçamento previsto e a 

necessidade do MEC ampliar este atendimento (criação do núcleo de Educação 

Infantil no Estado). O governo não tem obrigação quanto à sala de aula, mas 

tem a obrigação da formação. 

   Preocupações levantadas com relação às crianças:   

   A respeito da SEXUALIDADE  foram colocados casos específicos e as 

próprias integrantes do grupo traziam propostas de soluções com atividades de 

modelagem, expressão corporal, espelho, etc. para canalizar as energias. Foi 

colocada a importância do educador ter mais conhecimentos sobre sexualidade: 

eles não conhecem a própria sexualidade. 

   A respeito da BAIXA AUTO-ESTIMA foram sugeridas atividades que façam 

com que a criança se aceite: músicas, brincadeiras, toque, contos, ajudante do 

dia. Foi enfatizada a importância do elogio, de não expor suas dificuldades, 

valorizar as produções de cada um, a importância, quando as crianças são 

discriminadas ou comparadas com outras, de se trabalhar valores, respeito, 

diferenças, etc. Duas participantes deram depoimentos  muito significativos: 
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uma delas que perdeu o braço quando criança e como superou a discriminação e 

outra que já tinha sido muito gorda. 

   A respeito de situações de CONFLITO/BRIGA foi sugerida a discussão em 

grupo de limites, regras, etc. e que as situações devem ser resolvidas na hora. 

    Nas conversas paralelas com algumas das participantes, pude ter alguns 

insights de como o programa estava sendo recebido. Foi colocado que elas 

ouvem críticas daqueles que não concordam com os Referenciais, sobretudo 

aquelas que participam de eventos fora do estado. No estado do MS  não há 

legislação nem verba para a Educação Infantil. A OMEP é muito atuante em 

Campo Grande.  

   Fiquei surpresa com o fato de existirem propostas de brinquedotecas em 

várias escolas. Visitei uma escola central e fiquei muito mal impressionada com 

as instalações.  

   Por outro lado, assisti uma exposição que estava sendo feita de obras de 

crianças entre 2 e 6 anos sobre a fauna e flora locais e foi muito positivo 

observar que a criatividade individual de cada criança tem sido muito 

incentivada e valorizados os elementos da natureza e as riquezas locais. 

   O grupo de formadores foi um grupo interessante e muitas questões 

importantes foram debatidas. Porém, o calor interferiu muito na 

disponibilidade das pessoas. 

 

VITÓRIA – ESPÍRITO SANTO 

 

   Achei o trabalho desenvolvido com este grupo de um nível excelente, tanto 

nas reflexões quanto na criatividade na hora das propostas nos diferentes 

grupos. Uma parte do grupo (que identifico como sendo da Capital) já tem um 

percurso de formação continuada no qual a Secretaria de Educação investe.  

   Os problemas surgidos foram relacionados às conversas paralelas já que o 

espaço não ajudou nesse sentido. Também, alguns alunos da faculdade 

participaram, o que foi muito positivo, porém eles não participaram 

integralmente, o que acabou atrapalhando o desenvolvimento dos trabalhos em 

grupo. 

   Visitei 2 escolas no segundo dia e fiquei muito bem impressionada com o alto 

nível das propostas e a consciência que percebi nas ações de professores e 

diretores. 
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   Os resultados deste processo de formação foram: 

 Conscientização da importância de resgatar a linguagem do brincar junto 

a educadores e crianças.  

 Incentivo ao estudo e pesquisa na área 

 Conscientização do verdadeiro e significativo papel do educador hoje 

 

 

   Conclusões: 

   À distância entre as políticas públicas e a prática educacional é imensa. O 

caminho é árduo e a conscientização do educador irá levar algumas gerações 

ainda. O fato do brincar “voltar ao seu verdadeiro dono”, a criança, já é um 

grande avanço, apesar do receio do educador de fazer aquilo que é obvio: 

deixar a criança brincar e ser ela mesma.  
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7 - BRINCADEIRA TEM HORA?  

Uma reflexão sobre o brincar nas cidades 

 

O ESPAÇO DE BRINCAR 

 

Espaço de brincar 

 Espaço sagrado 
  Espaço adequado 
   Espaço alegre 
    Espaço tumultuado 
     Espaço flexível 
      Espaço grande ou pequeno 
       Espaço criativo 
        Espaço caloroso 
         Espaço moderno e 
        Espaço antigo 
       Espaço de lembranças 
      Espaço de saudades 
    Espaço de presenças 
   Espaço de descobertas 
  Espaço de aprendizagens 
 Espaço sagrado 
Espaço de brincar 
Meu espaço 
Teu espaço 
Nosso espaço 
   
Quando há espaço interno, espírito lúdico interno, o espaço para o brincar 

acontecer no espaço externo surge de forma natural. 

 

 

 

Quando reflito a respeito de ESPAÇO penso, não somente no espaço externo, 

mas também no espaço interior de cada ser humano: o quanto estamos 

disponíveis internamente para deixar o brincar entrar nas nossas vidas. Penso 

tanto no espaço físico quanto no espaço no tempo, na vida. 
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O ESPAÇO QUE O BRINCAR TINHA 
 

Historicamente o homem sempre brincou, através dos diversos povos e 

culturas e no decorrer da história. Brincar é essencial ao ser humano. E 

como bem expressou Schiller “Um homem somente brinca quando ele é humano 

...., e ele somente é humano quando brinca ....” 

Antigamente o homem brincava, sem distinção, nas ruas, praças, feiras, rios, 

praias, campos .... 

Mas ao longo da história, será que evoluímos enquanto seres humanos ? 

O brincar que nos tornava mais humanos tem sido muito raro ... 

O ESPAÇO QUE O BRINCAR PERDEU 

Muitas são as causas do brincar ter ido perdendo seu espaço físico e temporal: 

- O crescimento das cidades 

- A ausência de espaços públicos voltados para o lazer 

- a criança indo para a escola tem menos tempo para brincar 

- a falta de segurança 

- a inserção da mulher no mercado de trabalho 

- o incremento do consumo de brinquedos industrializados 

- a globalização 

- .... 

O ESPAÇO QUE O BRINCAR VEM RECONQUISTANDO 

Nossa cultura tem um espírito lúdico por natureza e tem acontecido, 

sobretudo na última  década, um movimento de resgate do espaço de brincar, 

tanto interno quanto externo. 

Estudos e pesquisas na área do lúdico, assim como o incremento de cursos, 

eventos, debates, têm crescido mostrando cada vez mais a importância 

fundamental que a preservação do espaço tem no desenvolvimento, sobretudo 

da criança e do jovem. 

Porque? 

A existência de espaços de brincar é importante para: 

 a socialização e troca entre os brincantes 

 o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e moral das crianças e jovens 

 o estímulo da sua criatividade 

 o despertar e o desenvolvimento dos seus potenciais e habilidades 
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 tornar os indivíduos mais humanos 

 resgatar a essência  e os valores mais significativos de cada um 

 

A partir dessa consciência,  vou fazer algumas considerações sobre o que tem 

acontecido no nosso país, sobretudo desde a década de 80 no que se refere ao 

aumento de espaços e propostas voltadas para o brincar, potenciais 

multiplicadores: 

- criação de brinquedotecas em: centros de juventude, centros culturais, 

creches e centros de educação infantil, escolas, ônibus itinerantes, 

hospitais, universidades, consultórios pediátricos e terapêuticos 

- espaços em praças, parques e ruas de lazer 

- parques temáticos 

- favelas 

- exposições de brinquedos artesanais/populares 

- feiras de brinquedos 

- museus de brinquedos 

- exposições itinerantes  

- acampamentos 

- condomínios 

- espaço na mídia 

- espaço nas universidades 

- incremento e aumento de estudos, pesquisas, registros, coletâneas e 

publicações sobre o brincar 

- cursos, seminários, workshops, oficinas e palestras, visando à formação 

de profissionais especialistas nas áreas de lazer, recreação, educação, 

saúde mental e turismo (USP, PUC, SANTA MARIA, UFRGS, UNISANTOS) 

- espaço em diversos âmbitos: educação, terapias, turismo, educação 

física, arte, movimento, teatro, arquitetura,  medicina, terapia 

ocupacional, área cultural 

- espaço na Internet 

- espaço no setor empresarial - movimento dentro das empresas e grupos de 

trabalho, estimulando a integração entre funcionários e suas famílias em 

atividades de lazer e recreação. 

- espaço na indústria de brinquedos 

- espaços no terceiro setor 

- espaço na área de turismo 

- espaço na legislação (Novos Parâmetros Curriculares -  MEC) 

- jornadas de jogos e brincadeiras 
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- malas de brincadeiras 

- oficinas de criatividade: modelagem, tecelagem, bricolagem, pintura, 

expressão corporal, musicalização, origami, confecção de livros, marcenaria, 

construção de brinquedos com sucata e outros materiais, confecção de 

bonecas, entre outros 

- contadores de histórias  

- teatro 

- área de informática  

 

 

 INSTITUIÇÕES NO BRASIL QUE ATUAM COM O JOGO 

- Universidade de Pelotas 

- LABRIMP – USP - SP 

- Universidade de Santa Maria 

- Associação Brasileira de Brinquedotecas – PUC – SP 

- Escola Oficina Lúdica – SP 

- SESC’s – Projeto Curumim 

- IPA  

- LEKOTEK 

- LARAMARA 

- INSTITUTO AYRTON SENNA 

- BRINQUEDOTECAS 

 

O BRINCAR NAS CIDADES 

“Restauramos a alma quando restauramos a cidade em nossos corações 

individuais, a coragem, a imaginação e o amor que trazemos para a civilização”  - 

James Hillman 

 

AS PERSPECTIVAS NESTE NOVO MILÊNIO 

Se quisermos pensar na criação ou recriação de espaços para o brincar tanto 

dentro quanto fora, levantaria algumas questões necessárias de serem 

colocadas: 

É necessário instaurar o espaço do poder vir a ser e a expressar-se, cada 

um do seu jeito, para poder voltar a um reencontro com o(s) outro(s). 

 

8 -  Como e onde criar este novo espaço ? 

 



 

 59 

 

9 -  Como adequar os meus recursos físicos, materiais e humanos? 

 

 

10 - Quais são os brinquedos adequados ao momento de cada um que participa 

deste processo ? 

Refletir sobre com o que as crianças brincam hoje: são brinquedos e 

materiais adequados? Prendem o interesse ? São desafiadores ?  

 

11 Quais são as atividades, dinâmicas adequadas que irei introduzir no 

cotidiano para facilitar o processo de desenvolvimento, crescimento e 

expressão de cada um ? 

Pensar em quais são as atividades hoje desenvolvidas, de onde surgiram, se 

respondem às necessidades dos meus alunos; porque as utilizo, com que 

finalidade: para cumprir um currículo ?; para preencher um tempo ?; para 

propiciar o desenvolvimento ou a aprendizagem ? 

 

12 Quais são os valores essenciais do meu grupo, o que os move, o que os 

motiva ? 

Preciso descobrir quem é meu grupo:  

- faixa etária 

- necessidades 

- interesses 

- conflitos, dificuldades 

- potenciais, habilidades, desafios 

- valores 

 

13 Qual deveria ser, daqui em diante, a postura do facilitador ? 

Necessidade de refletir a respeito da minha postura atual: meus objetivos, 

meus métodos, os resultados que obtenho. 

 

14 Quais os parâmetros pêlos quais irei avaliar o desenvolvimento do(s) 

processo(s) ? 

É necessária uma reflexão sobre o que considero hoje como parâmetro, 

para avaliar o processo do outro e o meu próprio. Se avalio o processo ou o 

produto. Se é um referencial externo ou interno. 
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 É necessário perceber e conscientizar-se do incômodo inicial que gera 

uma decisão de mudança. Conscientizar-se de que a transformação é um 

processo que acontece de dentro para fora, doloroso e prazeroso, pois 

implica em nos desapegarmos do antigo para dar espaço ao novo. É um 

processo que exige reflexão e reformulação constante. “Pintar a parede de 

uma cor hoje, não significa que não haja possibilidade de mudar esta cor 

amanhã”. Respirar novos ares significa, inspirar profundamente para deixar 

novas possibilidades entrarem, e expirar para deixar o velho sair, ampliando 

o espaço para o novo entrar. 

 E entrar em um novo espaço, em um novo jeito, em uma nova forma, 

significa colocar o nosso toque pessoal em cada canto. 

 

 Falamos o tempo todo na primeira pessoa. Para começar. Pois a 

seguir, é necessário considerar que, muito provavelmente, não mudamos 

sozinhos: outros vêm junto. E cada uma tem um ritmo diferente. 

 Vamos, então, convidando o(s) outro(s) para dançar junto, acertando o 

passo, abrindo mão de alguns elementos meus, para dar espaço também aos 

elementos do(s) outro(s); mas sem deixar que a essência das minhas 

necessidades se perca; e que o outro coloque e expresse as suas, para a 

convivência, a harmonia e a construção conjunta. 

 

São Paulo, 26 de Outubro de 2001 

        Adriana  Friedmann 
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