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“OLHA! É DE SEMENTE! 

MINHA MÃE QUE ME ENSINOU” – 
A INFÂNCIA, O BRINCAR E O BRINQUEDO: 
UMA HISTÓRIA A CONTAR NA PSICOLOGIA 

E NA EDUCAÇÃO

[...] Descer no escorregador,
Fazer bolha de sabão,
Sorvete, se faz calor,
Brincar de adivinhação.

Morango com chantilly,
Ver mágico de cartola,
O canto do bem-te-vi,
Bola,bola,bola,bola!

Lamber fundo de panela
Ser tratada com afeição
Ser alegre e tagarela
Poder também dizer não!

Carrinho,jogos,bonecas,
Montar um jogo de armar,
Amarelinha,petecas,
E uma corda de pular [...]

(Rocha, 2002, grifo nosso)

Contextualizar o brincar ao longo dos tempos é primordial neste 
trabalho. Considerar a historicidade e os movimentos histórico-
culturais, levando em conta a dialética da construção do conheci-
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mento é poder identifi car o percurso desse movimento e como ele 
foi evoluindo até os dias atuais, de maneira que, muitas vezes, os 
resíduos do tempo acabam por ainda permanecer.

Discutir o aparecimento da infância, entrelaçado com o surgimen-
to do brinquedo objeto, traz refl exões sustentáveis sobre a entrada 
da ação do brincar como atividade essencial para o desenvolvimento 
infantil, sendo percebido por várias áreas do conhecimento, especifi -
camente a Psicologia e a Pedagogia. Destaco, ao longo da história, a 
relevância da arte, como a pintura e a poesia, os vários ramos da litera-
tura e os próprios movimentos sociais e políticos como fatores cruciais 
para o desenvolvimento histórico dos jogos e das brincadeiras, assim 
como o aparecimento do próprio brinquedo objeto. Autores como 
Philippe Àries (1978), Michel Manson (2002), Kramer & Leite Filho 
(2001), Neil Postman (1999), entre outros, trouxeram contribuições 
signifi cativas para a compreensão desse assunto, mostrando em suas 
obras importantes eixos históricos sobre o brinquedo, o brincar e o 
lugar que esse ocupou e ocupa, na sociedade. Neil Postman (1999), 
em O desaparecimento da infância, reúne as questões históricas do 
descobrimento da infância e sua relação com o seu desaparecimento, 
em razão do surto capitalista, em que as especifi cidades humanas 
vão desaparecendo. 

Segundo o autor, a ideia de infância – “talvez a idéia mais huma-
nitária” (Postman, 1999, p.12) – surgiu no período da Renascença. 
No século XVI, o conceito de infância começa a obter um caráter de 
estrutura social e psicológica, (lembrando que ainda não se tinha a 
concepção de desenvolvimento infantil), chegando mais aprimorado 
aos dias atuais. Já no século XV, como fator de rica contribuição para 
o conceito de infância, mais bem elaborado no século XVI, foi o sur-
gimento da prensa tipográfi ca que, por sua vez, criou uma nova forma 
de conceber a idade adulta, pois uma nova simbologia se instalava, a 
escrita, a leitura e a refl exão, destinadas aos adultos. Dessa forma, as 
crianças foram excluídas do universo adulto, o que fez que surgisse 
outro hábitat, a infância. Para Postman (1999), é nesse período que 
se inicia, ainda de maneira muito rudimentar, uma preocupação com 
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as crianças e suas particularidades, porque a prensa tipográfi ca veio 
proporcionar a evolução de vários conceitos relacionados à criança 
e ao seu desenvolvimento. Os registros escritos e a arte pictográfi ca 
passam a retratar as crianças em suas obras, destacando suas princi-
pais atividades: as brincadeiras e os brinquedos. 

Ao longo do texto, perceberemos que a trajetória do aparecimento 
da infância está muito ligada às questões do surgimento dos brinque-
dos e como se foi dando relevância a eles, ou seja, as singularidades 
das crianças começam ser percebidas. Esse processo, lentamente, 
foi ganhando espaço, especialmente no Século das Luzes, quando a 
infância e suas especifi cidades fi cam mais enfatizadas pela literatura, 
avançando no século XIX e XX. 

Atualmente, as características infantis, descobertas ao longo dos 
tempos, parecem estar passando por um processo de retrocesso, 
vistas como algo moldável pelas esferas da sociedade capitalista, já 
se pensando na criança como um ser que deve ser preparado para 
o futuro. Kramer & Leite Filho (2001, p.19) fazem uma síntese da 
concepção atual de infância, enfatizando:

A idéia de infância, como se pode concluir, não existiu sempre, e 
nem da mesma maneira. Ao contrário, ela aparece com a sociedade 
capitalista, urbana-industrial, na medida em que mudam a inserção 
e o papel social da criança na comunidade. Se, na sociedade feudal, a 
criança, exercia um papel produtivo direto (“de adulto”) assim que 
ultrapassava o período de alta mortalidade, na sociedade burguesa ela 
passa a ser alguém que precisa ser cuidada, escolarizada e preparada 
para uma atuação futura.

Nesse sentido, é preciso pensar na infância sob a óptica atual, 
refl etindo, assim, como os interesses da sociedade capitalista afetam 
a concepção de criança, afetando também a concepção de suas neces-
sidades, especifi cidades e desenvolvimento. Consequentemente, o 
brincar, a principal atividade infantil, passa igualmente a ser desvalo-
rizada em seu processo em si e começa a ter uma conotação vinculada 
aos interesses da sociedade. Postman (1999, p.145) entende que
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os pressupostos tradicionais sobre a singularidade das crianças estão 
desaparecendo rapidamente. O que temos aqui é o surgimento da 
idéia de que não se deve brincar só por brincar, mas brincar com 
algum propósito externo, como renome, dinheiro condicionamento 
físico, ascensão social, orgulho nacional. Para adultos brincar é coisa 
séria. À medida que a infância desaparece, desaparece também a 
concepção infantil de brincar.

Para melhor entendermos a refl exões dos autores sobre a infância 
e a relação com as questões do brincar, torna-se interessante realizar 
uma pequena contextualização histórica a respeito, refl etindo sobre 
o aparecimento do brinquedo, que, ao longo dos séculos, foi-se 
incluindo entre as questões da infância. Faremos aqui um traçado 
histórico, principiado a partir da Antiguidade, pensando até os dias 
atuais, construindo relações entre o brinquedo, a infância e a ativi-
dade do brincar.

O brinquedo inicialmente surgiu sem a intenção inicial ou a 
preocupação com a pedagogia e a psicologia infantil. 

Na Antiguidade, a criança grega tinha sua infância acompanhada 
por vários brinquedos. Nesse período, acreditava-se em amuletos 
destinados a proteger as crianças dos males, sendo objetos ligados 
aos deuses. As crianças abandonadas também eram deixadas com 
objetos, espécie de amuletos para, além de ter objetivos de proteção, 
facilitar o reconhecimento dos pais.

Em Atenas e em Roma já existiam vários tipos de brinquedos, 
como os de locomoção e de transporte, de destreza, além de bonecas. 
Os brinquedos de locomoção e transporte eram confeccionados com 
pedaços de pau, servindo como cavalos ou como um tipo de roda, 
colocada em um cabo.

Michael Manson, historiador francês contemporâneo, trouxe 
ricas contribuições sobre a história dos jogos e das brincadeiras, ao 
longo dos séculos. O autor, durante suas pesquisas, teve acesso às 
obras de Louis Becq de Fouquières, o primeiro historiador dos jogos 
antigos. E exemplifi ca:
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Quer em Atenas, quer em Roma, já existiam brinquedos desti-
nados a facilitar a aprendizagem da marcha. O modelo mais simples 
consistia numa roda colocada na extremidade de um cabo, fi xada ao 
centro por uma espécie de forquilha, como numa roda de bicicleta. 
Um modelo mais aprimorado compreendia duas rodas reunidas 
num eixo e presas solidamente a um cabo comprido. (apud Manson, 
2002, p.19-20)

Já as bonecas eram vistas como objetos de desejo e paixão, por 
serem uma representação humana. Eram ofertadas pelas meninas 
aos templos, como doação aos deuses, a pedido de casamento, fer-
tilidade e amor:

Brinquedo por excelência, onde mais se cristalizavam os desejos 
e afectos infantis, a boneca é uma representação humana, frequen-
temente provida de membros articulados, para melhor imitar a 
vida, permitindo desempenhar todos os papéis e praticar os deslizes 
simbólicos e imaginários. (Manson, 2002, p.22)

Dentre os brinquedos de destreza, destacavam-se o jogo com arco, 
o ioiô, a piorra, fabricados por artesãos, ou jogos com ossinhos, caro-
ços ou nozes. Tanto os meninos como as meninas brincavam com os 
ossinhos. Afi rma Manson: “O jogo dito da pentelitha, que consistia, 
originalmente, em lançar ao ar cinco pedrinhas, apanhando a maior 
quantidade possível nas costas da mão, atravessou os séculos e era 
certamente praticado com ossinhos (ibidem, p.26). Atualmente, esse 
jogo é conhecido como jogo das Cinco Marias. 

Na Antiguidade, as crianças brincavam ainda com miniaturas de 
utensílios diários, como pequenos pratos, mobílias, vasos, almofadas, 
assim como brinquedos que emitiam sons.

Essa trajetória evidencia a presença de um comércio de brinque-
dos na Roma dos séculos III a IV d.C., mas isso não signifi ca que o 
brinquedo e sua existência estavam entrelaçados com as questões do 
desenvolvimento e da Psicologia. 
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Platão (427/28 a.C. – 347 a.C.) aborda em seus escritos a questão 
do jogo e a Psicologia do jogo, estabelecendo uma relação com o justo 
e o injusto, demonstrando que a criança poderia perceber isso, por 
meio do jogo.

Ao falar sobre os jogos, Platão não os referencia com a palavra 
“brinquedo”. Sempre se refere às bolas, ossinhos, piões, não utili-
zando um termo genérico para identifi cá-los. 

Durante um longo período, os brinquedos eram associados aos 
mais diversos bibelôs, como rosários, peças miúdas, cueiros, peças 
que serviam para distrair as crianças – tudo sendo classifi cado como 
brinquedo. No início do século XVI, a palavra brinquedo não era pos-
sível de ser encontrada nos dicionários; no entanto, em sua metade, 
várias línguas começaram a adotar um termo genérico para designar 
tais atividades. Segundo Manson, os termos, na época, eram jugue-
te, na Espanha, giocàttolo, giucattolo, na Itália, toy, na Inglaterra, e 
poppenwerch, em Flandres. Na França, a palavra brinquedo aparece 
nos dicionários por volta de 1680.

De fato, a palavra lúdico não consta dos dicionários como algo 
ligado à infância. Seu sentido é utilizado de forma metafórica.

Quando as palavras brinquedo e lúdico começam a ser colocadas 
lado a lado, iniciam-se refl exões, ainda que muito remotas, quanto à 
ligação delas com a vida das crianças. Os autores gregos e latinos são 
um dos primeiros a trazer contribuições nesse sentido.

Por volta do século XIV, os artistas, com sua sensibilidade, come-
çam a prestar mais atenção às crianças e aos brinquedos. Inicialmen-
te, a atenção não se detinha nos sentimentos infantis, porém se dava 
um importante passo em direção às questões do desenvolvimento 
infantil, lembrando que as concepções de infância e brincar que 
temos hoje foram construídas num movimento histórico-cultural e 
dialético, o que nos obriga a refl etir sobre vários movimentos sociais, 
durante os séculos, que se intercalaram nessa construção.

Por meio da pictografi a, as particularidades infantis começam a 
ser representadas. A presença de vários brinquedos, como cavalo-de-
pau, cata-vento, pássaro preso por um cordão, era frequente, de sorte 
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que alguns deles “nasceram do espírito de emulação das crianças, que 
leva a imitar as atitudes dos adultos...” (Àries, 1978, p.88).  

No século XIV, a pintura começa a retratar as crianças envolvidas 
com os jogos, destacando-se a bola, a piorra e o cavalo de pau, o que 
também passa a ter força representativa quanto às “idades da vida”,  
“distinguindo a criança que começa a andar, o menino que gosta de 
correr e o rapaz que exerce a sua habilidade nos diferentes jogos de 
destreza” (Manson, 2002, p.41); todavia, nesse período, as pinturas 
com crianças e o brinquedo ainda estavam associados com as questões 
religiosas e a moralidade. Esse fato é destacado, na Alemanha, pelos 
artistas Lucas Cranach e Albrecht Dürer (século XVI).

Já em relação aos primeiros aspectos de envolvimento com a 
psicologia infantil, por meio dos quadros, a obra do pintor Hans Bol 
ilustra um menino nos braços da mãe, segurando um brinquedo. 

Por volta de 1636, o pintor Abraham Bosse retrata a infância, 
ressaltando a inocência da criança em relação às suas brincadeiras. 
Os pintores holandeses, nesse período, merecem destaque, intensi-
fi cando suas obras sobre o meio familiar, em que as crianças e seus 
brinquedos passam a aparecer de forma mais reconhecida. 

No século XVIII, surgem pinturas que expressam sentimentos 
das crianças e seus brinquedos, como o quadro de Greuze, em que 
Denis Diderot (1713-1784), grande fi lósofo do século XVIII, ao 
apreciá-lo, percebe sentimentos e expressões, contemplando-o por 
meio de seus escritos:

Que verdade! Que variedade de tons! E estas rosetas vermelhas, 
quem nunca as viu no rosto das crianças quando elas têm frio ou 
sofrem dos dentes? E estes olhos lacrimosos, estas mãozinhas en-
torpecidas e geladas, estes punhados de cabelos louros, espalhados 
pela testa, desgrenhados; apetece-nos pô-los sob a touca, de tal modo 
são ligeiros e verdadeiros... (Diderot apud Manson, 2002, p.333)

As observações de Diderot mostram que a percepção sobre a 
criança e suas particularidades começa a se manifestar, distinguin-
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do-se, mesmo que ainda de forma grotesca, da concepção da criança 
como um adulto em miniatura, trazidas por Rousseau

Em geral, os artistas da época focalizavam crianças de famílias da 
elite e, especialmente os franceses, não tinham interesse em retratar os 
jogos de rua, sendo então, naquele período, considerado um gênero 
mais rude da pintura.

As pinturas dos artistas sobre o brinquedo, os jogos e o brincar, 
nesse período, misturavam metáforas e realismo; apesar disso, pro-
piciam infi nitas refl exões sobre o brincar, despertando interesses de 
muitos estudiosos da psicologia e da pedagogia sobre as questões 
dessa atividade para a criança e seu desenvolvimento, nos séculos 
posteriores.

Os brinquedos começam a entrar na literatura, destacando-se 
na poesia, a maioria com sentido metafórico, assim como a pintura, 
sem a preocupação com as questões da infância. Poucas são as obras 
poéticas desse período que sublinham a relação entre a criança e o 
laço que a une com seu brinquedo. Merece destaque a poesia de 
Ronsard (apud Manson, 2002, p.64), a qual direciona seus escritos 
aos brinquedos infantis e à criança:

Puis el’te baille sa tette,
Et t’ apaisant d’ un jouët,
D’ une clef, ou d’un roüet,
De poix, ou de piroüettes, 
Essuye tes larmelettes.

Depois, oferecendo o seio,
E acalmando-te com um brinquedo,
Uma chave ou uma roda de fi ar,
Com bolinhas ou balharicos,
As tuas lágrimas vai enxugando.

A poesia retrata o início de algumas refl exões sobre o brincar 
e a infância. No Renascimento, os artistas começam a pensar no 
brinquedo, relacionando a sua variedade às idades que a era atri-



CADÊ O BRINCAR?  89

buído e ao sexo destinado. Em certo momento, o brinquedo passa 
a ser banalizado,1 mencionado em diversos objetos ou manuscritos, 
representando múltiplas concepções, em diferentes países.   

Os pintores, muito atentos e sensíveis, contribuíram também para 
o aparecimento de novos brinquedos, impulsionando a valorização 
do objeto e a sua maior produção.

Com as observações dos artistas do século XVI, suas pinturas 
passam a entrelaçar o mundo dos brinquedos das crianças. Cresce o 
número de brinquedos, assim como mercadores e fabricantes, que, 
aos poucos, os vão difundindo.

Um novo comércio toma força: os especialistas em brinquedos, 
como o retroseiro, ligado às lojas das galerias; o torneiro especialista 
em brinquedos de destreza e alguns fabricantes de peças de tabulei-
ros. Paris principia a se tornar o lugar onde se poderia encontrar a 
maior diversidade de brinquedos. 

No século XVIII, a França produz brinquedos aos milhões, 
dando passos para a chegada do brinquedo industrial, que não surge 
“abruptamente no século XX. Os brinquedos artesanais do Antigo 
Regime transformaram-se insensivelmente sob o impulso da meca-
nização do capitalismo” (Manson, 2002, p.375).

Os brinquedos por muito tempo foram considerados como ob-
jetos frívolos, sem relevância. Foi somente a partir do Iluminismo 
que a atividade realizada com as crianças e os brinquedos foram 
tendo uma conotação voltada para as questões da psicologia e da 
pedagogia, o que também levou ao aprimoramento dos brinquedos 
e jogos, ao serem destinados às faixas etárias. A entrada do brincar 
nas discussões da educação e da psicologia, ao longo da história, foi 
acompanhada de várias restrições e descrenças de que essa atividade 
pudesse contribuir para o desenvolvimento. Mas é importante desta-
car que houve propulsores de um novo pensamento sintonizado com 
a importância do brincar para o desenvolvimento infantil. 

 1 O brinquedo e o ato de brincar passam a ser utilizados em livros de horas e livros 
profanos além de serem expostos em forma de pintura em diversos objetos com 
sentido metafórico.
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Mesmo antes do aparecimento do reconhecimento dos brinque-
dos destinado às crianças, o lúdico sempre esteve presente na socie-
dade. No século XVIII, segundo Àries (1978), por meio do diário do 
médico Heroard sobre a infância de Luís XIII (Delfi m), as atividades 
lúdicas eram muito presentes, como brincar com brinquedos, assis-
tir a peças teatrais, participar de festas populares, ouvir histórias, 
dançar e cantar, atividades de que os adultos também participavam, 
juntamente com as crianças. 

Parece, portanto, que no início do século XVII, não existia uma 
separação tão rigorosa como hoje entre as brincadeiras e os jogos 
reservados às crianças e as brincadeiras e os jogos dos adultos. Os 
mesmos jogos eram comuns a ambos. (Àries, 1978, p.88)

Àries (1978) faz um apanhado histórico sobre o percurso dos 
jogos e das brincadeiras, entre os séculos XIII e XIX. Para o autor, 
as crianças eram muito ligadas com as atividades lúdicas, como a 
dança, a música, o teatro, os brinquedos infantis, e, de acordo com 
a idade, eram controladas as etapas da presença lúdica: as crianças, 
por exemplo, a partir dos cinco anos, eram levadas a praticar arco, 
jogo de rimas, mímicas (jogos dos adultos), preparando-se de certa 
forma para a vida adulta. Dava-se mais importância para a idade 
cronológica e não se tinha ainda a concepção de um ser humano como 
um todo, mas esse era formado por partes sem interação umas com as 
outras.

Com grande infl uência da Igreja e de suas concepções religiosas, 
os jogos de azar foram considerados imorais, assim como a dança e 
o esporte, sendo proibidos para as crianças. Com o passar dos anos, 
a Igreja toma outra postura mediante a contribuição dos jesuítas, 
que justifi cavam o jogo, o esporte e a dança como fundamentais 
para o preparo físico e mental, o lúdico passa a ser visto como meio 
de educação. 

O diário de Heroard, médico do pequeno Delfi m, foi uma grande 
fonte de pesquisa para historiadores como Philippe Àries e Michel 
Manson, ambos destacando, em suas obras, a relação do pequeno 
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Delfi m com os brinquedos e seu dia a dia relacionado às atividades 
lúdicas.

Segundo Manson (2002), o pequeno Delfi m possuía vários brin-
quedos, como os de transporte e os bonequinhos de miniatura. 

Já nesse período, podemos observar que mesmo que o médico 
Heroard não se detivesse especifi camente à psicologia infantil, pos-
suía interesses em relação ao desenvolvimento do pequeno Delfi m, 
registrando em seu diário, de forma minuciosa, as brincadeiras 
realizadas. Héroard percebe igualmente que o Delfi m imitava as 
pessoas com quem convivia, construindo relações sociais por meio 
dos brinquedos, já com a presença do que hoje podemos chamar de 
jogo protagonizado. 

O médico Héroard vai além de seu tempo, concebendo o brinque-
do e a ação de brincar no contexto da aprendizagem. Como ressalta 
Manson (2002, p.123):

Héroard observa o delfi m a brincar, sem julgar. No seu entender, 
os brinquedos ajudam a criança a explorar as condutas e os papéis 
dos membros da sociedade, fornecendo-lhe utensílios de aprendi-
zagem, como as pequenas armas fi ctícias destinadas a iniciá-la no 
mister de soldado. 

O brincar com soldadinhos de brinquedo começa a ser visto como 
um treino para o combate na vida adulta, compreendendo-se, pois, 
o brincar como forma de levar à instrução por meio dessa atividade. 

Em dias atuais, podemos dizer que o brincar, no contexto edu-
cacional, é visto como instrumento pedagógico, rumo ao treino 
da alfabetização ou para cumprir sua função potencializadora de 
transmitir conteúdos favoráveis a esse processo, perdendo-se, assim, 
a relevância do brincar escolhido também pela criança. O caráter do 
brincar como instrumento facilitador é resultado de uma visão mer-
cadológica do homem que, diante de nossas políticas atuais, passa a 
se fi rmar indiferentemente às questões do desenvolvimento infantil 
e sua importância para a formação humana.  



92  FLÁVIA CRISTINA OLIVEIRA MURBACH DE BARROS

De acordo com Manson (2002), tendo em vista o diário do mé-
dico, o Delfi m, mesmo com idade mais avançada, entre 8 e 10 anos, 
não queria parar de brincar com seus brinquedos. Muitas críticas 
aparecem naquele momento, enfatizando que ele já estava crescido 
para tal ato e que deveria voltar-se para outros jogos. 

Como vimos, os diversos estudos de Àries e Manson sobre o 
diário do médico Heroard e a arte pictográfi ca contribuem signifi -
cativamente para a abordagem dos primeiros traços da psicologia 
infantil, registrando expressões e gestos das crianças.

Esse processo foi crucial para compreendermos o início de um 
“repensar” os brinquedos, com respeito às práticas pedagógicas, por 
volta do século XVII.

A partir dessa entrada, ainda que discreta, na pedagogia do sé-
culo XVII, nascem refl exões sobre a situação do brincar nas escolas 
atuais. É desanimador pensar que atualmente as escolas, tanto de 
Educação Infantil como de Ensino Fundamental, tratam as questões 
da brincadeira com resíduos dos séculos passados, tendo uma visão 
naturalista de homem e não considerando as atividades específi cas 
da infância como essenciais para o seu desenvolvimento, sendo uma 
consequência do viés capitalista nos sistemas de ensino. Parece que 
a infância e suas especifi cidades, as quais principiam a fl orescer no 
século XVI e se fi rmam, entre os séculos XVII e XVIII, estão para 
voltar a adormecer.

Por volta do século XVII, as literaturas pedagógicas registram 
concepções de infância diversas como ligadas à inocência e ao pecado 
original, com infl uências religiosas. Nesse mesmo período, surgem 
os pedagogos jansenistas de Port-Royal, que intensifi cam uma peda-
gogia voltada para a piedade para com as crianças, “mas o lugar que 
atribuem aos brinquedos, na educação, continua ser muito modesto” 
(Manson, 2002, p.146).

Jaqueline Pascal foi uma das poucas educadoras que, nesse perí-
odo, se interessou pela relevância dos brinquedos na educação, ainda 
com envoltórios religiosos. Ela redigiu regulamentos para as escolas, 
considerando as crianças e o brincar, sendo até interessante ressaltar 
que se observam resíduos desse pensamento, ainda presentes em 
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nossas escolas, como a relação do brincar com um prêmio, após as 
obrigações. 

As meninas mais novas são autorizadas a brincar se tiverem tra-
balhado bem e respeitado a regra do silêncio. Depois da passagem 
pelo refeitório e a quando do recreio matinal “podemos deixá-los 
brincar com alguns jogos inocentes, como os ossinhos, ao volante ou 
a outros semelhantes. Não que seja um hábito da instituição, pois 
excepto as mais pequenas, que continuam a brincar, todas trabalham 
continuamente e acostumaram-se tão bem que nada as aborrece 
tanto quanto os tempos do recreio, como já assinalei”. (Pascal apud 
Manson, 2002, p.148)

Nossas escolas atuais continuam a perpetuar essa concepção do 
brincar como uma premiação ou como um instrumento de instrução 
para a alfabetização, o que o descaracteriza como potencializador das 
capacidades humanas.

O brincar foi rejeitado pela educação não somente pelos pedago-
gos jansenistas, como também pelos renascentistas. Poucos são os 
autores desse período que reconhecem o papel dos jogos e das brin-
cadeiras. Podemos destacar alguns nomes, como Freury, que quer 
intensifi car a importância do jogo e das atividades de estudo, assim 
como Fénelon. Este último realiza estudos sobre o que é vivo e o que 
é inanimado, destruindo a essência lúdica e as relações que as crianças 
podem construir com seus brinquedos. Esse pode ser um primeiro 
apontamento, ao longo da história, de um brincar pedagógico. Esse 
contexto se deu na França e, nessa mesma época, um pedagogo e 
teólogo tcheco, chamado Jan Amos Komensky (1592-1670) e um 
médico e fi lósofo chamado John Locke (1632-1704) alargavam suas 
refl exões sobre o brincar, o que os levou a grandes avanços, dando 
início à entrada os brinquedos nos tratados sobre a educação.

Comenius (apud Manson, 2002, p.155) traz refl exões intensas 
sobre os brinquedos, declarando que “os brinquedos servem para 
distrair as crianças e para as fazer progredir na compreensão das 
coisas”. Suas ricas contribuições na educação refl etiam em torno do 
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relacionamento dos pais para com as crianças, do brinquedo para 
facilitar a compreensão do mundo, destacando os brinquedos sonoros 
como essenciais para o incentivo ao gosto pela música, objetos táteis 
para o reconhecimento das formas, entre outros. Teve grande preocu-
pação com os tipos de brinquedos a serem oferecidos às crianças. Para 
Comenius (apud Manson, 2002, p.156, a exploração dos brinquedos 
menores é importante, porque estes “permitem às crianças aprender 
a explorar e a compreender o mundo que as rodeia”.

John Locke (apud Manson, 2002, p.161, por sua vez, enfati-
zava que as crianças possuem desejos de ter coisas para satisfazer 
fantasias. Recomendava um brinquedo por vez, justifi cando que o 
oferecimento de muitos desperta sentimentos ruins, como a cobiça, 
o orgulho e a vaidade, sublinhando sua preocupação com a moral. 
Entretanto, ao mesmo tempo, entra em contradição em suas obras, 
ao declarar: “Na minha opinião, as crianças devem ter brinquedos, 
e de tipos diferentes”. Locke ressalta igualmente que nem todos os 
brinquedos devem ser comprados e que pedaços de papel e de pau 
não devem ser deixados de lado, porque as crianças recuperam seu 
uso. É interessante observarmos a refl exão de Locke:

Pequenos calhaus, um pedaço de papel, o molho de chaves da 
mãe, ou qualquer outro objeto que não as magoe, tudo isso serve para 
diverti-las tanto quanto as curiosas bagatelas, que custam tão caro 
nas lojas que elas logo estragam e quebram ....Quando pequenos, 
divertem-se com tudo o que lhes vier parar às mãos. Depois, existem 
os brinquedos que as próprias crianças inventam, isto é, que elas 
mesmas fabricam sozinhas, ou com a ajuda de um adulto, que as deve 
encorajar. Por entre aqueles que o seu engenho não pode fabricar, 
mas que Locke encorajava os pais a comprar, encontravam-se os 
piões volantes, pois trata-se de jogos de destreza. (ibidem, p.163)

Mesmo que de forma rudimentar, podemos salientar que, na cita-
ção, Locke mostra sua preocupação com a psicologia. Sua contribui-
ção sobre a circunstância de a criança construir seu próprio brinquedo 
e a relevância da participação de um parceiro mais experiente, que 
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no caso é um adulto, nos leva a pensar nas refl exões de Lev Semio-
novich Vygotsky2 (1896-1934), autor da psicologia que alicerça este 
trabalho. Citado em muitas obras contemporâneas, Vygotsky (1991, 
p.97) ressalta as zonas de desenvolvimento. Para o autor:

Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 
costuma determinar através da solução independente de problemas, 
e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solu-
ção de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com companheiros mais capazes.

Locke apenas abre uma provocação aos estudos e importância 
do jogo e brinquedo para com a psicologia e seu desenvolvimento, 
mas que foram signifi cativas para a nossa construção histórica do 
papel exercido pelo brincar, no desenvolvimento infantil. Ele ainda 
não faz averiguações sobre a relação criança e brinquedo e concebe 
que se trata “apenas de uma simples atividade que a distrai e que 
pode ser substituída por outra” (apud Manson, 2002, p.167), porém 
abre caminhos para outros pesquisadores da área refl etirem sobre a 
questão de forma mais intensa, como Vigotsky o fez. 

Locke enfatiza, em suas obras, que o brinquedo colabora para 
“formar o espírito das crianças”, de sorte que se tornava possível veri-
fi car, por meio do jogo, suas aptidões profi ssionais pelo temperamen-
to que ali as crianças depositavam. Locke também destaca os jogos 
de destreza e os jogos físicos para os meninos, além de brinquedos 
como utilização instrutiva para o próprio ato de aprender as letras. 
Nesse sentido, dentro desse trajeto histórico, podemos encontrar 
resíduos desse processo nas práticas atuais que empregam alguns 
jogos para facilitar o processo de alfabetização, como os bingos de 
letras, entre outros. Ainda não existe a valorização do processo do 
brincar espontâneo da criança.

 2 Seu trabalho relacionado à psicologia e ao brinquedo será mais bem aprofundado 
no próximo capítulo.
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Comenius e Locke abrem caminhos para a realização de estudos 
mais aprofundados sobre a psicologia infantil. Discussões sobre a 
associação do jogo e o estudo sobre o desenvolvimento infantil come-
çam a tomar forma, cooperando para seu surgimento em potencial, 
nas obras literárias.

Após Locke, o pedagogo M. de Vallange foi o primeiro a demons-
trar, de maneira explícita, as associações dos brinquedos com as 
atividades de estudo. Sua principal preocupação era deixar o estudo 
atraente, pois se contrariava ao ver o uso de chibatas como reforço das 
atividades de estudo. Pensando na realidade brasileira, as palmatórias 
e outros castigos das crianças, em fase de estudo, não são tão antigas. 
Até por volta de 1960, esses castigos eram muito frequentes, assim 
como hoje, em pleno século XXI, sabemos de abusos e de violência 
contra a criança, seja de castigos físicos, seja de psicológicos. Vallange 
defende ainda os jogos didáticos para a aquisição da aprendizagem, 
destacando os jogos de construção e destreza e as bonecas, que, para 
ele, serviam para ensinar latim às meninas, como fi guras de musas 
que seguravam as lições nas mãos.

As ideias de M. de Vallange eram indigestas a muitos pedagogos 
do Século das Luzes. Jean-Pierre de Crousaz, seu contemporâneo, 
que o criticava pela associação que o primeiro fazia entre jogo e es-
tudo, opunha-se aos jogos didáticos, preferindo o emprego de jogo 
ou brinquedo sempre com um sentido metafórico.

Após dois anos da publicação de Emilio de Rousseau (1762), 
Paradis de Moncrif e Diderot se destacam por suas refl exões sobre 
as questões da psicologia infantil e o brinquedo, tornando-se prece-
dentes importantes desses estudos. Moncrif discute questões como 
a sociedade e os valores que atribui, por meio do brinquedo, para a 
criança, mas não enfatiza propostas educacionais relacionadas ao 
brinquedo e suas relações com a afetividade e a personalidade na 
infância.

Diderot, por sua vez, entende que a brincadeira traz à criança 
experiências capazes de lhe permitir compreender as coisas que a 
rodeiam. Outro autor que merece destaque é Morelly, o qual aponta, 
em seus estudos, a maneira potencializadora das brincadeiras para o 
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desenvolvimento da atenção, paciência e concentração, tendo sido 
ele “o primeiro a assinalar o fascínio dos pequenos perante o movi-
mento do pião, o vaivém do volante da bola, ao passo que os seus 
contemporâneos apenas os vêem como simples exercícios físicos” 
(Manson, 2002, p.249).

Jean-Jacques Rousseau, com o seu famoso trabalho Emilio, traz 
como proposta uma nova fi losofi a da educação, em que a infância é 
concebida como uma idade específi ca, salientando os brinquedos 
dentro de uma concepção de instrução. Na verdade, os pensadores 
do Século das Luzes conservam o entendimento da educação como 
elemento imprescindível para a formação da alma e do espírito do 
homem, sendo este natural e divino. 

O uso de brinquedos pela pedagogia começa a fl orescer, mas 
muitos apresentam posição contrária. O próprio Rousseau, em suas 
obras, quando se refere aos brinquedos, parece reprová-los, escla-
recendo que defendia objetos naturais a que as crianças tivessem 
acesso, mas ele não tinha consciência dos males que estes também 
poderiam causar, como serem tóxicos às crianças. Ele discute sua 
relevância, porém isso não signifi ca que tenha envolvimentos com 
a psicologia infantil.

Formey, outro autor, também ressalta que se deve dar maior 
atenção aos brinquedos, pelo fato de contribuírem com a alegria 
infantil e sua saúde. Ele frisa que o divertimento é indispensável para 
o desenvolvimento infantil. 

Manson reproduz, em sua obra, um pequeno trecho de Formey, 
explicitando:

Graças a uma experiência reiterada, estou convencido de que as 
crianças não só se divertem facilmente, no que diferem essencial-
mente das pessoas idosas, como também lhe causamos um dano 
irreparável se não tornar afáveis. Ora, criados que os rodeiam pen-
sam em tudo menos nisso; uma rapariga, uma mulher, segura uma 
criança nos braços, e julga que isso chega; entretanto, fala com outras 
pessoas, ou ocupa-se com qualquer coisa; a criança aborrece-se 
impacienta-se, zanga-se; ralham-lhe, batem-lhe; e estas cenas, quo-
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tidianamente repetidas, dão cabo do corpo e da mente da criança. 
(apud Manson, 2002, p.262) 

Nos dias atuais, vários resquícios das observações de Formey são 
visíveis, como a própria forma de tratar as crianças pequenas, com 
base na concepção de criança como um objeto sem vida e não como 
um ser em constante desenvolvimento, por meio da aprendizagem 
da cultura. 

Immanuel Kant (1724-1804) compreende a educação como uma 
arte, de maneira que circunscreve os jogos a um contexto histórico 
e antropológico, reconhecendo que são universais e que têm raízes 
na Grécia antiga. Vem, assim como Locke, reforçar a ideia de que as 
crianças confeccionarem seus próprios brinquedos seria muito me-
lhor do que se os comprassem. Kant (apud Manson, 2002, p.264) vai 
mais além, ensaiando análises intensas sobre a psicologia da criança 
e enfatizando fi nalidades e propósitos do jogo:

A criança recusa outras necessidades em proveito destes jo-
gos {físicos} e aprende, pouco a pouco, a impor a si mesma outras 
privações, mais consideráveis. Além disso, ao agir dessa forma, 
habitua-se a uma ocupação duradoura e, por esse motivo, não deveis 
ocupá-la num simples jogo, mas num jogo que possua propósito, 
uma fi nalidade. 

Assim como Kant, Madame de Genlis, uma professora dos prín-
cipes, merece ser citada. A sua grande perspicácia em criar vários 
jogos para seus alunos, sendo esses jogos educativos, de construção 
e maquetes, fez que ficasse conhecida entre os educadores. Suas 
contribuições foram de grande valor aos olhos da história dos jogos.

No fi nal do século XVIII e início do século XIX, a questão do 
brinquedo entrelaçado à psicologia e à educação conquista certos 
educadores, como Maria Edgeworth, uma inglesa que consagra a 
esse assunto um capítulo de sua obra. Para ela, a criança tem neces-
sidade dessa atividade e, por isso, deve ser realizada. Suas críticas 
permeiam-se na falta de compreensão dos pais em quererem apenas 
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comprar brinquedos luxuosos, sem compreender que essa não é a 
real necessidade da criança, assim como também as bonecas, que 
passam a não lhe agradar, pelo fato de serem objetos de imitação 
dos males da sociedade. Os brinquedos que emitem sons barulhen-
tos são igualmente criticados, por “serem o tormento da casa, sem 
infl uenciarem as crianças seja no que for e sem lhes ensinarem nada 
de útil” (Edgeworth apud Manson, 2002, p.317). 

Maria Edgeworth faz refl exões sobre o pensamento dos profes-
sores, no período, e muitos não aceitavam as crianças gostarem mais 
de brinquedos ou atividades lúdicas do que das atividades de estudo.

No século XIX, travava-se uma grande discussão: se os jogos 
vendidos no comércio poderiam ou não ser utilizados para a dimensão 
educativa, discussão essa que vem até os dias atuais.

Nos séculos XIX e XX, os debates sobre os brinquedos e as brin-
cadeiras se intensificam. O próprio contexto escolar vai-se mo-
difi cando diante de vários estudos em áreas como a Pedagogia, a 
Psicologia, a Sociologia e a Filosofi a, e o brinquedo se transforma em 
uma discussão presente educação e de domínio público.  

João Pestalozzi (1746-1827) foi um dos pioneiros a escreverem 
obras sobre a educação ser pautada peça psicologia. Mesmo sem a 
estruturação dessa ciência e de poucos conhecimentos que tinha, 
Pestalozzi não conseguia ver a prática educacional sem ser repensada 
à luz da psicologia. Ficou conhecido como o homem que psicologizou 
a educação. Froebel (1782-1852), que trabalhou com Pestalozzi, 
com uma visão naturalista do homem, baseada em dons divinos, 
criou os Kindergartens, jardins de infância, de modo que até hoje 
podemos encontrar essa expressão, presente em escolas de Educação 
Infantil, em que as crianças eram vistas como fl ores dos jardins e que 
deveriam ser bem regadas e cultivadas. Froebel destaca a relevância 
do brinquedo e da atividade lúdica para o desenvolvimento infantil 
e concebe as atividades lúdicas como essenciais para a educação 
inicial. Valorizava os blocos de construção, o desenho, a utilização 
de histórias, mitos, lendas e fábulas para a educação dos pequenos. 
Também valorizava o contato das crianças com a natureza.
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Nessa mesma época (1870-1952), a médica Maria Montessori 
se destaca por valorizar os jogos sensoriais, de linguagem e mate-
máticos. O material dourado, tão conhecido nas escolas, foi criado 
por ela. Suas contribuições para a construção de materiais diversos 
trouxeram, para a época, subsídios para a educação especial.

Essa contextualização histórica do brincar enfatiza ainda, de certa 
forma, o aparecimento de uma nova fase, principiada no século XVI, 
que, segundo Postman (1999), constitui o aparecimento da infância. 
No século XXI, essa etapa do ser humano parece estar desaparecendo, 
ante a ebulição capitalista e do consumo, que não valorizam as espe-
cifi cidades da infância. Podemos evidenciar essa questão na própria 
forma como a criança é vista hoje. Não tem vez e voz na sociedade e 
suas necessidades são moldadas pelos interesses do sistema que rege. 
As escolas intensifi cam a antecipação das etapas de desenvolvimen-
to, não tendo preocupações com as questões da psicologia, como se 
fosse um retorno ao século XVI, quando, em movimentos muito 
lentos, começava-se a perceber a criança, conceito que se fi rma, no 
Século das Luzes. Nos séculos XIX e XX, tais aspectos são incluídos 
diretamente no campo educacional, relacionando-se de modo mais 
concreto, com as práticas educativas. Atualmente, parece ocorrer 
um desmoronamento da construção da concepção de criança ativa 
e capaz, que, ao longo dos séculos, foi tentando se alicerçar. Nesse 
sentido, o brincar toma um valor pedagogizante ou, muitas vezes, 
nem sequer é realizado, em razão das grandes exigências do mercado, 
uma vez que se retorna à questão de que essa atividade é apenas um 
desgaste de energia, numa visão naturalista de homem, sem conexão 
com suas experiências sociais. 

A cultura lúdica, durante a história, passou por várias transforma-
ções, sendo essas relevantes para a concepção de criança que temos 
hoje. Mesmo com tantas mudanças, a atividade lúdica, destacando 
o brincar, ainda não é vista como atividade principal da criança. O 
brincar contribui para o processo de formação da subjetividade do 
indivíduo, considerando que somos formados por nossas experiên-
cias sociais pelo contato com os objetos da cultura, durante nossa 
história de vida.
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Diversas áreas do conhecimento, como a Pedagogia, a Psicologia, 
a Sociologia, a Filosofi a e a Arte construíram, ao longo do tempo, 
refl exões sobre a importância do brincar para o desenvolvimento 
infantil e contribuíram signifi cativamente para o avanço deste estudo. 
Autores como Lev S. Vygotsky, Daniil Elkonin e A. N. Leontiev, 
representantes dos estudos da psicologia histórico-cultural, serão 
autores-chave para os estudos em questão.

Alguns estudiosos contemporâneos, em várias áreas do conhe-
cimento, destacaram-se por suas pesquisas sobre o brincar: Tisuko 
Yoshida Kishimoto (2002, 2003), Adriana Friedmann (1992), Valéria 
Mukhina (1996), Vera B. de Oliveira (2000), Mário Sérgio Michel 
Manson (2002), Carolyn Edwards et al. (1999), Gisela Wajskop 
(2005), entre outros.

Mesmo com tantos estudos sobre a questão do brincar e das 
brincadeiras como instrumento fundamental para o desenvolvi-
mento infantil, essa atividade ainda é vista, em muitas instituições, 
especificamente as escolares, como desgaste de energia ou uma 
simples atividade que faz parte do período da infância, sem valor tão 
relevante quanto as práticas pedagógicas atuais, impulsionadas pelos 
modismos educacionais, engendrados no capitalismo circundante.

Na realidade, a psicologia ainda não é vista como parte integrada 
da pedagogia. Quando ela aparece na escola, é vista como uma área de 
conhecimento que serve mais para detectar difi culdades de aprendiza-
gem, utilizando-se a escola como espaço clínico, desvinculando-se do 
seu principal objetivo, no contexto, o qual seria trazer contribuições 
acerca do desenvolvimento infantil e das práticas pedagógicas.

Questões sobre o desenvolvimento da criança e a importância da 
atividade lúdica, no espaço escolar, serão abordadas nos próximos 
capítulos, na perspectiva da teoria histórico-cultural, possibilitando 
uma discussão mais profícua.


