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“VOCÊ SABE COMO A GENTE BRINCA? 

DE MAMÃE, DE PEGA-PEGA, DE 
ESCOLINHA, DE MÉDICO, DE NENÉM...” – 

A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL: 
O BRINCAR COMO ATIVIDADE ESSENCIAL 

PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

[...] Um passeio de canoa,
Pão lambuzado com mel,
Ficar um pouquinho à toa...
Contar estrelas no céu...

Ficar lendo revistinha,
Um amigo inteligente,
Pipa na ponta da linha,
Um bom dum cachorro-quente.

Festejar o aniversário,
Com bala, bolo e balão!
Brincar com muitos amigos,
Dar uns pulos no colchão.

Livros com muita fi gura,
Fazer viagem de trem,
Um pouquinho de aventura...
Alguém para querer bem [...]

(Rocha, 2002, grifo nosso)
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Esconde-esconde... Breve relato da história 
de Vygotsky e sua construção epistemológica 

Para compreender a obra de Lev Semyonovich Vygotsky (1896-
1934), um dos principais representantes da Teoria Histórico-Cul-
tural, e os princípios sobre os quais se apoia, nas áreas da Psicologia 
e da Educação, é preciso contextualizar sua trajetória histórica, fun-
damental para percebermos o contexto político, fi losófi co e cultural 
de suas formulações teóricas.

Lev Semyonovich Vygotsky nasceu no dia 5 de novembro do 
ano de 1896, em Orsha, cidade de Bielo-Rússia. Teve uma formação 
humanística, fortemente infl uenciada pela fi losofi a e pela literatura. 
Cursou Direito, pela Universidade de Moscou, e História e Filosofi a, 
pela Universidade Popular Shanyavsky. Também cursou medicina.

Suas atividades profi ssionais e a construção de suas obras foram 
desenvolvidas num período em que a Rússia passava por transforma-
ções sociais profundas, como a Revolução social e política de 1917. 
Os campos da fi losofi a, da sociologia e demais áreas encontravam-se 
em plena efervescência, sendo alicerçadas pelas teorias revolucio-
nárias do economista alemão e fi lósofo social Karl Marx, fundador 
do materialismo histórico e dialético (corrente revolucionária do 
pensamento social), que enfatizava a questão de o fator econômico 
exercer papel determinante nas transformações da estrutura de uma 
sociedade, refl etidas na própria formação do homem, como ser social. 
A concepção de homem que embasava seus estudos é a do homem 
forjado nas relações histórico-culturais. Karl Marx, um marco na his-
tória dos estudos das estruturas sociais, trouxe refl exões importantes 
sobre a própria concepção de formação do homem, revolucionando 
o pensamento sociológico e fi losófi co do período, contribuindo até 
hoje para as refl exões dos problemas sociais, por meio de suas obras. 
Assim, segundo Tuleski (2002), Vygotsky desejava estudar a mente 
humana, utilizando-se do método marxista e, desse modo, construir 
uma psicologia marxista. 

Não apenas Vygotsky, como também seus companheiros Ale-
xander Romanovich Luria e Alex N. Leontiev, que terão suas obras 
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aqui evidenciadas, “respiravam” o marxismo, que era alicerce de 
seus trabalhos.  

as circunstâncias fazem os homens assim como os homens fazem 
as circunstâncias. Esta soma de forças de produção, de capitais, de 
formas sociais de intercâmbio, que cada indivíduo e cada geração 
encontram como algo dado, é o fundamento real daquilo que os 
fi lósofos representaram como “substância” e “essência do homem. 
(Marx & Engels, 1977, p.56) 

As teorias de Vygotsky, marcadas pelas ideias marxistas, funda-
mentaram conceitos essenciais à concepção de formação do homem, 
da sua consciência. Segundo o autor, o homem é resultado de suas 
relações sociais e da apropriação dos objetos da cultura, em sua 
trajetória de vida. Nesse sentido, estudar o homem e seu processo 
de educação é crucial para compreendermos o seu processo de de-
senvolvimento. Os trabalhos de Vygotsky chamam a atenção por sua 
grande persistência, quanto a sobrelevar-se a “velha psicologia” e 
alegar uma “nova psicologia, que fosse capaz de eliminar a dicotomia 
entre corpo e mente e realizar síntese” (Tuleski, 2002, p.55).

Leontiev, companheiro de trabalho de Vygotsky, focaliza em seus 
textos, de forma intensa, o processo de desenvolvimento histórico 
do homem e suas relações relevantes com a cultura: 

As aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas 
não são simplesmente dadas aos homens nos fenômenos objectivos da 
cultura material e espiritual que os encarnam, mas são aí apenas postas. 
Para se apropriar destes resultados, para fazer deles as suas aptidões 
“os órgãos da sua individualidade”, a criança, o seu humano, deve en-
trar em relação com os fenômenos do mundo circundante através dou-
tros homens, isto é, num processo de comunicação com eles. Assim, 
a criança aprende a actividade adequada. Pela sua função, este pro-
cesso é, portanto, um processo de educação. (Leontiev, 1978, p.273)

O processo de educação se dá mediante as relações sociais do 
homem com o mundo, num processo de comunicação, no qual a 
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linguagem exerce uma função mediadora. Constitui-se assim um 
aspecto importante do desenvolvimento infantil, tornando-se um 
dos eixos dos trabalhos de Vygotsky, no qual enfatiza a questão da 
linguagem, da aprendizagem e de como ela acontece. Nesse sentido, 
torna-se relevante para a presente pesquisa aprofundar esse aspecto, 
já que tem como seu principal objetivo investigar uma das atividades 
principais da criança: o brincar.

A Teoria Histórico-Cultural parte do pressuposto de que somos 
formados por meio de nossas relações socioculturais construídas ao 
longo de nossa história, por meio de nossas experiências, mediante 
o contato com os objetos da cultura; o aprender de sua utilização em 
um determinado período histórico, numa relação mediadora entre os 
homens. Nessa perspectiva, em condições dignas de vida e educação, 
as crianças passam a se desenvolver de maneira mais intensa, em seus 
aspectos físicos e psíquicos, por suas relações sociais. Assim, suas 
potencialidades, a criatividade, a memória, a imaginação, os valores 
morais, os sentimentos e a personalidade tendem a se formar.

Para Vygotsky, a cultura, a mediação e a atividade são fatores 
essenciais para o processo de humanização. O ser humano aprende 
a ser humano na apropriação das relações sociais, de sorte que a 
cultura tem suma importância, nesse processo. Humanizar-se é 
desenvolver-se como homem social e histórico. Portanto, a produção 
das potencialidades humanas resulta desse processo de humanização, 
em que a força mediadora se torna propulsora. 

A escola, como espaço de múltiplas dimensões, tem função me-
diadora essencial na formação de sujeitos críticos e autônomos, ca-
pazes de discernirem seu espaço na sociedade e saberem lutar pelos 
seus direitos individuais e coletivos. Para que isso seja possível, na 
escola, suas estruturas precisam estar solidifi cadas em uma formação 
humanista, voltada para a construção do sujeito como dirigente. 

Atualmente, sabemos que as escolas, em geral, são orientadas 
por políticas públicas segregacionistas. A formação humanitária 
em grande parte delas é dirigida para “formar empreendedores e 
consumidores”, o que reduz o homem a um mero produto e não um 
ser que pensa, sente e faz. Nesse sentido,
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o mundo sensível que o envolve não é algo dado imediatamente por 
toda a eternidade, uma coisa é sempre igual a si mesma, mas sim o 
produto da indústria e do estado e da sociedade; isto, na verdade, 
no sentido de que é um produto histórico, o resultado da atividade 
de uma série de gerações, cada uma das quais alcançando-se aos 
ombros do procedente, desenvolvendo sua indústria e seu comércio, 
modifi cando a ordem social de acordo com as necessidades alteradas. 
(Marx & Engels, 1977, p.67)

Desse modo, “a educação deixa de ser parte do campo social e 
político para ingressar no mercado e funcionar a sua semelhança” 
(Ghiraldelli Júnior, 1996), tornando a escola reprodutora dos prin-
cípios mercantilistas da política neoliberal, o que se manifesta na 
prática pedagógica. Assim, trabalhar com a Educação Infantil em-
pregando os conceitos da abordagem da Teoria Histórico-Cultural, 
em busca da formação do homem mais humano e igualitário, acaba 
sendo um verdadeiro desafi o. 

É possível perceber a complexidade de se desenvolver uma prática 
pedagógica estruturada por essa abordagem. O uso dos materiais 
didáticos, as apostilas, a organização escolar, o conceito de disciplina, 
a formação de professores são alguns dos mecanismos que passam 
a difi cultar a promoção de experiências signifi cativas. Para que a 
criança se torne um agente ativo de seu próprio processo de apren-
dizagem, a atividade do brincar representa um elemento essencial 
para promover o seu desenvolvimento integral, humanizando-a e 
respeitando-a em suas singularidades.

Embora o brincar seja enfatizado pelas propostas educacionais 
nacionais1 (Brasil, 1998), que reconhecem sua importância para o 
desenvolvimento cognitivo e social das crianças, transforma-se em 
algo apenas fi ctício, frente à realidade das práticas educativas. O 
documento frisa:

 1 É importante considerar que os RCN, assim como os PCN, são produtos de 
uma política neoliberal. Mesmo assim, torna-se interessante ressaltá-los, para 
evidenciar as contradições entre as suas propostas e as práticas educativas.
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Brincar é, assim, um espaço no qual se pode observar a coor-
denação das experiências prévias das crianças e aquilo que os ob-
jetos manipulados sugerem ou provocam no momento presente. 
Pela repetição daquilo que já conhecem, utilizando a ativação da 
memória, atualizam seus conhecimentos prévios, ampliando-os e 
transformando-os por meio da criação de uma situação imaginária 
nova. Brincar constitui, dessa forma, em uma atividade interna das 
crianças, baseada no desenvolvimento da imaginação e na interpre-
tação da realidade, sem ser ilusão ou mentira. (ibidem, p.29)

A escola é um dos espaços onde as relações das crianças se intensi-
fi cam, o que a legitima como desencadeadora de novas experiências, 
sentimentos e confl itos. As políticas educacionais atuais brasileiras 
ainda carregam consigo a concepção de que a escola, seja de Educação 
Infantil, seja do Ensino Fundamental, é um espaço para transmitir 
informações e sem relação com o cotidiano e necessidades das crian-
ças, o que expõe sua oposição com a concepção de criança capaz, que 
pensa e que deve ter voz e vez. 

Nesse patamar, o brincar é considerado uma atividade em se-
gundo plano, que se integra apenas a atributos da infância, sem 
signifi cado maior. No entanto, do ponto de vista da Teoria His-
tórico-Cultural, o brincar é uma das atividades potencializadoras 
do desenvolvimento infantil. Sendo assim, deve ser tomado como 
um dos principais eixos para o desenvolvimento de suas relações, 
refl exões e prática social. 

Numa visão de desenvolvimento psicológico, na vertente 
vygotskiana, serão discutidas algumas contribuições dessa teoria, 
enfocando a atividade do brincar, tema principal deste trabalho.

De escolinha... De casinha... O brincar e a teoria 
histórico-cultural

É importante enfatizar que termos como brincar, jogo, brinquedo 
e brincadeira acabam muitas vezes sendo empregados com vários 
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signifi cados. O conceito de jogo, por exemplo, segundo Kishimoto 
(2003, p.1), pode englobar o “faz-de-conta, simbólicos, motores, 
sensório-motores, intelectuais ou cognitivos, metafóricos, verbais, 
de palavras, políticos, de adultos, de animais, de salão e inúmeros 
outros”. Em razão da grande complexidade desse termo, adotaremos 
neste trabalho a mesma defi nição dada por Kishimoto (2003, p.7), 
para quem “brinquedo será entendido sempre como objeto, suporte 
de brincadeira, brincadeira com descrição de uma conduta estrutura-
da, com regras e jogo infantil para designar tanto o objeto e as regras 
do jogo da criança. (brinquedo e brincadeiras)”.

Vygotsky, em seus textos, prefere a terminologia brinquedo como 
a ação no objeto. Neste texto, utilizaremos os termos brincar e brinca-
deira para a atividade de ação da criança sobre o brinquedo ou outro 
instrumento da cultura, enquanto brinquedo2 será aplicado ao objeto, 
ao suporte da brincadeira. 

A essência lúdica, no desenvolvimento infantil, se inicia quando 
as crianças são ainda muito pequenas. Os pais ou pessoas próximas 
dos bebês costumam interagir com eles (como nas brincadeiras de 
esconder e achar), estabelecendo assim uma relação segura, e tri-
lhando caminhos e condições para o desenvolvimento de atitudes 
e da construção mental da imagem ou do objeto que foi escondido. 
Instigam a necessidade de comunicação da criança.

Na verdade, a necessidade de comunicação humana está presente 
entre nós desde quando nascemos. Ao longo do desenvolvimento da 
criança, o contato com o mundo, o estímulo dos pais e outras pessoas 
que mantêm contato com ela, a experiência com os objetos da cultura 
fazem que se criem novas necessidades de comunicação, instalando-
se a função social da fala, que começa logo no primeiro ano de vida 
da criança. Ao ser transportada como linguagem interna, a função 
mental interioriza-se, concebendo formas para o pensamento da 
criança. Por meio de suas experiências sociais, a necessidade de 
comunicação aumenta, dando ênfase a esse processo.

 2 Serão conservadas as citações originais do autor, quando se referem à termino-
logia brinquedo.
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A linguagem origina-se em primeiro lugar como meio de co-
municação entre a criança e as pessoas que a rodeiam. Só depois, 
convertido em linguagem interna, se transforma em função mental 
interna que fornece os meios fundamentais do pensamento da crian-
ça. (Vigotsky, 1991, p.46)

A linguagem, essencial na formação da consciência humana, tem 
o seu aparecimento relacionado profundamente com as relações do 
indivíduo aos objetos da cultura, instrumentos sociais de trabalho. 
Essa relação faz surgir a atividade consciente do homem. Assim, a 
linguagem lhe permite generalizar situações e objetos da cultura, 
como também construir análises, ocupando papel fundamental como 
mediadora entre as relações sociais e a aprendizagem, transformando 
o desenvolvimento do indivíduo. 

Em uma das conversas com as crianças na pré-escola, durante 
a pesquisa de campo, percebeu-se o quanto a linguagem faz que a 
criança abstraia o signifi cado da cultura. 

Criança D: Vou te falar de uma brincadeira (Queria explicar a 
brincadeira). Brincadeira Florzinha nascendo...

[Pega uma criança, coloca na frente dela e escreve vidinha. A 
criança fi ca estátua. Se ela sair de ser estátua é porque alguém relou 
nela. Depois um moleque fi ca agachado até levantar. Aí ele levanta, 
porque alguém rela. Também aparece o caçador, a fl orzinha em cima 
de uma árvore.]

Essa passagem também evidencia o quanto a brincadeira se tor-
nou signifi cativa para a interiorização de uma situação real, na qual 
a linguagem possibilitou a apropriação, não apenas do instrumento, 
mas de toda uma situação.   

No período anterior à linguagem, a criança se apropria apenas do 
instrumento (os objetos da cultura, que são elementos mediadores 
externos), ligando-se assim à experiência direta. Para a organização 
dos seus processos mentais, a criança passa a utilizar diferentes sig-
nos que agem como instrumentos da atividade psicológica. Essa é a 
combinação entre signo e instrumento, a qual dará origem à função 
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psicológica superior, chegando à formação de conceitos pela criança. 
A linguagem permite que essa experiência seja garantida por uma 
imaginação e criatividade consciente.

No animal, o desenvolvimento dos processos nervosos superio-
res, em cada espécie, é o resultado da experiência individual, mas, 
com a transição ao humano, a forma básica do desenvolvimento 
mental passa a ser a aquisição das experiências de outros, mediante 
a prática conjunta e a linguagem. (Luria & Leontiev, 1988, p.10)

Esse processo é movido pela relação da ação e do significado 
no brinquedo. A criança passa a ter consciência de sua ação numa 
situação imaginária, e suas atitudes passam a ser guiadas pelo sig-
nifi cado da ação. Ela vê um objeto, mas age de maneira diferente, 
independentemente daquilo que vê. É por meio do objeto que ocorre 
uma separação entre os campos do signifi cado e da visão. Para uma 
criança muito pequena, essa relação torna-se difícil, pois o campo 
visual ainda tem grande domínio sobre suas ações, o que mostra 
que o campo do signifi cado ainda mantém relações restritas nesse 
período. Vygotsky (1991, p.127) argumenta: “A ação numa situação 
imaginária ensina a criança a dirigir seu comportamento não somente 
pela percepção imediata dos objetos ou pela situação que a afeta de 
imediato, mas também pelo signifi cado dessa situação”. 

Considerando que o homem se constitui por suas relações sociais 
e históricas, que são mediadas pelos elementos da cultura e pela sua 
apropriação, portanto, se humaniza, para a criança o brinquedo é 
um instrumento de apropriação existente como objeto da cultura:

Toda apropriação pressupõe apropriação da cultura, de uma 
cultura compartilhada por toda sociedade ou parte dela. A impreg-
nação cultural, ou seja, o mecanismo pela qual a criança dispõe de 
elementos dessa cultura, passa, entre outras coisas, pela confrontação 
com imagens, com representações, com formas diversas e variadas. 
Essas imagens traduzem a realidade que a cerca ou propõe universos 
imaginários. (Brougère, 2006, p.40)
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Os diálogos a seguir, mantidos com uma criança da pré-escola, 
expressam melhor a relevância do brinquedo: 

Criança C:3 O que você escreve, ‘pro’?
Pesquisadora: Eu escrevo sobre as brincadeiras.
Criança C: Você sabe como a gente brinca?
Pesquisadora: Como?
Criança C: De mamãe, de pega-pega, de escolinha, de médico, 

de neném...

Outra criança, que estava próxima a ela, disse:

Criança G: Eu brinco de boneca, de barbie, escolinha, médico.
Pesquisadora: Aqui na escola?
Criança G: Não, em casa.
Pesquisadora: E aqui?
Criança G: Só de pecinha.

No Ensino Fundamental, tendo em vista que a faixa etária pes-
quisada se encontra entre 6 e 7 anos, as crianças também mostraram 
interesse no jogo simbólico reproduzindo o cotidiano, como mostra 
a passagem adiante.

Criança S: Ô, ‘pro’,4 isso aqui dá pra ouvir o coração (brincando 
com um fi o grosso de plástico e se fazendo de médica).

Criança S: Preciso ver seu coração. G., me ajuda aqui, segura... 
Nossa, tá muito forte seu coração, você vai morrer... 

Segundo Vygotsky (1991, p.128), no processo do brincar na idade 
pré-escolar, tem-se o pensamento da criança separado do objeto, e 
“a ação surge das idéias e não das coisas”.  Um exemplo é quando a 
criança faz um cavalinho, a partir de um caderno, de uma bandeja 
ou de um pedaço de madeira. 

Nessa fase, ela começa a atribuir signifi cado à situação concreta, 
algo complexo para ela, que é separar objeto e signifi cado e mudar as 

 3 Como essa criança veio transferida de uma pré-escola de outra cidade para a 
pré-escola foco de nosso estudo, será referida como aluna nova.

 4 As crianças do Ensino Fundamental chamavam a pesquisadora de “pro”.
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estruturas perceptivas da realidade. Nesse sentido, escreve Vygotsky 
(1991, p.128): 

O brinquedo fornece um estágio de transição nessa direção sem-
pre que um objeto (um cabo de vassoura, por exemplo) torna-se 
um pivô dessa separação (no caso, a separação entre o signifi cado 
“cavalo” de um cavalo real). A criança não consegue, ainda, separar 
o pensamento do objeto real. A debilidade da criança está no fato de 
que, para imaginar um cavalo, ela precisa defi nir sua ação usando um 
“cavalo-de-pau como pivô. Nesse ponto crucial a estrutura básica 
determinante da relação da criança com a realidade está radicalmente 
mudada, porque muda a estrutura de sua percepção.

A criança, ao se apropriar do objeto ou da ação, cria novos signi-
fi cados, formando novas funções psíquicas, evidenciando também 
que o brincar se torna o espelho das experiências que vivencia. 

Essa situação da pesquisa de campo inicia-se com a fala da profes-
sora do pré-III, que, ao saber da minha pesquisa e de meus interesses 
sobre o brincar, tenta simular uma situação com as crianças, para que 
elas possam brincar de alguma maneira.

P2:5 Eu vou pôr umas tampinhas pra eles brincarem, aí você vê, 
né...? Porque às vezes não dá pra você vir no dia do brinquedo, na 
sexta, aí assim você já olha.

A professora jogou nas mesas tampinhas plásticas, restos de 
brinquedos e legos, sem nenhuma conversa com as crianças, pedindo 
apenas que brincassem de algo. Uma oportunidade que as crianças 
aproveitaram para conversar sobre o brincar e para realizar a ação 
sobre o objeto, como veremos a seguir.

Criança W: Eu não brinco nenhum dia em casa. Eu só brinco 
no parque.

Pesquisadora: E por que você não brinca na sua casa?
Criança W: Porque lá tem vaso e aí quebra.

 5 Professora efetiva da sala.
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Criança W: Meu irmão não deixa eu brincar, porque ele não 
gosta de mim.

A professora interveio novamente, insinuando o término da con-
versa e pedindo que as crianças construíssem algo com os materiais 
oferecidos por ela. 

P2: Vamos, crianças! Montar coisas bem bonitas para a Flávia ver.
Criança: Olha, Flávia, fi z um museu.
Flávia: Que bacana! Por que você fez o museu?
Criança: Porque é legal. Lá tem estátua, um monte de coisas.

As crianças produziram, com os materiais: robôs, castelos, comi-
dinhas e bebidas diversas. Ofereciam-me tudo, me chamavam para 
ver e brincar com elas.

Outra criança: Eu fi z um robô elástico.
Pesquisadora: O que ele faz?
Criança: Ele vai pra frente, depois vai até lá e volta. 
Criança D: Esse aqui é um museu de dinossauro.

Nesse momento, contei sobre um museu que visitei no Rio de 
Janeiro, onde havia ossos de dinossauros.

Criança W: E como eles conseguiram assim, fazer isso?
Pesquisadora: Os ossos foram encontrados por pessoas que es-

tudam sobre isso. Encontraram enterrados, depois que acharam, 
mostraram, arrumaram tudo e montaram no museu.

Criança W e outras que estavam ao redor: Nossa! 

As crianças estavam atentas e queriam saber mais. A conversa 
foi interrompida pelo grito da professora:

P2: Ah! eu vou parar! Já cansaram de brincar, né?

O brinquedo possibilita a interação entre as crianças e a mediação 
de um adulto torna-se fundamental. Elas conversam umas com as 
outras, levantam-se de seus lugares para brincar com outra criança ou 
até mesmo para pedir emprestado outro brinquedo. O brincar pode 
permitir o desenvolvimento do imaginário, de modo que fi car sentada 
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em seus lugares acaba sendo algo quase impossível. A professora se 
irritou com essa interação. 

A atividade com os brinquedos durou de 20 a 30 minutos.
Fui ao banheiro, quando voltei não havia mais brinquedos, pois a 

atividade da apostila fora retomada. Enquanto as crianças brincavam, 
a professora foi apontar lápis de cor delas.

P2: A lição de casa vou corrigir depois.
Pesquisadora: E depois do lanche, o que vocês fazem?
Criança: A gente volta pra lição.

Para Vygotsky, as experiências sociais que o homem vai acumu-
lando, ao longo de sua história, vão determinar o seu modo de pensar 
e agir. Refl etindo sobre essa assertiva, percebe-se que a linguagem se 
torna fundamental para o curso de desenvolvimento do pensamento 
da criança e do próprio caráter do indivíduo, porque a linguagem e 
o pensamento são inter-relacionados. Nesse sentido, as experiências 
lúdicas das crianças exercem papel fundamental para o aparecimento 
da linguagem e para a sua ampliação, fazendo que novas necessidades 
de comunicação fl oresçam.

No contexto escolar, o educador exerce importante mediação 
nesse processo. Seu papel é o de potencializar as crianças para o al-
cance de níveis avançados de desenvolvimento.  Uma das situações 
do campo, no Ensino Fundamental, revela a relevância da mediação 
para que as crianças aprendam novas situações e criem novas neces-
sidades, que podem ser exploradas pelas brincadeiras, possibilitando 
caminhos para um nível elevado de desenvolvimento. 

Brincadeira Odontecá: Algumas crianças preferiram fi car comigo, 
durante a Educação Física, para conversar. Então, aproveitei para 
ensinar-lhes a brincadeira Odontecá:

Pesquisadora: Vocês conhecem a brincadeira Odontecá?
Crianças: Não.
Pesquisadora: Querem brincar?
Crianças: Sim.
Pesquisadora: Então vamos lá.
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Todos fi caram atentos às instruções, fecharam as mãos (assim 
como pimponeta) e começaram a prestar atenção à música:

Odontecá, lepeti letomá, lecafé com chocolate, odontecá.

A brincadeira agradou muito às crianças. Queriam aprender a 
letra e brincar mais vezes. Brincamos muitas vezes.

Outra situação remete à relevância da participação do educador 
nas brincadeiras. 

Interação com as crianças – pesquisadora

[Fomos brincar de Selva com os animais da S. (rapidamente), por-
que logo eles pediram para brincar de esconde-esconde, sugestão feita 
em sala de aula pelas crianças. Eles queriam que eu fi casse no pique (a 
árvore) e eles tinham que falar o nome de um animal (regra coletiva), 
conforme minha própria sugestão.]

Por conseguinte, o trabalho do educador deve partir de sua con-
cepção de homem e seu desenvolvimento como ser histórico e social. 
Assim, ele deve fazer que seu trabalho gire em torno das necessidades 
das crianças e permitir também que outras surjam, potencializando-
as com atividades signifi cativas. O brincar torna-se, então, uma 
dessas atividades. 

É preciso esclarecermos de qual brincar estamos falando no 
espaço da escola. Temos encontrado várias denominações para o sig-
nifi cado do brincar, mas consideraremos no contexto desta pesquisa, 
o brincar espontâneo no sentido de que as brincadeiras surjam do 
referencial das próprias crianças, ou seja, da sua própria iniciativa. 
Isso não signifi ca desconsiderar a mediação do educador nessas brin-
cadeiras e em proporcionar novas, e essencialmente brincar com elas.

Acreditamos que o próprio processo do brincar já possibilita a 
construção do conhecimento sobre o mundo, oportunizando leituras 
sobre ele. O que tem ocorrido na escola é a substituição das brinca-
deiras de jogo simbólico, brincadeiras tradicionais, o contar histó-
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rias, entre outras atividades potencializadoras do desenvolvimento 
das crianças, em razão do uso excessivo de brincadeiras com fi ns 
didáticos, ou seja, impossibilitando o aparecimento de brincadeiras 
espontâneas que podem surgir em atividades livres, e que, portanto, 
perdem seu valor e signifi cado. 

As falas que seguem retratam algumas questões, no contexto da 
pré-escola, como a praticado bingo de letras que tem um fi m didático, 
porém, é necessário mostrar que essa atividade não é interessante para 
criança nesse momento e ela afi rma qual é a atividade que gostaria 
de realizar.

Atividade sugerida pela P2: Bingo de letras

Criança C (aluna nova): Eu não quero brincar de bingo.
Pesquisadora: O que você gostaria de fazer agora?
Criança C: De brincar.
Criança C: Eu já joguei, é chato.
Pesquisadora: E o que é legal de brincar?
Criança C: De boneca.
Fala da P2: 

P2: Olha, eu vou ter que dar todo dia o alfabeto das letras, porque 
tem criança aqui que não sabe o alfabeto. Tem criança que lê e escreve 
aqui, mas tem criança que não sabe.

Em geral, as crianças gostam do bingo, pois é umas das poucas 
atividades lúdicas que aparecem na sala. Entretanto, para a criança 
nova, tal brincadeira não tem o mesmo sentido, por ela ter vindo de 
um contexto que favorecia outras experiências lúdicas. Percebe-se 
certa inquietação em suas falas, em relação ao brincar. Então, co-
mentei que logo iríamos almoçar, ao que ela respondeu.

Criança C: Almoçar e depois nós vamos brincar, né?

Uma das crianças olhou para ela, querendo expressar que não 
iríamos brincar. Perguntei a outra criança:
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Pesquisadora: Você acha que vamos brincar depois?
Não respondeu, fi cou calada.

A criança C., transferida de outra escola, ou seja, de outro con-
texto, manifesta claramente, nessa outra passagem, o quanto sente a 
ausência das brincadeiras e demais experiências lúdicas que realizava.

Pesquisadora: Oi, C., sempre venho aqui conversar com as crian-
ças, falar de brincadeiras. (sorrisos)

Pesquisadora: Onde você morava?
Criança C: Em Jaguariúva.
Pesquisadora: E lá como era? O que vocês faziam lá na escola?
Criança C: A gente fazia letra, brincava com brinquedos, dese-

nhava aranha na parede...
Pesquisadora: Todos os dias vocês brincavam?
Criança C: Todo dia. A gente brincava no intervalo.6

Num outro momento, a professora conversou sobre a aluna nova 
e fez o seguinte comentário:

Pesquisadora: A C. se adaptou à escola?
P2: Ai, menina, ela falou pra mim que na escola dela só brincava 

e cantava. Nossa! Que diferença de um lugar pro outro. Ela não sabe 
as letras, mas, olha, ela é inteligente, menina, faz as coisas e tal.

Nesse trecho, a professora revela, além da sua concepção de 
criança, a sua concepção de brincar, desconsiderando a relevância da 
atividade para a criança. Demonstra indignação, quando a menina faz 
referências ao brincar e à música, e o quanto realizava essa atividade 
na outra escola em que estudava. A professora expõe sua preocupação 
na alfabetização, sublinhando que ela não sabe as letras. 

As necessidades das crianças precisam ser levadas em conta, no 
espaço escolar, lembrando que sua função é criar também novas 
necessidades para elas. Para que esse processo seja realizado, inicial-

 6 Segundo a nova aluna, a escola onde estudava, tinha intervalos que eram opor-
tunizados para brincar, ao contrário da escola de Educação Infantil pesquisada, 
que o horário do intervalo é reservado somente para o almoço das crianças.
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mente é necessário ouvir as crianças. Assim, “é preciso esclarecer que 
os motivos, necessidades e interesses são históricos e sociais, portanto 
apreendido a partir das condições concretas de vida e educação” 
(Mello, 2004). Salienta então a autora que o papel da instituição 
escolar não é apenas de “responder às necessidades, aos motivos ou 
interesses que as crianças trazem para a escola” (ibidem, p.150), mas 
sim criar novas necessidades humanizadoras, que promovam maior 
nível de desenvolvimento psíquico, ou seja, a formação de funções 
psicológicas superiores, tais como a necessidade de conhecimento, 
de refl exão, a arte, a ética, e outras. A criação dos motivos e interes-
ses nas crianças só pode ser efi caz para desenvolver a ação, quando 
eles coincidem com os resultados das tarefas que realizam. Assim, 
podemos observar que muitas das tarefas realizadas pela professora, 
dentre as quais destacaremos aquelas voltadas para o processo de al-
fabetização, não têm sentido para a criança, como mostrou a situação 
anterior, bem como a que segue:

Criança T: Professora, posso beber água?
P1:7 De novo... não, senhora, quer passear lá fora?

Criança S: Professora, a gente vai desenhar?
P1: Não, a gente vai fazer outra atividade (concepção de atividade).

P1: Ô, F., acorda pra vida (cobranças de alfabetização).
Professora: As crianças têm que treinar o nome inteiro.

Criança S: Mas nós não vamos fazer desenho?
P1: Que desenho, menina! Nós vamos fazer atividade, não é hora 

de desenho.

Após 15 minutos.

Criança P: Vamos no parque hoje?
Pesquisadora: Fala mais alto, para a professora te ouvir.
Criança P: Ela balança a cabeça, negativamente.

 7 Professora substituta (adjunto).
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A mesma criança: Professora, a gente não vai ao parque?
P1: Hoje não, ninguém vai ao parque.

Pesquisadora (perguntando às crianças): Contam pra mim, o que 
vocês fazem aqui?

(Todos fi cam tímidos para responder).
Pesquisadora: O que vocês queriam fazer hoje?
Crianças: Ir para o parque.

P1: Olha, que coisa bonita, né? Na hora de mostrar lição pra mãe, 
não sabe... depois, tem mãe aí dizendo que a professora não ensina.

A professora evidencia, nessa passagem, a sua concepção do 
brincar, na qual não valoriza a brincadeira e seu processo como uma 
atividade propulsora para o desenvolvimento infantil. Nesse senti-
do, a criança passa a perceber a escola como um espaço apenas para 
“aprender a ler e escrever”, não reconhecendo a função social dessas 
atividades, que, na realidade, não são potencializadas devidamente 
para as crianças, sendo colocadas apenas como decodifi cações. No 
Ensino Fundamental não é diferente, porque as crianças também 
enxergam a escola como um espaço onde o aprender liga-se às ati-
vidades com lápis e caderno, construindo uma concepção de escola 
instrutiva, como se vê a seguir:

Pesquisadora: E na escola em que vocês estudavam antes, tinha 
parque?

Criança J: Tinha, sim.
Pesquisadora: E aqui não tem?
Criança J: Não.
Pesquisadora: Por quê?
Criança J: Porque aqui é escola, é lugar de aprender.
Pesquisadora: E você gostaria que tivesse parque aqui?
Criança J: Eu não, porque eu gosto de estudar matemática e 

português.
Pesquisadora: Mas se tivesse um parque aqui, você iria?
Criança J: Eu não, eu acostumei.
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 Assim, outras atividades como a dança, o teatro, a roda de his-
tórias, a música e o desenho passam também a não ser associadas ao 
espaço da escola. Na passagem, a seguir, no contexto da Educação 
Infantil, a música é pouco trabalhada como atividade artística em 
potencial para a construção de conhecimentos signifi cativos à criança, 
mas acaba sendo utilizada como recurso de função normatizadora, 
contribuindo para a formação de conceitos autoritários nas crianças.

Pesquisadora: Você está com sono?
Criança L: Não.
Pesquisadora: Vocês cantam bastante musiquinhas aqui?
Criança L: Não, faz tempo que não canta.

Numa outra conversa:

Pesquisadora: E você canta aqui na escola?
Criança X: Não, só quando vai embora.
Pesquisadora: E qual é a música?
Criança X: Não lembro.

Música cantada pela P1

A professora canta esta música com frequência: 

Mãozinha pra frente
Mãozinha pra trás
Boquinha fechada
É assim que se faz.

A música se relaciona com disciplina e autoritarismo.

P1: Dá licença, D., será que eu posso dar aula?

As crianças não podem fazer perguntas ou questionamentos, pois 
são geralmente impedidas.

Assim como a música, durante as observações de campo (pré-
escola), o acesso aos livros infantis pelas crianças, além de ser restrito, 
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restringe-se a livros de caráter de autoajuda ou deveres, também com 
funções normatizadoras. Nenhum livro clássico foi encontrado, como 
Chapeuzinho vermelho, Cinderela, entre outras obras. A maioria dos 
livros fi ca na secretaria da escola, em uma prateleira. Coleções como 
Descobrindo valores (organização, disciplina, justiça, solidariedade, res-
peito, fraternidade, responsabilidade) e adivinhas são as mais usadas. 

Essas formas de trabalho descaracterizam as singularidades da 
idade pré-escolar, em que, já com o aparecimento da linguagem, as 
crianças começam a assumir papéis sociais por meio da imitação, 
descobrindo as relações entre os adultos, o que as auxilia a construir 
hipóteses, estabelecer limites, partilha, participação coletiva, via-
bilizando refl exões diante de suas atitudes. Atualmente deparamos 
com uma realidade complexa e avassaladora, na qual os objetivos 
principais das instituições escolares são impulsionados pelas relações 
capitalistas e por atividades sem sentido para as crianças. Outro 
exemplo pode ajudar a reforçar essa ideia:

P1: Crianças, vou dar revistas agora para vocês recortarem letras.

Um dos alunos, que reclamava que queria ir ao parque, lamenta:

Criança T: Ah, não... (abaixou a cabeça).

As crianças queriam olhar as fi guras das revistas, mas, quando 
começaram a fazer isso, a professora disse:

P1: Não se prenda nas fotos, C. É pra achar as letras.

Essas atividades passam a ser priorizadas e as atividades essenciais 
e potencializadoras do desenvolvimento infantil – tais como: brincar, 
o contar histórias, além das atividades de expressão e artísticas, e 
outras atividades lúdicas – não são levadas em conta. 

A atividade lúdica, no período pré-escolar, tem função primor-
dial, visto que é o momento em que as crianças podem vivenciar, 
experienciar. Afi rma Mukhina (1996, p.156):

Na atividade lúdica, o pré-escolar assume um papel determinado 
e atua de acordo com esse papel. A criança está disposta a assumir 
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o papel de uma fera selvagem ou de um cavalo, embora geralmente 
desempenhe o papel da mãe, da educadora, do motorista ou do avia-
dor. No jogo a criança descobre pela primeira vez as relações entre 
adultos, seus direitos e deveres.

 Para Leontiev (1988), o brincar é o elemento por meio do qual a 
criança se liga com tudo o que a cerca, ampliando suas experiências. 
Ela adota um determinado tipo de atividade em cada período de seu 
desenvolvimento. É a atividade pela qual a criança mais aprende, per-
mitindo a ligação com o mundo da cultura, o que provoca mudanças 
cognitivas e sociais. Por isso, temos que ouvir as crianças, atender a 
suas necessidades e observar sua atividade principal, para que alcan-
cem maior nível de desenvolvimento. As crianças da Educação In-
fantil mostram aos seus educadores quando certa tarefa as incomoda:

[A aluna nova folheava a apostila, parecia não entender aquilo. 
Olhava as fi guras, observava, até que ela achou uma aranha e me 
mostrou (a aranha que ela desenhava na parede da outra escola).]

Pesquisadora: O que você está achando da apostila?
Não respondeu com palavras, mas com gestos negativos.
Criança C: Eu não gostei da mão (mostrando a fi gura da apostila).
Pesquisadora: Da mão? Da apostila?
Criança C: É.
Pesquisadora: Por quê?
Criança C: Ah, não sei (mostrou suas mãos).
Pesquisadora: Você acha que tinha que ser diferente?
Criança C: É.
(Mostrou como se ela tivesse desenhado a sua própria mão, compa-

rando que aquela da apostila não era parecida com a sua.)

Chamamos atividade principal aquela em conexão com a qual 
ocorrem as mais importantes mudanças no desenvolvimento psíqui-
co da criança e dentro da qual se desenvolvem processos psíquicos 
que preparam o caminho de transição da criança para um novo e mais 
elevado nível de desenvolvimento. (Leontiev, 1988, p.122)
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Leontiev atribui ao conceito de atividade aquilo que a pessoa 
realiza como agente ativa do processo, no qual seu corpo e inte-
lecto passam a fi car centralizados. Dessa maneira, a aprendizagem 
acontece. Esse processo ocorre pela necessidade, a qual faz que o 
indivíduo execute determinada ação. Se houver coincidência entre 
o motivo de realizar a tarefa e o objetivo que se pretende alcançar, é 
porque a pessoa envolvida se interessou, necessitou ou motivou-se 
para alcançar o resultado fi nal do desenrolar da tarefa, de sorte que 
a atividade teve sentido. Assim, no Ensino Fundamental, uma das 
crianças conversa:

Pesquisadora: Qual o horário de que vocês mais gostam?
Criança I: Do recreio, pra eu comer.
Criança S: Eu gosto da Educação Física.
Pesquisadora: Por quê?
Criança S: Porque é mais legal.
Pesquisadora: E por que é mais legal?
Criança S: Porque a gente brinca mais.

Na atividade do brincar ou do faz-de-conta do pré-escolar, as ne-
cessidades não são instigadas por um resultado fi nal, porque os motivos 
que têm a função de estimular a atividade estão no próprio processo.

Em outras palavras, muitos tipos de atividades nesse período 
do desenvolvimento possuem seus motivos (aquilo que estimula a 
atividade) em si mesmos, por assim dizer. Quando por exemplo, uma 
criança bate com vara ou constrói blocos, é claro que ela não age assim 
porque essa atividade leva a um certo resultado que satisfaz a alguma 
de suas necessidades; o que motiva a agir nesse caso aparentemente é o 
conteúdo do processo real da atividade dada. (Leontiev, 1988, p.119)

Nessa perspectiva, o conceito de atividade, tal como defi nido 
por Leontiev, possibilita ao indivíduo alcançar maior nível de de-
senvolvimento psíquico. Esse é um processo no qual os níveis ou 
zonas de desenvolvimento entram em pauta. São fatores importantes 
para os autores, especialmente ao adentrarmos o processo de ensino 
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e aprendizagem, uma vez que “a aprendizagem deve ser coerente 
com o nível de desenvolvimento da criança” (Vygotsky, 1991, p.41).

São duas zonas de desenvolvimento evidenciadas pelo autor: zona 
de desenvolvimento potencial ou próximo e zona de desenvolvimento 
real. O primeiro consiste naquilo que a criança ainda não é capaz de 
realizar sozinha, mas consegue realizar com a ajuda de alguém mais 
experiente, o que demonstra que já possui certos conhecimentos 
conceituais a respeito do assunto, porém está em fase de aprendiza-
gem da realização da atividade. O segundo nível acontece quando a 
criança já realiza atividades sem a intervenção de outra pessoa, con-
seguindo fazê-las sozinha. Isso expressa o nível de desenvolvimento 
que a criança já alcançou. Por conseguinte, o trabalho do educador 
escolar é compreender o processo mental realizado pela criança para 
o alcance de determinada tarefa. O seu papel tem que ser de provo-
cador, estimulador, intervindo quando necessário, efetivando um 
trabalho de mediação no processo educativo.

Dessa maneira, a educação escolar deve considerar esses con-
ceitos, ao trabalhar com a criança. O brincar, nesse sentido, é um 
importante colaborador, já que é uma experiência que a levará a um 
nível mais elevado de seu desenvolvimento, ajudando-a a realizar so-
zinha uma atividade que antes ela fazia com ajuda. Algumas práticas 
pedagógicas ainda em uso, como a divisão das crianças na hora dos 
intervalos ou recreios por faixa etária, dão indícios de uma política 
educacional que não valoriza a interação social e a troca de outras 
experiências com parceiros, deixando de contribuir para o desen-
volvimento da criança. De fato, negligenciam o papel da escola, que  

é dirigir o trabalho educativo para estágios de desenvolvimento ain-
da não alcançados pela criança. Ou seja, o trabalho educativo deve 
impulsionar novos conhecimentos e novas conquistas, a partir do 
nível real de desenvolvimento da criança – de seu desenvolvimento 
consolidado, daquilo que a criança já sabe. (Mello, 2004, p.144) 

No contexto escolar, o ato de brincar, próprio da criança, perde 
seu real sentido, uma vez que o brincar ou o faz-de-conta são apenas 
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vistos como um instrumento didático. Conceitos morais, éticos e 
principalmente o antecipar do processo de alfabetização são condu-
zidos pela brincadeira, então dirigida sistematicamente. 

O brincar passa a ser empregado como instrumento de informa-
ção e perde sua função de potencializar as qualidades humanas. As 
brincadeiras, aqui destacando as de papéis sociais ou jogo simbólico 
(brincar de boneca, de carrinho...) e as tradicionais (pular corda, ama-
relinha, entre outras), exercem um papel signifi cativo, no desenvolvi-
mento das crianças, levando-as à vivência de confl itos, à organização 
de ideias, ao desenvolvimento das relações sociais, contribuindo para 
a formação de novos conceitos essenciais a sua formação humana. 
Com a tomada das brincadeiras dirigidas no espaço da escola, ou 
seja, aquelas que o professor organiza para algum fi m didático, as 
brincadeiras citadas anteriormente vão perdendo cada vez mais o 
seu espaço, sendo consideradas insignifi cantes para o processo de 
aprendizagem e desenvolvimento da criança. Esse processo interfere 
na própria forma como a criança constrói seus conceitos sobre as coi-
sas. A formação de conceitos está ligada ao signifi cado que a palavra 
vai tendo, gradativamente, com sua evolução mediante o contato do 
indivíduo com a cultura. Uma pequena ressalva sobre a questão me-
rece destaque, para melhor compreendermos a discussão em pauta. 

Inicialmente, com o aparecimento da linguagem e da consciência, 
a criança começa a atribuir signifi cados gerais às palavras, por ainda 
ter uma percepção difusa do signifi cado de uma determinada palavra 
e sua relação com o objeto. Realiza, nesse período, um agrupamento 
sem regras, o que aos poucos a leva a uma construção dos pseudo-
conceitos, os quais, na realidade, são ideias gerais sobre as coisas. 

Os adultos também constroem pseudoconceitos, no seu pensa-
mento cotidiano, pois frequentemente não se tem o conhecimento 
aprofundado de determinada palavra ou de certo instrumento da 
cultura. Surgem, então, os conceitos potenciais que atuam como 
possibilidade de levar até ao “conceito” propriamente dito. 

Para a criança, esse ainda é o período de simples associação da pa-
lavra e do signifi cado, porém que já está muito próximo à construção 
dos conceitos propriamente ditos, tendo em vista que
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um conceito é mais do que a soma de certas conexões associativas 
formadas pela memória, é mais do que um simples hábito mental; 
é um ato real e complexo de pensamento que não pode ser ensinado 
por meio de treinamento, só podendo ser realizado quando o próprio 
desenvolvimento mental da criança já tiver atingido o nível necessá-
rio. (Vygotsky, 1989, p.71) 

Vygotsky trabalhou com dois tipos de conceitos, os cotidianos e 
os científi cos. Os conceitos cotidianos são construídos pelo homem 
por meio de sua experiência, de forma espontânea. Na criança, os 
conceitos cotidianos podem ser observados quando, por meio de suas 
atividades diárias, vão nomeando os objetos e aos poucos vão com-
preendendo seu signifi cado. Os conceitos científi cos, ao contrário, 
não são formados pela espontaneidade do decorrer das experiências, 
mas pelo processo de ensino e aprendizagem, de uma forma mais 
sistematizada. Assim, podemos denominar a atividade escolar como 
via essencial para a construção dos conhecimentos científi cos. A 
relação entre ambos é fundamental, porque, para que o sujeito in-
corpore os conceitos científi cos, é necessário que tenha construído 
os conceitos cotidianos. Reforça-se, mais uma vez, o importante 
papel da escola na formação das potencialidades da criança e de sua 
subjetividade.

Uma observação do Ensino Fundamental mostra algumas dessas 
questões.

Aula de Educação Física – Professor E. 
(após os intervalos)

Observações da aula

•  Atividade folclórica em sala, como pintar um saci de papel e 
montar para rolar, andar de uma perna só (a atividade não foi 
trabalhada signifi cativamente com as crianças, pois demons-
travam dúvidas em relação ao assunto):
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Criança: Que cor é o saci? Ele tem uma perna só?

O professor pouco deu atenção às questões feitas pela criança. 
Nesse momento, poderiam ser trabalhados novos conhecimentos 
com as crianças, oportunidade para tratar dos conhecimentos cien-
tífi cos com as crianças.  

Após a confecção do saci, o professor levou as crianças à escada, 
próxima à quadra.

[O professor colocou um banco de madeira pendurado na escada, 
para que o saci caísse, mas as crianças criaram outro local para brincar: 
foram até o barranco (do gramado), a fi m de realizar a brincadeira.]

Para que haja esse processo de construção, é necessário que a 
criança tenha experiências diversas, ampliando seu contato com os 
objetos da cultura e suas relações sociais. As escolas de Educação 
Infantil e Fundamental têm aqui papel crucial, já que a criança do 
mundo contemporâneo passa a maior parte do seu tempo nesse espa-
ço. Proporcionar atividades enriquecedoras ao desenvolvimento das 
crianças e estimulá-las para um nível superior de seu crescimento, 
não deixando de levar em conta as particularidades individuais, 
tornam-se atitudes fundamentais. 

Na maior parte das escolas de Educação Infantil, nas quais o 
brincar não é valorizado, a prática pedagógica tende a meros pro-
cedimentos tradicionais que ainda se pautam por uma pedagogia 
centralizada no professor, o que descaracteriza sua principal tarefa...

A tarefa do docente consiste em desenvolver não uma particu-
laridade de pensar em campos diferentes; não em reforçar nossa 
capacidade geral de prestar atenção, mas em desenvolver diferentes 
faculdades de concentrar a atenção sobre diferentes matérias. (Vi-
gotsky, 1991, p.38)

Fixando-se em tarefas como...

Psicopedagoga – Educação Infantil: Os professores têm metas a 
cumprir. Sabe o prova Brasil, então... agora eles estão desesperados 
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para atingir, para que as crianças aprendam tudo. Então. São metas 
para alcançar. Os professores fi cam desesperados com as crianças 
com difi culdades de aprendizagem.

O interesse pela formação de indivíduos refl exivos e autônomos 
não é o objetivo da educação atual. A criança sem vez e lugar na so-
ciedade, na qual suas particularidades e anseios não são respeitados, 
é vista como um objeto a ser moldado e não como um cidadão. A 
infância, nesse sentido, vai desaparecendo, transformando-se em um 
período preparatório para o mundo do trabalho e do consumo. Isso 
pode talvez explicar em parte o fracasso do ensino escolar, uma vez 
que a prática pedagógica se restringe às “atividades sistematizadas 
e dirigidas”, sem intencionalidade emancipatória. 

Em Adorno, a subjetividade é pensada sob o prisma de uma 
análise social em que o indivíduo autônomo, isto é, o indivíduo como 
sujeito de seus pensamentos e atos – próprio da modernidade liberal 
(tenha esta existido realmente ou não) – está extinto na “sociedade 
administrada”, a sociedade atual. (Ghiraldelli Júnior, 1997, p.121)

Ao pensar o homem nesse prisma, a escola passa a tratar, cada vez 
mais, a criança de forma abstrata, como veremos a seguir, em uma 
das observações na Educação Infantil:

P2: K., você vai continuar brincando assim, é? Desse jeito, não 
aprende. 

(A criança estava brincando com o lápis, conversando.)

A professora queria que as crianças entendessem uma ativida-
de da apostila (matemática), sem estar com o concreto, como, por 
exemplo, sem empregar o material dourado.

“Olha, gente, ele não pode trocar de lápis? É só pegar outro. Tão 
pior que eu hoje, tão dormindo.”

“Eu tô falando e vocês fi cam tentando adivinhar e não pensam.” 
(As hipóteses das crianças não são importantes, não têm valor).
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“Agora acabou nossa lição de prestar a atenção” (falando da 
apostila).

“Vou pegar agora as letras maiores, porque tem muita criança que 
não sabe. Agora é pra enxergar bem” (bingo).

Essa visão reducionista da criança também leva a escola a tomar 
essa forma, refl etindo sobre a questão de que a concepção de criança 
é o fi o condutor da organização escolar e das práticas pedagógicas. É 
necessário defi nirmos quem é a criança: “o que ela é capaz de fazer, a 
compararmos com os adultos, vamos defi ni-la por suas incapacidades 
frente ao adulto. Isso é o que fazem, de modo geral, a pedagogia e a 
psicologia tradicionais” (Mello, 2000, p.84).

Muitas vezes, a psicologia tradicional passa, nesse sentido, a se 
constituir como um espaço clínico na escola, no qual profi ssionais, 
como psicopedagogos8 ou até alguns psicólogos escolares, atuam 
como uma espécie de detectores de difi culdades de aprendizagens 
ou funcionam como agentes de saúde, indicando para médicos e 
outros profi ssionais.  

Conversa com a Psicopedagoga:

Pesquisadora: Como é sua função na escola?
Psicopedagoga: Sou como uma ponte para indicar pra fono, mé-

dico e outros profi ssionais.
Pesquisadora: E a apostila pra você?
Psicopedagoga: Agora não precisa seguir tanto.
Pesquisadora: E sobre o brincar? O que você acha dessa atividade?
Psicopedagoga: É importante, porque os jogos ajudam muito na 

aprendizagem das crianças, o jogo é essencial, eles aprendem muito.

Outro exemplo é como são feitos os conselhos de professores que 
funcionam como uma espécie de reunião para discutir “o aproveita-
mentos dos alunos ou das difi culdades das crianças”.

 8 Os cursos de Psicopedagogia são oferecidos em nível de lato sensu para profi s-
sionais diversos.
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Discussões abordadas no Conselho, de acordo com a Professora 2 
da Educação Infantil:

•  Fase da escrita em que as crianças estão;
•  Reclamações dos alunos “bem assim” (no sentido de complicados);
•  Encaminhamentos para a fonoaudióloga, o oftalmologista, a 

psicopedagoga e outros profi ssionais necessários.

Nossa crítica quanto a essa situação, na realidade, pauta-se em 
como a psicologia é vista no ambiente escolar: algo separado da 
realidade, como se o professor da turma não tivesse que ter nenhum 
entendimento a respeito do desenvolvimento, como se ensinar e 
aprender não fossem aspectos ligados à constituição do sujeito como 
ser histórico, cultural, num movimento dialético. Algumas refl exões 
da diretora da pré-escola mostram esse processo através de uma 
conversa sobre a atuação do psicólogo na escola.

Diretora: O psicólogo tem uma formação difícil para trabalhar na 
escola. O psicólogo não tem a mesma formação do educador.

Algumas hipóteses: seria talvez por conta da formação mais ligada 
a teorias que difi cultam essa relação de interação com o grupo, fi cando 
presos ao atendimento individualizado?

Ou a escola, o sistema escolar, por carregar resquícios do mo-
vimento higienista e de muitas vezes considerar o psicólogo como 
um “médico”, quer que ele atue como tal, oferecendo atendimento 
individualizado?

Refl etindo sobre a Teoria Histórico-Cultural, o espaço escolar 
deve proporcionar interações dos grupos, possibilitando a troca 
de experiências entre parceiros mais experientes, intensifi cando as 
relações sociais e contribuindo para a elevação do desenvolvimento 
psíquico das crianças.

A formação defi citária desses profi ssionais da educação também 
é preocupante. Cursos rápidos ou até mesmo sem vias presenciais, 
com duração mínima de dois anos, com baixos custos, são alguns 
dos fatores que prejudicam a qualidade da formação desses profi s-
sionais. O aprofundamento teórico fi ca defi citário, comprometendo 
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o exercício da profi ssão e as refl exões e questionamentos em torno 
do desenvolvimento infantil, das políticas públicas ou demais áreas 
relevantes para que seja realizado um trabalho signifi cativo. 

Atualmente, as práticas educativas estão cada vez mais projetadas 
em direção às esferas cotidianas, levando à alienação. As atividades 
não cotidianas (a fi losofi a, a arte, a ciência), alicerces da construção 
da consciência crítica do homem, que deveriam estar presentes na 
educação, estão desaparecendo, o que constitui motivo de séria preo-
cupação, ao tomarmos o contexto escolar como um local de múltiplas 
dimensões, que tem como função primordial formar sujeitos autôno-
mos. As atividades não cotidianas não são vistas como pertencentes 
ao espaço escolar, de maneira que o brincar, como atividade em 
potencial para o desenvolvimento da arte, da fi losofi a, da ciência, 
restringe-se a mero instrumento pedagógico. Assim,

sob a alienação que atinge a vida do homem a partir da alienação do 
trabalho, o sujeito alienado passa a utilizar-se da lógica adequada à 
esfera da vida cotidiana como se fosse a lógica adequada para pensar 
as outras esferas da vida. Isso acontece porque, ao estar alienado, 
o homem não chega a perceber as diferentes esferas da atividade 
humana, e, por isso, trata todo o mundo das objetivações humanas 
com a lógica própria do pensar e agir cotidianos. (Mello, 2000, p.65)

Essa alienação no trabalho pedagógico leva a desconsiderar as 
próprias especifi cidades humanas. Em consequência, o brincar ainda 
é visto no ambiente escolar como atividade sem sentido e signifi cado. 
As atividades lúdicas são direcionadas como instrumentos pedagó-
gicos e elementos de memorização de conteúdos ou para o desgaste 
de energia, como já se explicitou, neste trabalho. 

O brincar livre passa ainda mais a não ter vez, na escola. Tanto 
na Educação Infantil como no Ensino Fundamental, não é valo-
rizado como um processo para a constituição do sujeito e da sua 
subjetividade.

O que se parece ver, nos espaços escolares, é a história enraizada e 
cristalizada. Mesmo com tantos estudos sobre a temática aqui aborda-
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da, o brincar ainda não constitui a atividade principal da criança, assim 
como outras atividades lúdicas não são compreendidas como impor-
tantes para a formação humana. A coordenadora da Educação Infantil 
mostra sua concepção do brincar e a relevância da alfabetização:

Coordenação

A coordenadora da Educação Infantil me recebeu de forma um 
pouco mais ríspida e desconfi ada, porém não deixou de conversar e 
trocar ideias sobre a pesquisa. Perguntou sobre os objetivos do tra-
balho e fez comentários sobre a diminuição do brincar, relacionado 
com as questões da alfabetização.

Coordenadora: E sabe, faz 25 anos que trabalho na rede municipal, 
há muito tempo atrás não tinha apostilas, hoje temos quatro módulos 
para a Educação Infantil. Antes, as professoras trabalhavam mais 
as brincadeiras, coordenação motora... agora acaba fi cando mais na 
alfabetização.

Pesquisadora: E a senhora acha que o brincar vai diminuir ainda 
mais?

Coordenadora: Ah, sim, vai. Mas, olha, as crianças ainda brincam, 
pouco, mas brincam. A gente sabe que o brincar é importante até 
mesmo para a alfabetização, mas... né?”

Num outro momento...

Pedi a lista de datas de aniversários das crianças, para verifi car a 
faixa etária. (dados iniciais para discutir a Lei de 9 anos, que ainda 
não está em vigor no município, mas onde se encontram crianças de 5 
anos matriculadas no Pré III, além de crianças de 6 matriculadas na 
primeira série).

Pesquisadora: Não precisa pegar agora (disse a ela).
P1: Imagine, eles estão fazendo exercícios (dizendo que não tinha 

problema deixá-los, porque as crianças estavam ocupadas, fazendo 
exercícios).
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P1: Ô, alfabética, vem cá, alfabética! (mostrando uma aluna e 
fazendo diferença com as outras crianças).

Essa passagem na Educação Infantil revela um pouco da realidade 
da escola pesquisada, na qual alfabetizar, fazer exercícios sistemati-
zados tomaram o espaço de outras atividades potencializadoras das 
crianças, originando até mesmo rotulações, construindo preconceitos 
entre elas. 

Essa realidade tem suas raízes não somente nas considerações 
históricas sobre o brincar e demais atividades, a constituição da in-
fância, a formação dos professores e demais profi ssionais que atuam 
nesse espaço, mas também no próprio sistema mercantilista em que 
vivemos, o qual enfatiza que as crianças pequenas devem dominar 
a leitura e a escrita precocemente, ignorando que outras atividades 
também contribuem signifi cativamente para o curso do processo do 
período de estudo da criança. As experiências de mundo da criança 
são essenciais para esse caminhar. Por sua vez, a mídia e a televisão 
vêm, muitas vezes, cumprir seu papel de aniquiladoras da infância, 
transformando as crianças em consumistas e desapropriando-as de 
sua maior riqueza.

Na situação atual das escolas brasileiras, o lúdico é concebido 
como uma forma de controle, “santo remédio” para os males que a 
família causa aos seus fi lhos e que a escola recebe, como um aparelho 
que diagnostica esses problemas. Muitas vezes, o espaço escolar não 
se vê como um dos geradores dos problemas das crianças. Culpar 
as famílias é muito mais fácil do que sair do sistema imposto. É a 
permanência da visão naturalista de homem. 

Considerar e efetivar o brincar signifi ca respeitar a infância, o que 
permite construir caminhos rumo à “paixão de conhecer o mundo” 
(Freire, 1983), para que a criança possa usufruir da oportunidade de 
vivenciá-lo através do lúdico e de “criticá-lo”, quando necessário. 


