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Ao Meu filho André
que sofreu com minha ausência,
mas soube ter paciência.
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“Dia-a-dia nega-se às crianças o direito de ser criança. Os fatos, que
zombam desse direito, ostentam seus ensinamentos na vida
cotidiana. O mundo trata os meninos ricos como se fossem dinheiro,
para que se acostumem a atuar como o dinheiro atua. O mundo trata
os meninos pobres como se fossem lixo, para que se transformem
em lixo. E os do meio, os que não são ricos nem pobres, conservaos atados à desde cedo, como destino, a vida prisioneira. Muita
magia e muita sorte têm as crianças que conseguem ser crianças”.
Eduardo Galeano

5

Sumário
INTRODUÇÃO........................................................................................................07
1. MOMENTOS DE MINHA FORMAÇÃO..........................................................09
1.2 A formação primária...........................................................................................09
1.3 A formação ginasial........................................................................................... 12
1.4 A formação do Magistério................................................................................. 14
2. MINHA ATUAÇÃO PROFISSIONAL............................................................. 15
3. HISTÓRICO-FILOSÓFICO SOBRE O LÚDICO...............................................22
3.1 Alguns pensadores e os Brinquedos................................................................... 24
4. OS JOGOS, A ESCOLA, O BRINCAR; O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
E A CONTRIBUIÇÃO DO ADULTO.....................................................................29
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................34
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................36

6

Introdução
O meu Memorial de Formação se divide em duas partes, primeiro em
momentos de minha formação, depois sobre o histórico do lúdico na Educação Infantil.
Primeiramente irei falar sobre os momentos de minha formação escolar,
começando pela formação do primário e perpassando pela formação ginasial e a
habilitação em magistério.
Na minha formação primária começo a falar de como meus pais se conheceram
e formaram uma família, que infelizmente durou pouco; descrevo também as
dificuldades pelas quais passei na alfabetização tradicional, (onde o professor era o
dono do saber), minha mãe na época veio a se casar novamente, como eu estava com
idade de entrar na escola e em Campinas não tinha vaga, fiquei com meus avós
maternos e me senti abandonada, apesar de não ser um abandono proposital, mas para
uma criança pequena que entrou em uma instituição grande com a escola, ficou
marcado, e isto veio a repercutir na minha formação profissional.
No ginásio enfatizo a minha participação nos desfiles cívicos, eu me orgulhava
em representar a escola, falo das trocas escolares que tivemos que fazer por causa da
separação de minha mãe com meu padrasto e, principalmente da ida para a casa de meu
pai que não o via há muito tempo. Esta época foi uma das melhores de minha vida,
apesar de ter que amadurecer rapidamente, mas mesmo assim interagi e me socializei
com vários tipos de cultura e pessoas.
A minha decisão pela Habilitação em Magistério foi muito difícil, pois até nesta
época eu não trabalhava fora, foi uma luta para estudar, pois eu dependia do meu
salário, e o Magistério só tinha no período da manhã e da tarde, na escola em que
estudei só tinha filhas de professoras, eu me senti excluída da turma, onde só estudavam
meninas de classe média alta e eu pertencia a classe média baixa, mas quando abriram
vaga no período noturno eu mudei e descobri que estava na direção certa.
Num segundo momento tratarei do meu processo da atuação profissional, que
foi em uma Entidade Assistencial, onde julguei ver muitas coisas erradas; saindo de lá
voltei a trabalhar como faxineira até surgir um concurso na prefeitura de Piracicaba para
monitor de CEC, onde entrei no ano de 1991, sem saber qual era a função do cargo que
para mim era o de cuidar. Com o tempo eu entrei na faculdade da Unicamp e vim saber
mais sobre a História Social da Criança.
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A segunda parte deste trabalho, falo da História do Lúdico, que desde os
tempos mais remotos as atividades lúdicas são utilizadas como auxiliares para o
desenvolvimento infantil. Vários autores, como Piajet, Vygotsky, Almeida, Motessori,
Antunes, Decroly, Lauand entre outros, se se propõem a falar sobre o assunto de forma
bastante abrangente; demonstrando a importância do jogo e da brincadeira como
instrumento de aprendizagem.
O brincar faz parte de nossas vidas desde o nascimento, está presente em
todas as fases do desenvolvimento contribuindo, para a formação cognitiva, afetiva,
social do individuo, como forma de promover a socialização, a motivação, a criticidade
e despertar o direito de cidadania.
A prática lúdica exige do professor conhecimento sobre o assunto, um estudo
aprofundado é preciso, inserir o jogo de forma planejada nos trabalhos de desenvolvido
em sala de aula e fora da sala também, selecionar minuciosamente as atividades que
serão utilizadas, visando um eficaz desenvolvimento das habilidades e potencialidades
das crianças.
As crianças aprendem quando tem interesse pelo que está sendo ensinado e o
jogo é capaz de despertar essa motivação, fazendo com que o aprendizado não se torne
algo obrigatório, penoso, mas prazeirozo e divertido.
Desejo que com este trabalho, desperte nos educadores a utilização de uma
pedagogia cada vez mais voltada para o lúdico, para o prazer de aprender brincando.
Educar ludicamente significa:
“Combinar e interagir a mobilização das relações
funcionais do prazer de interiorizar o conhecimento e a
expressão de felicidade que se manifesta na interação com os
semelhantes” (Almeida 2000, p: 15).
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1. MOMENTOS DE MINHA FORMAÇÃO

1.1 A Formação Primária
Iniciei a minha formação primária em Piracicaba, apesar de ter nascido em
Campinas.
Mamãe saiu de Piracicaba e foi tentar a sorte em Campinas. Quando lá chegou,
conseguiu um emprego. Conheceu meu pai e encantaram-se um com o outro.
Resolveram constituir uma família e tiveram duas filhas: a Rosana, minha irmã mais
nova, e eu. Com o tempo e a falta de dinheiro o casamento desgastou-se. Meu pai não
permitia que ela arranjasse um emprego, mesmo assim ela optou por trabalhar e nós
passamos a ficar em uma creche próxima ao Campo do Guarani, no qual freqüentamos
durante um ano, apesar de não me lembrar de nada, pois tinha apenas dois anos de
idade. As únicas lembranças são duas fotos que ainda tenho como recordação, de festas
que ocorreram na creche. O casamento acabou e cada qual seguiu o seu caminho.
Minha mãe voltou para junto de seus familiares, em Piracicaba, com duas filhas
pequenas para criar.
Em 1975, justamente no ano que eu iria ingressar na primeira série, minha mãe,
percebendo que não daria conta de sustentar três pessoas, resolveu casar-se novamente.
Quando se casou não pode me levar com ela, pois no bairro aonde foi morar, no Jardim
Garcia, em Campinas, não havia vaga para a primeira série. Nessa época, senti-me
abandonada, pois ela levou só a minha irmã, e deixou-me em Piracicaba, com minha
avó materna. Naquela época, não sabia que esse fato teria alguma importância em
minha formação, mas agora vejo que teve; pois, todas às vezes que entro em uma sala
de aula, tento acolher os sentimentos das crianças e transformar em um ambiente
acolhedor, para que obtenham sucesso no seu aprendizado, aprendi também, a valorizar
a família que é tão importante na vida de uma criança que nunca tinha sido separada da
mãe, principalmente quando se entra em uma instituição grande e completamente
estranha para você.
Cursei a primeira série na “Escola Estadual de 1º Grau João batista Nogueira”,
em Piracicaba, que hoje tem o nome de “Escola Municipal de Ensino Fundamental João
Batista Nogueira”.
Não tendo freqüentado a pré-escola, entrei direto na 1ª série sem saber de nada,
aliás, pensando que não sabia de nada, pois, na faculdade descobri que já era letrada,
mas não reconhecia o escrito presente no dia-a-dia, mas não era capaz de ler e escrever
9

de forma convencional, no entanto, eu folheava livros e fingia lê-los, ouvia a minha mãe
contar histórias, andava rodeada de material escrito e percebia seu uso e função,
antigamente as crianças aprendiam muito com os pais, avós ou vizinhos.
Na época em que fui alfabetizada, o método que se usava era o tradicional, onde
enfatizava a transmissão de conceitos, a imitação dos modelos aprendidos e a
memorização. O acesso ao conteúdo era limitado; o professor tinha que organizar bem
suas idéias e apresentá-las de forma lógica e simplificada por repetição; sua postura era
a do detentor do conhecimento, as tarefas que nos passava eram padronizadas e
geralmente imitadas; a avaliação era feita através de provas objetivas, e que, somente
ele era capaz de distinguir quem realmente tinha aprendido; o aluno era um receptor
passivo, e pouco se interessava pelas aulas, pois, estavam lá para que um dia
pudéssemos ser alguém na vida; sempre nos foi passado, que só tem estudo pode vencer
na vida. Resumindo, o ensino tradicional preocupava-se mais com a variedade e a
quantidade de noções, conceitos e informações, do que, com a formação do pensamento
reflexivo. O meio físico e familiar em que à criança estava inserida era ignorada, isso
era uma forma de controle social, pois, os governantes estavam mais preocupados com
o crescimento do capitalismo, da construção do Estado, na questão social, mas não na
constituição do cidadão. No entanto, com as mudanças sociais, culturais, políticas e
econômicas, a escolarização passou a ser uma necessidade pessoal para os cidadãos, “a
escrita passou a ser privilegiada, por ser, uma forma de padronização e adestramento e
não de liberação e desenvolvimento do sujeito” (Leite, 2001 apud Nucci, 2001, p: 54),
onde preparava o indivíduo para o mercado de trabalho, para aumentar a produtividade,
modelar os trabalhadores para cumprirem regras.
O emprego não era um direito; esta redução da relação educação-trabalho estava
se modificando; a fórmula educação para o emprego derivava-se acerca do
funcionamento autocorretivo dos mercados, a distância entre quem tem e quem não tem
acesso às melhores cargos, tende, a ampliar-se e aprofundar-se. Numa sociedade
extremamente desigual e heterogênea como a nossa, a política educacional deveria
desempenhar importante papel ao mesmo tempo em relação à democratização e a
formação do cidadão, pois, devemos deixar de lado esse pensamento de subjetividade
que não temos nada haver com a construção dos direitos sociais, o governo acha que
não precisamos de Educação, pois, quanto mais ignorante o povo é, menos crítico e
reflexivo e aceita o que é lhe imposto sem questionar.
Para eu aprender a fazer uso da escrita foi muito difícil. Como meus avós eram
analfabetos e minha mãe só me ajudava quando vinha para Piracicaba, tive que
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memorizar toda a lição, pois, Dona Dora, minha professora de 1ª série, já falecida,
alfabetizava com a “Cartilha Caminho Suave”. O método por ela usado a ensinar a ler a
cartilha, se constituía de um papel em forma de quadrado, com um corte no centro. Ela
punha esse papel sobre as palavras e pedia que lêssemos o que estava escrito no meio do
corte, à tabuada era tomada de trás pra frente, de frente para trás, de todas as formas,
mas para mim esse método funcionou, pois saí da 1ª série lendo pequenas histórias.
Minha vida na 1ª série se resumia a fazer lição de casa e ajudar minha avó nos
afazeres domésticos. Não me lembro das brincadeiras infantis, apenas dos “causos
antigos” que ela contava, aonde vim a aprender na educação infantil, que era um modo
de incentivar a leitura, chamando atenção, pôr meio das histórias contadas, os valores
que devem ser respeitados e preservados e outros que devem ser desprezados.
Na 2ª série, minha mãe conseguiu uma vaga na escola do Jardim Garcia, que se
chamava “Escola Estadual de Primeiro Grau Carlos Lencaster”, onde estudei até 1978 e
conclui a quarta série.
Não me lembro de nada de especial daquela época, só de ter tido, na terceira
série, um professor, (cujo nome minha memória se recusa alcançar) coisa rara para a
época e até mesmo para os dias atuais, pois, quantos colegas do sexo masculino são
visto hoje dando aula na Educação Infantil ou nas primeiras séries do Ensino
Fundamental, educadores efetivos que tomam conta de uma sala de aula e recebe
diariamente os alunos, cuida deles quando se machucam e alfabetiza. São raros, talvez,
por causa do preconceito, eles se afastam dessa profissão; só que para as crianças esse
contato com adultos fortes e atuantes, de ambos os sexos, em todos os lugares,
especialmente na escola, aonde elas começam a se socializar fora da família, tanto nas
atividades pedagógicas quanto nas esportivas ou recreativas, os pequenos vão aprender
a respeitar diferentes identidades, porque a sociedade é formada de ambos os sexos.
O contato é muito importante com homens e mulheres pelo o que cada um dos
gêneros representa culturalmente para as crianças; para elas não há diferença alguma em
ter aulas com homens ou mulheres.
Entretanto, lembro perfeitamente que encerrei o ano com as melhores notas, em
todas as disciplinas. Aliás, em todo o primário, notas baixas nunca tiveram lugar em
meu histórico. Também não lembro de ter brincado durante a minha infância, pois nessa
época, tinha que fazer todo o serviço doméstico, cuidar de minha irmã e cozinhar.
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1.2 A Formação Ginasial
Também na escola “Carlos Lencaster”, iniciei a minha formação ginasial.
Estudei lá dois anos, 5ª e 6ª séries. Acredito que foi um dos melhores momentos da
minha formação escolar, pois, naquela época, desfilávamos no dia da independência do
Brasil e eu tocava “surdinho” na fanfarra. Era tudo muito lindo, maravilhoso, eu sentia
enorme orgulho por poder representar minha escola. Naquele tempo éramos ensinados a
ter civismo, a reconhecer a unidade de nosso povo e os símbolos dessa unidade, a ter
mais solidariedade, a ter preocupação com o outro independente de credo, raça, situação
ou nível social, a ter patriotismo, a ter respeito por nossa cultura e nossas tradições, a
cooperar e zelar pelos bens comuns, valores não tão enfatizados nos dias atuais.
Atualmente, a Prefeitura determina que as escolas desfilem, é a maior reclamação por
partes dos professores e dos pais, que não querem levantar cedo, só pensam em
aproveitar o feriado de outra forma. Na escola em que eu trabalhava, (hoje já estou em
outra escola) era executado o Hino Nacional todas às sextas-feiras, no entanto, as
crianças não eram ensinadas a terem o devido respeito, não se ensina mais o patriotismo
aos alunos, não há mais tempo para isso, pois, temos de cumprir com o currículo escolar
que nos é imposto. Há que se considerar, entretanto, que na época da ditadura o desfile,
civil ou militar, representava mais uma homenagem aos generais do que uma
manifestação de civismo, pois, naquela época, o povo brasileiro não podia manifestar
suas convicções de conscientização dos direitos humanos, sob pena de serem presos ou
exilados, restando-lhes apenas cumprirem, privados de qualquer tipo de manifestação
ou protesto, tudo o que o governo impunha. Hoje com a democracia, forma de governo
no qual o poder procede do povo e, em nome dele, são constituídos através de eleição a
igualdade popular, uma igualdade meio camuflado, nem todos temos direito iguais, mas
estamos lutando para que essa igualdade social chegue a todos e em todos os níveis
sociais.
Em 1981 mudamos de residência para o Jardim Proença, ainda em Campinas,
onde estudamos em uma escola, cujo nome, não me lembro, por apenas dois meses,
pois, como minha mãe e meu padrasto já estavam em conflito há algum tempo,
acabaram separando-se. Tivemos, então, de voltar para Piracicaba, aonde, não
encontrando vaga para minha irmã e para mim, minha mãe viu-se obrigada a procurar
por meu pai que, na época, morava no bairro Santa Clara do Lago, em Sumaré. Lá,
fomos matriculados na Escola Estadual de Primeiro grau “Jardim Campos Verdes”, uma
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escola rural. Como estava acostumada a viver na cidade de Campinas com minha mãe,
essa mudança provocou grandes transformações em mim, por vários motivos:
1- iria ficar sem minha mãe novamente e teria de aprender a conviver com meu pai, a
quem não via há mais de oito anos;
2- local em que meu pai morava era um bairro afastado da cidade, no caminho para a
escola, tínhamos que andar muito, e como era zona rural, havia muito bicho solto pela
estrada, principalmente gado, então, quando o gado estava solto na estrada, tínhamos
apenas duas opções: correr muito ou sermos apanhadas pelo gado em fúria, coisa que
não estava acostumada, pois, sempre vivi em cidade grande;
3- teria de tomar conta, sozinha, de uma casa e de minha irmã (um ano e sete meses
mais nova que eu), pois meu pai trabalhava e não tinha quem cuidasse de nós.
Entretanto, esse, foi um dos anos mais felizes da minha vida, pois éramos livres,
corríamos pelas estradas de terra, íamos roubar frutas, nadávamos na lagoa, íamos
apanhar tomates nas plantações, comprar ovos na granja, e aprendi a andar de bicicleta
com quatorze anos, foi o único ano que me lembro de ter tido à possibilidade de brincar
e ser feliz realmente, pois minha mãe nos proibia de ter amigos e de ter contato com
outras pessoas. Meu único contato era com ela, com meu padrasto e com minha irmã.
Nesse ano em que vivi com meu pai tive contato com o mundo, interagi com outras
pessoas, tive contato com outros tipos de culturas e condições de adaptação com o que o
mundo me oferecia, aprendendo a competir, cooperar com meus semelhantes e conviver
como um ser social, e nem por isso fui mal na escola, minhas notas continuavam boas,
minha mãe pensava que se tivéssemos amigos, nós não a obedeceria mais e seriamos
crianças desobedientes.
Infelizmente, no final daquele ano, tivemos de voltar a morar com minha mãe,
suportando, então, outras mudanças drásticas, pois para ajudar nas despesas, minha irmã
e eu tivemos de estudar a noite e trabalhar durante o dia, foi quando tive de despertar do
meu mundo de sonhos para a realidade. Concluí o primeiro grau na “Escola Estadual
Professor Benedito Ferreira da Costa”, em Piracicaba. Uma escola que mais parecia
uma prisão. Dizia-se que chegou a ser ponto de venda de entorpecentes.
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1.3 A Formação em Habilitação no Magistério

Quando saí da escola “Benedito Ferreira da Costa”, estava completamente
confusa, não sabia o que iria fazer; cursar o colegial ou o curso técnico; decidi por
prestar vestibulinho na escola "Sud Mennucci”, uma escola muito concorrida e central,
onde tinha Habilitação no Magistério, e era na época, a melhor escola da cidade, na
formação de professores. Passei no vestibulinho e fiz o 1ª ano do 2º grau à noite, pois
continuava a ter que ajudar nas despesas domésticas, quando chegou ao fim deste
primeiro ano, eu tive que escolher se continuava o 2º grau regular, que para mim só
valeria a pena se prestasse o vestibular para uma faculdade pública, ou passava para o
Magistério e sairia de lá como professora, o que poderia melhorar o meu salário, (pelo
menos era isso que pensava).
Decidi optar pelo magistério, pois adorava crianças, só havia um pequeno
problema, o curso era de manhã e eu tinha que continuar trabalhando para me sustentar.
Conversei com minha patroa, que me ajudou, deixando que entrasse no emprego no
período da tarde, não estava acostumada a acordar tão cedo, foi uma luta, várias vezes
perdi a hora de ir para a escola, depois da aula tinha o estágio, vários dias eu nem
aparecia no trabalho, as colegas de classe eram toda filhas de professores, me excluíam
por eu ser pobre, trabalhar fora e não usar roupas de grife, ninguém ajudava ninguém,
pelo menos era isso que eu sentia. Na sala era assim, “cada um por si e Deus por todos”,
quando eu tinha a pasta calendário, (era uma pasta com datas comemorativas do ano
como: Carnaval, Tiradentes, O Dia do Índio, O Dia do Pan Americano, etc.) para fazer
ou trabalho artístico, fazia todos com sucata, pois não tinha dinheiro para comprar os
materiais necessários, que eram caros, a professora nunca me elogiava, nem pelo meu
esforço. Fui levando o curso de Magistério, até que na metade do ano de 1986, desisti e
parei de estudar. No ano seguinte começou a ter Magistério à noite na cidade, fui atrás e
consegui me transferir para a escola “Estadual de Primeiro e Segundo Graus Monsenhor
Jeronymo Gallo”, onde em 1990 me tornei professora com habilitação da pré-escola até
a 4ª série do 1º grau. Lembro-me que ao terminar o curso de Habilitação de Magistério,
escutei de um amigo a seguinte frase. “Daqui a um ano você já estará com o seu carro”,
já se passaram quinze anos e até agora ainda não consegui.

14

2. A Minha Atuação Profissional.
A primeira vez que atuei na área educacional foi como monitora, em 1988, em
uma Entidade Assistencial de Piracicaba que se chama “Lar Francisco de menores”
onde não tinha Habilitação do Magistério ainda. Não fiquei nem num ano, pois vi
muitas coisas que julguei erradas, que não poderiam ocorrer, principalmente por se
tratar de uma entidade assistencial, fui falar com a assistente social sobre isso, ela me
despediu.Voltei a trabalhar como faxineira, para minha mãe foi a morte, ela falava:
“aonde já se viu uma menina inteligente, quase professora trabalhando de faxineira”.
Em 1989 surgiu um concurso na prefeitura de Piracicaba para o cargo de monitora de
CEC, prestei e passei, mas devido aos critérios adotados para a classificação, muitas
pessoas entraram na minha frente. Em dois de setembro de 1991, finalmente fui
chamada e entrei para trabalhar em creche.
Nesta época eu não sabia o significado de creche, educação infantil ou sobre a
história social e cultural da criança, para mim creche era um lugar onde ficavam as
crianças para as mães trabalharem e a nossa função de monitora era o de cuidar delas.
Somente quando entrei na Faculdade de Educação, foi que comecei aprender um pouco
mais sobre a História da Educação no mundo e que já trabalhava com a
interdisciplinaridade, quando a professora Zenaide começou a explicar em sua primeira
aula o que era Temas Transversais, descobri que era uma professora que trabalhava a
metadisciplinaridade (professor que filosofa e trabalha todas as disciplinas sem
perceber), isso, talvez porque não sabia como usar a pedagogia, como ensinar as
crianças da Educação Infantil.
Nas aulas de Educação da Criança de zero a seis anos, coordenada pela Dra.
Maria Evelyne Pompeu e ministrada pela professora Zenaide, foram que conheci “A
história social da criança e da família”, Ariés (1978), que começou a estudar escola e a
família a partir da harmonia, foi o primeiro pesquisador que abordou criança e infância
nas sociedades tradicionais, que viam as crianças e os adolescentes muito mal; a
infância era reduzida a período mais frágil, chamado por Ariés (1978, p: 11) de
“paparicação”, enquanto a criança era engraçadinha, a família os tratava como animais
de estimação, se morressem, nem ligavam, pois logo eram substituídas; afetividade não
existia, quando adquiria desembaraço físico eram misturadas com os adultos, que lhes
transmitiam a educação, valores e conhecimentos através de seus trabalhos e jogos,
transformando-os em homens jovens, isso começou a chamar à atenção da sociedade a
razão. Na época da Revolução Industrial teve uma mudança muito grande na sociedade,
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que Ariés (1978; p: 11) chamava de “moralização”; os homens eram promovidos
segundo seus interesses pela igreja, as leis e o Estado, a família começou a ter uma
afeição muito grande entre conjugues, pais e filhos; a escola passou a substituir a
aprendizagem como meio de educação, as crianças deixaram de se misturar diretamente
com os adultos, e, em uma espécie de lugar fechado, passou a ser escolarizada; os pais
passaram a se interessarem pelos estudos dos filhos e em conseqüência disso teve uma
grande concentração da vida social em torno da família e da profissão, desaparecendo a
antiga sociabilidade.
O sentimento de família e de infância é considerado fenômenos relativamente
recentes na história da humanidade, determinadas por diferentes interesses políticos
sociais e econômicos; a creche foi pensada à sombra da família, a partir de um padrão
que tem privilegiado a responsabilidade pela guarda e educação da criança pequena, o
papel atribuído à família e à mulher no cuidado com as crianças.
Um mapeamento das informações históricas nos mostrou que hoje existem
vários tipos de família como: a nuclear composta pelos pais e filhos; a mono parental
composta de um membro adulto e um menor; a ampliada composta de filhos do
primeiro casamento do casal e filhos que vieram a nascer desta união, a conjugabilidade
(não coabitam), mas são casados e não mora no mesmo espaço; e a família
homossexual, constituindo assim a família moderna organizadora que mudou o papel e
a relação entre seus membros. A família ampliou suas responsabilidades e a mulher
assumiu encargos junto ao lar e aos filhos, redefinindo seu papel.
Segundo Haddad (1993), no século XIX a origem de creche, acompanha a
família na organização em torno da criança pequena, mas nasce um antagonismo, como
a creche surgiu para atender a mesma faixa etária em relação àquela que a família já
ocupava um espaço privilegiado, então a creche evoluiu num campo que já pertencia
exclusivamente à família, o espaço de legitimidade fica menor para a atuação da creche
neste campo.
A creche surgiu para ocupar a falta da família; com a revolução industrial,
famílias inteiras tiveram que trabalhar; não tendo onde deixar as crianças pequenas e
com o aparecimento da creche, às questões sociais, aliando-se a outras determinantes
como: a pobreza, a mortalidade infantil, ao abandono, conduziu ao desenvolvimento de
profissões, como o serviço social, a medicina social, a psiquiatria, a pedagogia e a
psicologia, sendo que a família era a instituição com o qual esses profissionais
mantinham um diálogo. Isto tudo aconteceu nos países nortes americanos e europeus.
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Aqui no Brasil, a creche, surgiu no final do século XIX e inicio do século XX,
de servir no combate à pobreza e à mortalidade infantil. Os objetivos explicitados eram
de atender aos filhos das famílias pobres que precisavam trabalhar, guardando–os dos
perigos que levassem à vagabundagem ou morte. Originou-se nessa fase, a ligação da
creche à idéia de pobreza, abandono e a sociedade de proteção à infância, um vínculo
marcado pela tarefa de moralizar a vida das famílias atendidas, estabelecendo com elas
uma relação de favor e demonstrando a sua incompetência de arcar com as
responsabilidades junto aos filhos.
Nos anos 60, a creche era considerada o local privilegiado para compensar as
deficiências bio-psico-culturais apresentadas no desenvolvimento da criança.
Nos anos 70, com os movimentos sociais, a creche passou a ser reivindicada
como um direito das mulheres trabalhadoras, e nos últimos anos, avanços consideráveis
aconteceram, a creche passou a ser um direito das crianças de todas as camadas sociais,
no sistema educativo, superação do caráter assistencialista e passou por uma formulação
de uma política nacional, surgiu o ECA – Estatuto da Criança e Adolescentes, para
atender os direitos das crianças e dos adolescentes e a Nova LDB – Leis de Diretrizes e
Bases, para regulamentar a educação.
Foi em uma palestra, “Pedagogia da Infância a Educação da Infância de zero a
dez anos” ministrada no Senac Piracicaba, pela Dra. Ana Lúcia Goulart de Faria, na
Semana dos Professores, de Outubro de 2005, aonde vim aprender que em meados dos
anos de 78 e 83, membros do governo na gestão do Prefeito João Hermann Neto e das
equipes dos programas sociais do município de Piracicaba/SP, que envolvia mais de
4000 crianças, implantaram um programa de educação, que tinha como diretriz
desenvolver nas crianças freqüentadoras da educação infantil e das séries iniciais do
ensino fundamental, um ser humano para ser um dirigente crítico e reflexivo, na
perspectiva gramsciana foi Gramsci um filósofo italiano, pedagogo da emancipação das
massas, que trouxe à discussão pedagógica, a conquista da cidadania como um objetivo
da escola, pois na época, a equipe discordava de Piaget, por sua vizão biologizante que
não combinava com a militância da equipe, e de Vygotsky, porque não o conheciam;
estruturou-se, um trabalho educacional que resistia às avaliações realizadas com um
amplo conjunto de referências teóricas, na época o cuidado das crianças de zero a três
anos estava ligado ás secretarias de Promoção, Bem Estar ou Assistência Social e as
crianças entre quatro e seis anos estavam ligadas à Secretaria de Educação, queríamos
que as crianças de zero a seis anos fizessem parte de uma só secretaria, a Secretaria de
Educação, apesar de algumas creches filantrópicas ainda continuarem funcionando no
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tradicionalismo de administrações antigas. Segundo, (Monarcha, 2001 apud Mello,
2001, p: 211), passados 20 anos desta experiência e vivendo numa crescente demanda
de educação das crianças pequenas, soube através da disciplina de Pedagogia da
Educação Infantil, coordenada pela PROFª.DRA. Ana Lúcia Goulart de Faria e
ministrada pela professora Daniela, que estas experiências têem dado certo, nos projetos
pedagógicos da pré-escola italianos que foram editadas pela Editora Artimed, nos
capítulos IV e V do “Manual de Educação Infantil”, organizado por Anna Bandioli e
Susanna Mantovani (1985), e também no livro “Banbini”, organizado por Gandini e
Edwards (2002) podemos ler sobre experiências pedagógicas centradas na criança,
essencialidade da educação para o desenvolvimento da inteligência e da personalidade
das crianças, conhecemos hoje experiências desenvolvidas em diferentes países,
acumulados um conjunto de referências brasileiras com experiências concretas em nível
municipal e iniciativa popular, apoiada por organizações não governamentais, pesquisa
acadêmica, grupos de trabalho, que nos permitem elaborar propostas pedagógicas
adequadas ao desenvolvimento infantil.
As observações feitas hoje nas práticas educativas, que se conhece aqui em
Piracicaba, deparam com problemas que envolvem, entre outros, a ausência de um
compromisso político claro com a educação, do papel da educação no desenvolvimento
humano, tanto por parte do dirigente, quanto do próprio educador. Discorrem daí
condições de trabalho que dificultam o desenvolvimento de práticas educativas de
qualidade, a ausência de uma política de formação e valorização dos educadores, a
imposição de modelos para o fazer pedagógico e ausência de reflexão qualificada sobre
a própria prática educativa, que atualmente, com a PROESF, os educadores que
passaram no vestibular e estão neste programa, tem a oportunidade de trabalhar a
reflexão com a prática educativa e mostrar que com boa vontade e luta poderemos
ganhar essa batalha.
Na época em que ingressei na Prefeitura de Piracicaba, a equipe pedagógica
estava introduzindo uma tendência crítica, que tinha como meta emplementar uma
escola de qualidade, que reconhecesse e valorizasse a diferença existente entre as
crianças, beneficiando seu desenvolvimento e a construção de seu conhecimento,
contribuindo assim para uma introdução crítica e criativa das crianças na sociedade, que
tinha como principal teórico Freinet.
Para Freinet (1976) a criança deve ser concebida como cidadã que aprende a
partir do teste de sua própria hipótese, ela influencia e é influenciada pela cultura, a sua
pedagogia traz embutida uma preocupação com a formação de um ser social crítico que
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atue no presente, e a partir dessa visão a função do educador infantil é contribuir para a
inserção crítica e criativa dos indivíduos na sociedade; formar para a cidadania;
organizar o ambiente a serviço da criança em benefício do seu desenvolvimento, à sua
aprendizagem, o principal procedimento do educador é privilegiar os fatores sócioculturais na educação da criança pequena, reconhecendo e valorizando as diferenças
existentes entre as crianças. Freinet (1976) desprezava a teoria, desvinculada da prática,
considerava os reflexos sociais na escola, valorizava o tateio experimental e respeitava a
individualidade de cada criança, primeiramente sua criatividade, partindo de sua
experiência vivida.
Naquela época não conhecia nada de Freinet, aprendi por meio da prática a
trabalhar os cantinhos, onde a criança era o centro de sua própria educação, quando
íamos para a sala de aula, era formada a roda da conversa para que as crianças
apredessem a exercitar a socialização de seu pensamento, nestas conversas saiam
assuntos que eram organizados em Plano de Trabalho, onde elas se organizavam e
dividia as tarefas coletivas em cantos, para criar, expressar, comunicar, viver em grupo,
ter sucesso, agir-descobrir e se organizar. Nos cantos era obrigado a sempre ter os
materiais em prateleiras baixas, que deveriam estar, a qualquer momento, ao alcance das
crianças para que elas próprias os pudessem apanhar e guardar. Os cantinhos e seus
materiais para o desenvolvimento das crianças eram:
•

Casinha - representação simbólica do real, socialização, dramatização, expressão
corporal e conhecimento de si mesmo; os brinquedos eram: bonecos (brancos e
pretos),

espelhos,

fantoches,

vassoura,

móveis

de

casinha

(que

foram

confeccionados por nós educadores, tendo que usar a criatividade porque a creche
não os fornecia), caixas de roupas e fantasias, maquiagem, carrinhos, etc.
•

Recorte e Colagem – habilidade manual, coordenação motora fina, emprego correto
dos instrumentos de trabalho, noções de cores, forma, espessura e textura; materiais
usados eram: folha de diversos formatos, tamanhos e cores, tesouras sem ponta,
cola, papéis de diversos tamanhos, tecidos de diversas cores e tipos, revistas e
propagandas de lojas, etc.

•

Desenho livre – habilidade manual (coordenação motora), expressão livre
(criatividade), noção de formas texturas, representação do real (simbologia); os
materiais usados eram; caneta hidrocor, apontador de lápis, giz de cera, lápis preto e
de cor, giz e apagador, lousa, papéis de diversos tamanhos, etc.
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•

Modelagem – contato com a matéria, noção de volume, forma e textura, expressão
livre, representação do real e habilidade manual; material usado: argila, massinha
industrial, massinha produzida, etc.

•

Sucata – expressão livre, construção (estruturação do espacial), contato com
propriedades de materiais diversos, noção de volume, forma, proporção, medidas e
cor; materiais usados: cola, grampeador, clipes, tesoura sem ponta, barbante, arame,
fita crepe, durex, caixotes de papelão de diversos tamanhos e formas, restos de lã,
tampinhas, palitos, etc.

•

Alinhavo – habilidade manual, manejo cuidadosos dos instrumentos de trabalho,
função social, noção de forma, textura, cor e expressão livre; materiais usados:
agulha, lã, linha, panos diversos, etc.

•

Pintura – habilidade manual, exploração de cor e textura, domínio progressivo de
gestos e espaço e representação do real; materiais usados: tintas de diversas cores,
pincéis de diversos, papéis de diversos tamanhos, pedaços de panos (trapos),
esponja, folhas, jornal, etc.

•

Jogos - jogos de habilidade manual, coordenação visio - motora, criatividade,
percepções de formas e cores, relações; material usado: jogos pedagógicos.

•

Livros ou biblioteca – incentivo à leitura e á escrita, gosto e prazer pelos livros,
reconhecer meios impressos como fonte de pesquisa, informações e registro
histórico, criatividade e iniciativa, e criação coletiva; material: livros em geral.

•

Natureza – manipulação e observação de elementos que compõem a natureza,
preservação e respeito à natureza; – era construído com as crianças.

•

Lição – criar na criança hábito do trabalho escolar regular, na escola e em casa;
materiais usados: cartolina para confecção de fichas, caderno (um de cartografia e
um de pauta), lápis preto de escrever, borracha, apontador, caneta hidrocor, etc.

•

Criação e Elaboração de livrinhos – a criança é autora do livro, autora da sua
verdade; material usado: papel sulfite cortado ao meio, cartolina para a capa e caneta
hidrocor.
Para mim era muito difícil trabalhar todos esses cantos simultaneamente,

algumas vezes, perdia o controle, sendo necessário pedir ajuda à coordenação, para me
ensinar como trabalhar todos esses cantos, sendo que, para meu desespero, mesmo sem
receber essa ajuda, era obrigada a trabalhar dessa forma, senti-me obrigada a adaptar as
atividades a minha maneira pessoal, depois da roda da conversa, eles iam pra os cantos
e cada qual produzia conforme o Plano de Trabalho do seu jeito, eu tinha que orienta-
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los e não conseguia dar a devida atenção aos doze cantos, resolvi que a sala trabalharia
um canto de cada vez, mas que passasse por todos, desse jeito eu consegui dar atenção a
todos sem me estressar.
No Magistério eu nem cheguei a estudar o construtivismo, onde, subtendia-se
que a criança seria compreendida como um ser ativo, inteligente, que constrói o seu
conhecimento com base na interação com o ambiente e processa-os adquirindo
conceitos e empregando símbolos verbais, a criança se modifica para se adaptar ao meio
e com ele aprender a resolver seus problemas. O ensino é baseado no ensaio e erro, na
pesquisa, na integração, na solução de problema por parte da criança e não na
aprendizagem, que só se realiza realmente quando o aluno elabora seu conhecimento de
fórmulas, nomenclaturas, definições, a primeira tarefa da educação consiste em
desenvolver o raciocínio. A preocupação do construtivismo é como se da a
aprendizagem.
Quando sai da escola, em Piracicaba, estava começando a ser implantado o
conceito de construtivismo. Lembro-me de algumas amigas que já estavam em
substituição e não conseguiam aplicar e nem entender o que Emília Ferreiro queria dizer
com este conceito; que era para o professor organizar as atividades que favorecia a
reflexão da criança sobre a escrita, porque é pensando que ela aprende; a única
referência que tinha, era o que tinha aprendido na minha formação escolar, o professor
era o senhor do saber, os conteúdos e as informações tinham que ser adquiridas; estava
mais preocupado com a variação de quantidade do que com a formação de um
pensamento reflexivo, pois, alunos pensantes não são interessantes aos governantes,
para mudar essa minha forma de enxergar o tradicional foi difícil, mas consegui.
Certo, dia minha sala de Jardim I, foi escolhida para ser observada por uma
estudante de pós-graduação em Educação Infantil, ela me perguntou qual método
Pedagógico eu utilizava na minha prática com as crianças, respondi que não tinha um
método específico, fazia uma mistura, tirava o que era de melhor dos métodos e
aplicava em sala de aula com os alunos, mas isso dependia muito da clientela, porque a
cada ano nós temos alunos com históricos diferentes e temos que nos adaptar a essas
mudanças. Depois desta resposta para a estudante, fiquei a me perguntar, se o que eu
tinha falado não era uma besteira. Se a estudante ia me achar uma “burra”. Só fui obter
a resposta no 6ª semestre de Pedagogia, na aula de Currículo e Escola, com a Profª
Angélica, que me respondeu que estava certa, pois realmente não dá para você trabalhar
um único método, temos que respeitar os nossos alunos, pois nossa sala é muito
eclética, cada criança tem seu próprio tempo para aprender e nos professores temos que
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procurar auxiliar essas crianças a se desenvolver e alcançar o máximo de suas
possibilidades como ser humano, porque ela é livre de preconceitos, está disponível
para a vida e atenta a tudo. Sua curiosidade a leva a explorar o mundo que as rodeiam,
que pretende dominar com seu conhecimento e com suas habilidades físicas e mentais.
No trabalho com a interdisciplinaridade lúdica existe sempre a preocupação de se variar
à rotina de execução de atividades, dando, assim, a oportunidade de atender a todas as
crianças com potencialidades e ritmos diferentes, através de estratégias abrangentes e
diferenciadas.
3. Histórico-filosófico sobre o Lúdico
Resolvi falar sobre o lúdico na educação, porque na minha infância não me era
permitido brincar, pois tive que cuidar de minha irmã e da casa; quando comecei a
trabalhar com as crianças de creche, resgatei o brincar e a afetividade perdida, aprendia
cada vez e com prazer. Segundo Antunes:
“Ao ver uma criança brincar percebemos que ela o faz
somente porque essa atividade a diverte. Acreditando-se
ser essa a única finalidade do brincar, construir-se uma
educação infantil que se separava com nítido abismo a
hora do brinquedo e a hora do aprender’’ (Antunes;
2003: p.19).
O brinquedo é um ponto de partida para o desenvolvimento do pensamento.
Quando o brincar possibilita a participação de mais de uma pessoa ele promove a
sociabilidade. O simples fato de serem exigidas duas pessoas para carregar ou manusear
um brinquedo já dá oportunidade para o estabelecimento de um relacionamento que
pode vir a ser muito nutritivo para a criança, dependendo de como a interação foi
aproveitada através da convivência com muitos pais e crianças e com o ensino lúdico,
durante quase quinze anos na educação infantil, fui levada a observar a importância da
interação entre esses setores para o desenvolvimento infantil, desenvolvia algumas
brincadeiras, dependendo da faixa etária, para que essa socialização acontecesse, como:
brincar com bolas, fazer jogos de caixas grandes para que eles empilhassem. etc.;
brincar com areia, água, construindo castelos, túneis, torres e bolos, etc.; dramatizar
histórias, fazer algumas dobraduras com papel, etc.; realizar jogos nos quais são

22

utilizados regras, assistir a peça de teatros, etc.; pular corda, jogar queimada, etc. O
importante é que a interação preserve o objetivo de ser prazerosa e estimuladora, de
forma a reforçar a construção de um autoconceito positivo por parte da criança.
“O brincar é necessário para a vida humana” (Aquino 1749; apud Lauand
1998, p: 30) é uma afirmação central da valorização do brincar.
Aquino (1749) afirma que, assim como o ser humano precisa de repouso
corporal para restabelecer-se, pois sendo suas forças físicas limitadas, não pode
trabalhar continuamente, também precisa de repouso para a alma, o que é
proporcionado pela brincadeira. É interessante observar que, assim como a palavra
refeição indica “refazer-se” das forças físicas, também pelo recreio há uma “re-criação”
das forças da alma.
Esta recreação pelo brincar e a afirmação de Aquino (1749) pode parecer
surpreendente à primeira vista, é tanto mais necessária para o intelectual, que é por
assim dizer, que mais desgasta as forças da alma, arrancando-a do sensível. E sendo os
bens sensíveis naturais ao ser humano, “as atividades racionais são as que mais querem
o brincar” (Aquino 1749; apud Lauand 1998, p: 46). Daí discorre importantes
conseqüências para a Filosofia da educação: o ensino não pode ser aborrecido e
enfadonho: o tédio é um grave obstáculo para a aprendizagem.
A tristeza e o fastio produzem um estreitamento, um bloqueio, um peso também
para a aprendizagem. E, tratando do relacionamento humano, Aquino (1749) declarou
que ninguém agüentaria, um dia sequer, uma pessoa aborrecida e desagradável. As
atividades lúdicas não são novidades nos processos educacionais, Carlos Magno
(aproximadamente 742 – 814) criou um centro de ensino em seu palácio, entregando
sua direção ao filósofo e pedagogo Alcuíno (1749) o homem mais erudito do seu tempo.
Em Alcuíno (1749) encontramos diálogos repletos de enigmas, brincadeiras e piadas,
pois sua forma pedagógica era: “deve-se ensinar divertindo” (Alcuino; 1749, apud
Lauand; 1998; p: 87).
O homem medieval brincava porque acreditava vivamente nas maravilhosas
sentenças que associa a sabedoria divina à Obra da Criação. Segundo Aquino:
“Deus brinca. Deus cria brincando e o homem deve brincar
para levar uma vida humana, como também é no brincar que
encontra a razão mais profunda do mistério da realidade, que é
porque é brincada por Deus”. (Aquino, 1749, apud Lauand,
1998, p: 30)
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É, sobretudo, na chamada primeira idade média, que os mais sábios mestres
dirigiam-se aos seus alunos de modo informal e lúdico, pois os grandes autores da época
eram jovens, e esse caráter jovem é que cultivava o lúdico, apesar de que, com as
mudanças culturais, os aperfeiçoamentos de novas técnicas de produção vão se
organizando de um modo mais perfeito e gradualmente uma nova camada de idéias,
pensamentos, regras, conhecimentos vão se formando e melhorando a educação. O
brincar de Aquino (1749) é uma virtude moral que leva a ter graça, bom humor,
jovialidade e leveza no falar e no agir, para tornar o convívio humano descontraído,
acolhedor, divertido e agradável.
3.1 Alguns Pensadores e os Brinquedos
Frederich Froebel, Maria Motessori, Ouvide Decroly, Jean Peaget, Vygotsky;
são pensadores que nos dão à oportunidade de como trabalhar o processo de
desenvolvimento das crianças de forma continua. Elaboraram pesquisas a respeito das
crianças

pequenas,

legando

a

educação

grandes

contribuições

sobre

seu

desenvolvimento, propuseram uma educação sensorial, baseada na utilização de jogos e
materiais didáticos, que deveria traduzir por si, à crença de uma educação natural dos
instintos infantis; nas escolas do ensino de 5ª até 8ªséries ainda faz sentido para tornar
menos árida e mais agradável a tarefa docente, o lúdico, o brincar, a informalidade do
ensino.
A educação lúdica é uma proposta educacional para o enfrentamento das
dificuldades no processo ensino-aprendizagem. Os alunos sendo um ser ativo, que
possui a necessidade de se movimentar, de se comunicar através da linguagem e da
expressão em todos os movimentos de sua vida, e principalmente no convívio com
outros alunos, o brincar é um ato de estar descobrindo, escolhendo, recriando, que
ocorrem em todas as horas, baseado nos fatores que os rodeiam, no convivio com o
aluno, dada quase que em 90% por meio de trabalhos em grupo, a da competitividade,
que algumas atividades trazem no seu meio, estimulando a agregação e o pensar
compartilhado, o que vai plenamente ao encontro do que diz Almeida:
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“Nada supera a velha e boa escola. Se pública, tanto melhor. Só
na escola é que os indivíduos aprendem, entre outras coisas,
que as necessidades individuais estão subordinadas aos
interesses do grupo. A escola civiliza e socializa”. (Almeida;
2000, p: 30)
Na infância brincar, viver e aprender são as mesmas coisas, e nós professores
falhamos quando não buscamos a competência para garantir o direito da criança de
aprender, associando essa aprendizagem aos jogos pedagógicos, é preciso ganhar neste
novo mundo bons caminhos para neles aventurar-se em um jogo, uma mágica, uma
fantasia, um aprender e um crescer constante.
Os conhecimentos de hoje são atrubuidos a resultados de pesquisas recentes no
campo da psicologia, para as creches valorizavam-se os brinquedos e brincadeiras; de
um lado eleminando materiais perigosos para a segurança e saúde do bebê, de outro
lado, tomava-se mais consciência do papel do jogo e do brinquedo na formação da
personalidade da criança e seu desnvolvimento, aonde o brinquedo seria um
instrumento educacional incomparável, proporcionando uma variedade e quantidade de
nocões intelectuais de impressão sensoriais, de imagens e sensações duraveis.
Em tempos diferentes, brinquedos diferentes, os brinquedos confeccionados
pelas crianças – o tempo das bonecas de pano, dos carrinhos de madeira, dos cavalos de
pau, das brincadeiras de amarelinhas, das cantigas de rodas, com o cenário natural da
noite, e o mistério das estrelas. O tempo em que à subjetividade da criança se fazia de
uma criança para com outra, e da criança com a mãe, o tempo em que se preservava o
sonho e os limites se definiam no aprendizado de uma relação que é essencialmente
lúdica, de uma criança com a outra.
“A história cultural dos brinquedos, desde épocas
pré-históricas até hoje, acompanha a história cultural de um
povo, de um grupo. De maneira geral documentam, registram
como os adultos se colocavam com relação ao mundo da
criança”. (Graciani, 1997; p: 152).
Hoje novos tempos, a marca da industrialização, belíssimos na forma, iguais
entre si e impostos à criança pelos meios de comunicação de massa. Tempos de
globalização, quebra da singularidade do sujeito. Assim, a subjetivação da criança se faz
em um outro cenário. As brincadeiras de fundo de quintal foram reduzidas a um quarto
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e a uma tela de televisão ou computador. A relação da criança não é mais com outra
criança, mas com a imagem virtual; e a criança passa a ter como melhor companhia, a
máquina e as imagens virtuais, com isso, as emoções se perdem nestes circuitos
eletrônicos.
A situação da educação infantil brasileira nos fala que a Educação Infantil é um
direito da criança, embora não seja obrigatório, precisamos de uma reforma
educacional, com uma, definição de Parâmetros de qualidade que, pode ser uma opção
mais adequada pra a superação das práticas discriminatórias que ainda permanece
presentes nestas instituições, temos que defender a qualidade do direito de todos, a uma
vida digna, com saúde e a alegria de viver. Proibir a criança de brincar, tanto nega a sua
cultura, como nega sua infância. Nada acontece no desenvolvimento de uma criança que
não passa pelo brincar.
A prática social, as atividades simbólicas, a forma de interação com o outro,
acontece às disputas sociais; é criação, desejo, emoção, ação voluntária, quando se
perde sua dimensão lúdica, sufocada por um uso didático que o restringe a seu papel
técnico, a brincadeira esvazia-se, a criança explora rapidamente o material e se
desinteressa logo, e isso se dá quando, em vez de aprender brincando a criança é levada
a usar o brinquedo para aprender. Em minha sala de aula, procuro mudar essa visão de
sala séria, as crianças vão para os cantinhos e lá cada um desenvolve o seu Plano de
Trabalho conforme a sua cratividade, usando os mesmo cantos, como já disse na minha
Atuação Profissional, a socialização dar-se a todos os momentos, e não só no recreio ou
na hora da saída, procuro sempre estar interagindo com todas as faixas etárias da
Educação Infantil, quando vamos para a área externa, deixo-os brincarem livremente; eu
só os observo, e é nessas minhas observações que descubro vários problemas, que a
criança trás de sua casa e de suas famílias para dentro da escola; depois converso com
ela para saber até onde os seus problemas eram fantasias ou se eram reais, descobrindo
a verdade, passo o fato para a Diretora ou a Coordenadora, para que elas converssem
com a família desse aluno e ver se conseguem resolver o problema.
No entanto, não devemos negar que a escola tenha também o seu lado sério; o
problema é a forma pela qual ela interage com as crianças. O fato de apresentar-se séria
não quer dizer que ela deva ser rigorosa e castradora, mas que ela consiga penetrar no
mundo infantil para, a partir daí, poder desempenhar a sua real função de formadora
afetivo-intelectual. Para tanto, é necessário que ela busque valorizar a seriedade na
busca do conhecimento, resgatando lúdico, o prazer de estudo, sem, contudo, reduzir a
aprendizagem ao que é apenas prazeroso em si mesmo.
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É possível, no entanto, fazer das brincadeiras um momento de conhecimento e
convivência com as crianças, que nos permite conhecer seus modos e percursos de
apropriação do mundo, pois, podemos voltar nosso olhar não apenas para aquilo que
elas fazem, mas para “o como elas fazem”. Nesse processo o objetivo de nossa atenção
torna-se outro, bem como nossas perguntas acerca da criança e da nossa prática;
buscamos um novo sentido para o nosso trabalho pedagógico, conhecer a criança para
trabalhar com ela, brincar e aprender com ela.
O destaque em que a professora vai dando a determinados aspectos da
brincadeira, constituem a via pela qual ela interfere na atividade da criança, não para
ajustá-la a sua própria maneira de considerar o jogo, mas para, explorando com elas
outras possibilidades, e enriquece-los em organicidade educação.
Há vários brinquedos em centenas de linguagem de formas, nos mais diferentes
materiais. A atividade lúdica apresenta dois elementos chave como definidores de jogo
infantil: as regras e o imaginário. Tanto no jogo simbólico (faz de conta/jogos de
papéis) como no de regras, essas duas características estão presentes. O que muda é a
intensidade e as formas como elas aparecem: no jogo simbólico, o que predomina é
situação imaginária, mas as regras estão presentes, porém de forma implícita; no jogo de
regras, o imaginário está presente, mas de forma latente.
“A educação lúdica, além de contribuir, de influenciar na
formação da criança e do adolescente, possibilitando um
conhecimento sadio, um enriquecimento permanente, integrarse aos mais autos espíritos de uma prática democrática
enquanto investe em uma produção séria do conhecimento. Sua
prática exige uma participação franca, criativa, livre, crítica,
promovendo a interação social e tendo em vista o forte
compromisso de transformação e modificação do meio”
(Almeida, 2000; p: 57).
A ludicidade tem conquistado um espaço no panorama da educação infantil. O
brinquedo é a essência da infância e seu uso permite um trabalho pedagógico que
possibilita a produção do conhecimento e também a estimulação da afetividade na
criança. A criança estabelece com o brinquedo uma relação natural e conseguem
extravasar suas angústias e paixões, suas alegrias e tristezas, suas agressividades e
passividades.

27

“Independente da época, cultura e traço social os brinquedos
fazem parte da vida da criança, pois elas vivem num mundo de
fantasia, de encantamento, de alegria, de sonhos, onde a
realidade e o faz de conta se confundem”. (Kisttimoto, 2002; p:
19)

Diante de tudo isto, a escola precisa se dar conta que por meio do lúdico, as
crianças têm chance de crescerem e se adaptarem ao mundo coletivo. O lúdico deve ser
considerado como parte integrante da vida do homem não só no aspecto do divertimento
ou como forma de descarregar tensões, mas também como uma forma de penetrar no
âmbito da realidade, inclusive na realidade social.
A questão fica sobre o fato de que as escolas afastarem o lúdico da vivência dos
alunos em sala de aula ao invés de aproveitar como instrumento facilitador da
aprendizagem, o que demonstram uma postura que nega a cultura infantil.
Vendo a escola como espaço de criação e não de reprodução, Marcelino nos
chama atenção quando diz:
“A negação da possibilidade da vivência do lúdico pelas crianças, sua
não consideração pela escola, contribui para que esta colabore não
na montagem de um verdadeiro ‘teatro infantil’, onde ‘atores’
interagem, criam coletivamente, mas sim de um teatro de bonecos,
onde são encenados, diariamente, tristes espetáculos de ventriloquia.”
(Marcelino, 1990; p: 103).
Nesta perspectiva, observa-se que a escola pode contribuir para formação de
bonecos manipulados, moldando-os de acordo com os padrões exigidos pela sociedade
capitalista e injusta, negando-lhe o processo de criação e descoberta do mundo onde
interagem, prevalecendo os interesses da escola e não dos indivíduos que pode pensar
refletir e agir. E que nós professores saibamos desempenhar nossa função para uma
educação libertadora, reflexiva e crítica.
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4. Os Jogos, a Escola, o Brincar e o Desenvolvimento da Criança e a
Contribuição do Adulto.
.
O adulto tem dificuldade de reconhecer o direito de brincar, e de reconhecer que
brincar é o trabalho da criança.
Toda criança em todo o mundo, mesmo nas mais terríveis condições de
dificuldade, pobreza, proibição, brinca; é brincando que a criança organiza o mundo,
domina papéis e situações que prepara para o futuro, constrói, e nesta construção de
conhecimento que ela aprende a interagir com o meio físico e social, ela representa
através das brincadeiras o que acontece no seu dia a dia. Segundo Melo:
“As concepções de educação infantil que dirigem as práticas de educação das
crianças brasileiras entre três e seis anos, percebo uma concepção muito forte muitas
vezes sustentada pela pressão dos pais, mas, sobretudo pela própria formação dos
professores que trabalham com a educação infantil - que defende a antecipação da
escolarização,...Ocupa o tempo da criança na escola e toma o lugar da brincadeira, o
faz-de-conta, da conversa em pequenos grupos quando as crianças comentam
experiências e conferem os significados que atribuem às situações vividas”(Melo 2005,
p: 25).
A criança não nasce sabendo brincar. O bebê tem de aprender a brincar com seus
semelhantes; adultos ou crianças mais velhas. Os movimentos e as sensações de
movimento são os primeiros divertimentos que os adultos oferecem ás crianças que se
interage com ele, através do olhar, com sorrisos e imitando os gestos aprendidos. Os
adultos que brincam, estimulam e conversam com as crianças, ensina-os a brincar, a se
comunicar e a expressar seus desejos e vontades.
Brincar é manipular o sentido das palavras, dos sentimentos e da realidade,
tendo a consciência de que é uma simulação e uma atividade gratuita, é um espaço da
imaginação que não tem tempo e nem lugar para acontecer, mas que precisa de muito
tempo e de um lugar que seja acolhedor. Conclui, pelas minhas práticas que brincar é
fantasiar, construir, modificar, experimentar, entender, inventar, criar, imaginar.
A criança retira de sua vida os conteúdos da brincadeira por meio de impressões
e sentimentos que vivencia, dos conhecimentos que aprende, das histórias que escuta.
Por isso, para brincar é preciso entender que a brincadeira é uma atividade de
imaginação e que no ato de brincar ocorrem trocas, elas convivem com suas diferenças,
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ocorre o desenvolvimento da imaginação e da linguagem, da compreensão e
apropriação de conhecimentos e sentimentos, do exercício da iniciativa e da decisão.
Na escola italiana de infância de Réggio Emília (uma escola voltada para
crianças pequenas), acreditam-se numa construção interativa e sócio-construtiva do
desenvolvimento, as crianças constroem por si mesma, por meio das relações interativas
com as coletâneas, Giovanni diz:
“... é preciso entrar no jogo, para fazer sentir a criança que nós
também participamos... Se ela compreender que você está lá,
deixa de fazer uma coisa, a menos que não seja extremamente
motivada. Onde erramos, se ela pára? Precisamos nos
interrogar e não culpar a criança” (Giovanni 1999, apud
Rabitti 1999, p: 127).
O papel do professor é múltiplo, precisamos oferecer vários tipos de situações
para as crianças, várias provocações, envolvermos todos os tipos de percepções (visão,
tato audição, paladar) do percurso cognitivo e experimental. As trocas socializam
problemas lógicos matemáticos, de estatística, de topologia, e que assim deixam de ser
conceitos abstratos para tornarem problemas reais ricos em significados e motivações,
que torna a capaciddade das crianças visivel ao pensamento. Temos que valorizar todas
as capacidades que as elas possuem, ajudar a elas a alcançarem um alto nível de
autonomia, um objeto não é mais lindo ou mais feio do que outro, é somente mais ou
menos comunicativo. De acordo com Katze Chard: “O princípio que subjaz ao trabalho
por projetos é que as atividades que duram um longo período de tempo que forçam a
disposição de se deixar absorver e envolver num trabalho que ocupe a mente” (Kartz e
Chard 1987, apud Rabitti 1999, p: 35).
Hoje é muito comum ver trabalhos com projetos, que são temas que precisam
ser estudados e que atinge a comunidade; como trabalhamos muito com temas
transversais; que é através da roda da conversa, aonde surge esse tema gerador, e
remexemos no nosso baú da memória, onde o conhecimento novo é relacionar a teoria
com a prática. Trabalhei certa vez com crianças de cinco a seis anos o projeto da Horta,
porque na roda da conversa surgiu o tema gerador que foi sobre saladas e legumes,
durou mais ou menos dois meses.
O meu objetivo era reconhecer a importância de comer uma boa alimentação;
identificar diferentes tipos de saladas e legumes, conhecer como podem ser preparados,
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a socialização, estimular a atenção e o raciocínio e desenvolver a criatividade e
imaginação. Desenvolvemos a comunicação e expressão com o Sr. José que era o
zelador da creche e explicou para as crianças como preparar a terra e as ferramentas
usadas; preparar os canteiros; as sementes a serem usadas foram: a alface e o rabanete;
fiz mural com recortes, visualizando os benefícios para a saúde, estimulei a atenção, fiz
exercício com a brincadeira do morto-vivo, utilizando os nomes dos legumes e das
verduras para o desenvolvimento psico-motor, utilizei o caderno de desenho para que
eles reproduzissem e fossem relatando através do desenho com ia ser o crescimento, as
cores, classificar e descriminar, os legumes crus do cozido; trabalhei Ciências;
integração social; a matemática; preparamos uma salada com o que foi colhida a minha
avaliação foi integral.
A linguagem de Piaget e de Vygotsky e certamente de Maria Montessori
caminha em igual direção e ampliava o imenso universo que hoje se descobre na
importância do brincar. Desde o início do século XX, quando os adultos teimavam em
ver na criança um cérebro imaturo e ofereciam brinquedos tão somente para o lazer,
esses educadores ressaltavam a enorme influência do brinquedo no desenvolvimento da
aprendizagem, a sociabilidade na criatividade infantil, Vygotsky produziu um campo
teórico no qual privilegia a imagem e significado no desejo de brincar, mostrando que
sem esse recurso seria muito mais áspera a transposição mental entre os significados e
os recursos significantes. Já Piaget destacava a ação sobre o brincar como elemento e
estrutura da situação simbólica inerente á brincadeira, o brinquedo, desta maneira, não
tem função apenas de dar prazer à criança, mas de libertá-la de frustrações, canalizarem
suas energias, dar motivo a sua ação, explorar sua criatividade e imaginação. Atirar
qualquer brinquedo a qualquer criança pode agradar seu sentimento de posse, mas
compreender a mente dessa criança e, com cuidado e critério, selecionar esse brinquedo
ensinando-a a brincar, é ir muito além, é, em verdade, educar. Montessori criou métodos
basedos no carater lúdico das atividades infantis, criou uma série de materiais para
desenvolver as sensações, as percepções e o intelecto das crianças, a liberdade, a ordem,
o respeito e a normalização eram necessidades basicas para a autonomia, o ensino
deveria se aproveitar das aptidões naturais de cada faixa etária, a escola recebia as
crianças em ambientes preparados para tornar produtivos os impulsos naturais.
A partir do momento em que o educador toma ciência de que ensinar não é só
transmitir conhecimentos, mas propiciar que a aprendizagem aconteça, é lançar um
desafio à competência e à criatividade desse educador, que deve propor situações
estimuladoras que levem a criança a agir, a ter a coragem de arriscar-se a ter
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pensamentos novos, ampliando seu quadro de conhecimentos. O jogo é a capacidade de
agir pela própria iniciativa reagindo aos estímulos – objetos e fatos do meio exterior.
Jogo é ação. O pensamento e ação não são atividades separadas. O jogo dá às
crianças uma razão intrínseca para o exercício de sua inteligência e de sua criatividade.
À medida que for sendo solicitada, a inteligência irá desenvolvendo-se, a arte de ensinar
começa pela maneira de colocar a criança em situações, com materiais que forneçam a
motivação, que as levem ao jogo como atividade prazerosa.
O jogo é uma atividade rica em estimulação e pode conter o desafio necessário
para provocar uma determinada aprendizagem ao liberar um potencial existente, tendo,
como conseqüência, uma situação de descoberta. A emoção da descoberta retorna,
então, o motivo principal da aprendizagem.
Há várias atividades que têm demonstrado o despertar um grande interesse nas
crianças, bem como a sua curiosidade, tais como: a pintura, o canto, a expressão
corporal, jogos de construção, jogos simbólicos, a criação de animais, jogos de areia e
de água, argila, as histórias, os jogos de mesas (quebra-cabeça), entre outros. Essas
atividades não apenas favorecem as aptidões das crianças, mas são, também, veículos
por meio dos quais elas desenvolvem seu quadro cognitivo e suas relações sócioafetivas.
A criança deve ser ativa, mas pode sê-lo de diferentes maneiras. As operações
mentais – formação do conceito, classificação, seriação, ordenação, quantificação –
realizadas durante uma manipulação ou mesmo quando essas operações mentais não
estão vinculadas a nenhuma manifestação exteriorizada observável, se constituem em
ação, são trabalhados o auto conhecimento ou auto valorização, o conhecimento social,
o conhecimento físico, o conhecimento espaço-temporal, o conhecimento lógicomatemático.
Lembramos que há toda uma gama de atividades e jogos que podem se adequar
a quaisquer situações de aprendizagem, tendo em vista o objetivo que o professor
pretende alcançar. Ao mesmo tempo, o professor deve ser flexível o bastante para
aceitar as atividades e jogos propostos pelas crianças, pois, o mesmo objetivo pode ser
alcançado por meio de diferentes tipos de abordagem. Segundo Antunes: “Em todas as
fases através (sic) de qualquer tipo de jogo, entretanto, a ação do professor pode
ajudar a criança em alguns pontos cruciais à sua formação” (Antunes 2003, p: 23).
O professor tem que estar sempre atento para ver se a criança consegue
desenvolver o sócio-emocional como: o relacionamento com outras crianças; atitudes
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apresentadas nas diferentes atividades na sala e fora da sala; humor; formação de
hábitos e uso do material.
No desenvolvimento psicomotor e cognitivo como: coordenação motora fina,
identificação, esquema corporal, atitudes apresentadas nas diferentes atividades na sala,
linguagem oral, o raciocínio lógico-matemático, nas habilidades concentuais.
Ainda, segundo Antunes:
“... Maudry e Nekuda buscam classificar os jogos segundo tipos
de interação que favorecem que, dessa forma, falam em jogos
solitários (geralmente no primeiro anos de vida); paralelos
(entre o segundo e o terceiro ano de vida), com crianças que
brincam” ao lado de outras”; recuperação (quando se organiza
e se atribui papéis); e grupais que já supõem objetivos comuns e
não implicam somente em (sic) uso coletivo e troca de
brinquedos, mas também troca de fantasias” (Antunes 2003, pp:
25-26).
Essa relação entre jogos e a aprendizagem significativa destaca que a boa escola
não é necessariamente aquela que possui uma quantidade enorme de caríssimos
brinquedos eletrônicos ou jogos educativos, mas que disponha de uma equipe de
educadores que saibam utilizar a reflexão que o jogo desperta.
A brincadeira e a criatividade em contexto com a qual ocorrem as mais
importantes mudanças no desenvolvimento psicológico da criança e dentro do qual se
desenvolvem processos psíquicos que preparam o caminho da transição da criança para
um novo e mais elevado nível de desenvolvimento.
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Considerações Finais

No discorrer deste meu Memorial de Formação tive uma preocupação em falar
sobre o papel do lúdico e como desenvolver o lúdico nas crianças de zero a seis anos
nas escolas.
Levando-se em conta a grande importância do lúdico no desenvolvimento da
criança, ao estimular a criatividade, a sociabilidade e a inteligência, e por saber que
quando brinca ela representa a realidade que a cerca e resolve seus conflitos e angústias,
facilitando o desenvolvimento integral da criança, é fato notório que a criança aprende
brincando e brinca aprendendo, a escola tem que penetrar no mundo infantil,
desempenhar sua real função. Para tanto, é necessário que a mesma busque valorizar a
seriedade na busca do conhecimento, resgatando o lúdico, o prazer do estudo, sem,
contudo reduzir a aprendizagem ao que é apenas prazeiroso em si mesmo.
Brincando, o aluno se encontra e aprende a alegria e prazer; se socializa nas
brincadeiras em grupo, visto que descobre a presença do outro, além disso, o professor
observa a assimilação e a acomodação do conteúdo dado e o seu raciocínio lógico por
meio do uso de regras, da construção e novas maneiras de jogar. O jogo bem utilizado
promove uma maior concentração e aceitação de regras sociais não alienantes, uma vez
que estas são estabelecidas pelos próprios participantes, levando-os a descoberta e os
incentivando a construção da personalidade, sendo que o aluno ao brincar, ele põem
para fora o que ele vive no seu dia a dia, seus conflitos e angústias e com isso o
professor pode interferir de um modo que possa ajudá-lo na sua construção da
personalidade.
No processo da educação infantil o papel do professor é de grande importância,
pois é ele quem cria os espaços, disponibiliza materiais, participa das brincadeiras, faz
mediação da construção do conhecimento.
Um trabalho no qual predomina a desvalorização dos movimentos natural e
espontâneo da criança em favor do conhecimento estruturado e formalizado, ignora as
dimensões educativas das bincadeiras e a dos jogos como forma rica e poderosa de
estimular a atividade construtiva da criança.
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O jogo compreendido sob a ótica do brinquedo e da criatividade, deverá
encontrar maior espaço para ser entendido como educação, quando os professores
compreenderem isso, o lúdico e todo seu potencial serão usados para construção do
desenvolvimento da criança.
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