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RESUMO 

A brincadeira desempenha funções importantes na vida da criança. De maneira 
progressiva, o ser humano aprende a lidar com regras sociais e morais que auxiliam na 
sua compreensão de mundo e de sujeito neste mundo. A presente pesquisa tem por 
objetivo constituir a brincadeira como um instrumento favorável à protagonização social 
de crianças em situação de vulnerabilidade social.Utilizamos a Abordagem Qualitativa a 
partir da organização de oficinas lúdicas com crianças entre 2 e 12 anos de idade, 
realizadas semanalmente no Mercado Público do Pirajá, na cidade de Juazeiro do Norte, 
estado do Ceará.  A pesquisa, até a presente etapa, permite apresentar os processos 
desencadeados na brincadeira enquanto potenciais formadores de sujeitos protagonistas 
de um movimento de transformação social emergente. 
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FUN OF CHILD AND SOCIAL INVOLVEMENT: LIVING IN A PUBLIC 

MARKET MUNICIPAL 

ABSTRACT 

The game plays important roles in children's lives. In a progressive manner, human 
beings learn to deal with social and moral rules that help your understanding of 
world and subject in this world. This research aims to be the play as an instrument in 
favor of social protagonization of children in vulnerable situations social.Utilizamos 
Qualitative Approach from the organization of workshops playful with children 
between 2 and 12 years old, held weekly at the Public Market Pirajá of the city of 
Juazeiro do Norte, Ceará state. The research, by this stage, allows you to present the 
processes triggered in play as potential trainers of protagonists of an emerging 
movement of social transformation. 
Keywords: fun, social involvement, children, public market 
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O presente estudo tem como objetivo constituir a brincadeira como um 

instrumento favorável à protagonização social de crianças oriundas de contextos 

familiares onde se manifestam situações ditas de risco para o pleno desenvolvimento. 

Para tanto, utilizamos a abordagem qualitativa a partir da organização de oficinas 

lúdicas que se constituem em encontros semanais com crianças entre 2 e 12 anos de 

idade, realizadas no Mercado Público do Pirajá, na cidade de Juazeiro do Norte, 

estado do Ceará. 

É no ato de brincar que acontece o verdadeiro encontro entre a 

espontaneidade e a curiosidade. De maneira progressiva, a criança aprende a lidar com 

regras sociais e morais, entra em contato com situações compensadoras e frustradoras 

que, de certo modo, lhe auxiliam na compreensão do mundo a cerca. Nas palavras de 

Oliveira et al. (2000, p. 7): “É brincando que a criança se humaniza, aprendendo a 

conciliar, de forma efetiva, a afirmação de si mesma à criação de vínculos afetivos 

duradouros”. 

Conforme o entendimento de Maluf (2003, p. 17), o verbo brincar 

acompanha diariamente o ser humano sendo acessível a qualquer faixa etária, classe 

social ou condição econômica. Para esta autora, brincar é: 

 

Comunicação e expressão, associando pensamento e ação;Um ato 
instintivo voluntário;Uma atividade exploratória;Uma ajuda às 
crianças no seu desenvolvimento físico, mental, emocional e 
social;Um meio de aprender a viver e não um mero passatempo. 

 

No entanto, a percepção sobre a importância do ato de brincar para a criança 

é bastante recente quando se considera a história da ciência. 

Até o século XVII, o conceito de criança que predominava era o de “adulto 

em miniatura”. Desta forma, acreditava-se que as áreas cognitivas, motoras e afetivas 

das crianças possuíam os mesmos elementos dos adultos. As crianças recebiam 

cuidados especiais somente até os sete anos de idade, depois disso ingressavam na 

sociedade dos adultos e passavam a desenvolver as mesmas atividades que eles. Não 

recebiam trato especial, ao contrário, eram alvo de todo tipo de atrocidades por parte 

dos adultos. 

Para Cória-Sabini (2001, p. 23), as famílias mais prósperas também faziam 

pouca distinção entre a infância e a idade adulta. O início da escolarização se dava por 

volta dos quatro anos de idade, tendo como base um ensino enciclopédico, em que a 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

3 

maior preocupação era o desenvolvimento das funções mentais, tais como atenção, 

memória, percepção, abstração. Não se questionava a dificuldade dos assuntos 

ministrados, pois não se dava importância ao processo de ensino-aprendizagem nem 

havia questionamentos com relação às diferenças individuais. 

Desta forma, percebemos que o ato de brincar nem sempre foi considerado 

um direito da criança. Fato que contribui, de certo modo, para a idéia, formada por 

muitos, sobre a  sua importância para a criança. A este respeito, Santos et al. (2000, p. 

57) comenta que culturalmente somos programados para não sermos lúdicos e justifica: 

 

Basta lembrarmos quantas vezes em nossas vidas já ouvimos frases 
como estas: “Chega de brincar, agora é hora de estudar”, “brincadeira 
tem hora”, “fale a verdade, não brinque”, “a vida não é brincadeira”. 
Assim, fomos construindo a nossa idéia sobre o lúdico. 

 

Negrine (2003, p.16) afirma que foi ao longo dos séculos XVII e XVIII que 

se adotou uma atitude moderna em relação aos jogos. De um lado, passa a existir uma 

preocupação com os jogos, de outro ficaram proibidos os jogos considerados maus para 

as crianças. O conceito de homo ludens passa a ser valorizado, isto é, o homem que se 

diverte. O ato de jogar (brincar) passa a ser considerado como um fator fundamental no 

processo de desenvolvimento do ser humano. 

A partir desta concepção, surge, do ponto de vista científico, a necessidade 

de se estudar o jogo. Para Santos et al. (op. cit.), a mudança de enfoque ocorreu graças 

ao avanço dos estudos da psicologia sobre a criança pequena, colocando em destaque as 

atividades lúdicas, por ser o brinquedo a essência da infância. O brincar passa a ser alvo 

de estudo para psicólogos, psicanalistas e pedagogos em geral, surgindo a partir do 

século XIX várias teorias que objetivam explicar o seu significado e a sua importância. 

Algumas destas principais teorias são apresentadas por Negrine (op. cit., p. 

17), vejamos: a Teoria do Recreio, de Schiller (1875), sustentava que o jogo servia para 

recrear-se, sendo esta sua finalidade intrínseca; na Teoria do Descanso, de Lazarus 

(1883), o jogo é visto como atividade que serve para descansar e para restabelecer as 

energias consumidas nas atividades sérias ou úteis; na Teoria do Excesso de Energia, de 

Spencer (1897), o jogo tem como função a descarga da energia excedente; na Teoria da 

Antecipação Funcional, de Gross (1902), o jogo é visto como forma de recapitular 

gerações passadas, caracterizando a função atávica da atividade lúdica. 
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Podemos perceber que estas concepções científicas dos jogos nos revelam a 

predominância do Positivismo que dominava as ciências sociais da época. No entanto, a 

visão atual acerca da ludicidade nos faz compreende-la enquanto criação humana e não 

apenas um determinismo puramente biológico. 

A importância dos estudos sobre o lúdico reside no fato de procurar entendê-

lo como ferramenta essencial no processo de desenvolvimento humano, como também 

no fato de buscarmos novas formas de intervenção pedagógica, utilizando-o como 

estratégia favorecedora de todo o processo. 

 

O jogo e suas origens 

 

Para melhor compreensão acerca das raízes e significados dos jogos, faz-se 

necessário verificar a influência, nos primeiros séculos das raças vermelha, negra e 

branca responsáveis pelo seu surgimento. 

Veio com os primeiros colonizadores o folclore lusitano, incluindo os 

contos, histórias, lendas e superstições que se perpetuaram pelas vozes adocicadas das 

negras, e também os jogos, as festas, as técnicas e os valores. 

Para Bittencourt (apud KISHIMOTO et al., 2002, p. 18) o folclore português 

é originário de tradições milenares européias. Essas tradições podem ser constatadas na 

circulação dos jogos tradicionais infantis como a pipa. Introduzida no Maranhão pelos 

portugueses no século XVI, a pipa tem procedência oriental. Os portugueses trouxeram 

o papagaio do Oriente, Japão e China, onde é popular em todas as classes sociais. 

Incontestavelmente, devemos ao povo português nossas crenças, religião, a 

língua e o contato com a civilização européia. As mais variadas lendas que os avós 

portugueses contaram aos netos acompanham a infância brasileira inserindo-se em seus 

jogos. Costa (apud KISHIMOTO et al., 2002, p. 22) identifica o personagem do bicho-

papão, em jogos de bolinha de gude, criando uma variante que recebe o nome de figura 

temida, comedor de criancinhas, capaz de acabar com todos apenas com um toque. É 

muito provável também que as histórias de bicho-papão tenham estimulado a criação do 

personagem bruxa para ser o pegador em brincadeiras de pique. Grande parte dos jogos 

tradicionais populares chegou ao Brasil por intermédio dos primeiros portugueses, na 

visão do autor citado. 

Os jogos infantis brasileiros também receberam contribuição da cultura 

africana, muito embora são poucos os registros da infância da criança negra, assim: “[...] 
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a criança africana aceitava depressa a lúdica que o ambiente lhe permitia. Servia-se do 

material mais próximo e brincava, talvez conservando a técnica africana ou adotando a 

local” (CASCUDO, 1958, p. 53). 

Conforme o autor citado acima, a grande marca deixada foi exatamente na 

oralidade através da mãe-preta que transmitia às crianças as histórias de sua terra, os 

contos, as lendas, os mitos, os deuses e animais encantados. A nossa cultura oral 

evoluiu, misturou-se a outros elementos, mas preservou o traço marcante do africano. 

A raça indígena também contribuiu, de forma significativa, para a 

experimentação de novas brincadeiras. Entre as crianças indígenas o maior predomínio 

de brincadeiras se dava junto à natureza, como nadar no rio. Cascudo (op. cit., p. 83) ao 

comentar a presença do elemento indígena nas brincadeiras do menino brasileiro, afirma 

que em qualquer registro dos séculos XVI e XVII, sabe-se que os meninos indígenas 

brincavam logo cedo com arcos, flechas, tacape, enfim, o arsenal guerreiro dos pais. O 

divertimento natural era imitar gente grande, caçando pequenos animais, tratando aves 

menores, tentando pescar. Estas tarefas não eram simples passatempos, mas 

permaneciam no limite do trabalho ou tarefa educativa para a vida adulta. As meninas, 

desde muito cedo, acompanhavam suas mães no trabalho da lavoura e tornavam-se 

verdadeiras auxiliares em trabalhos domésticos. 

Entretanto, havia entre as crianças indígenas, atividades relacionadas à 

natureza, como nadar no rio, imitação de animais, como o vôo da borboleta, a ema, o 

pulo do sapo, além de jogos de pegador personalizados por animais como lobos, 

carneirinhos, veadinhos, entre outros. Tais brincadeiras continuam participando da 

cultura de crianças de todo o Brasil.           

 

Brincadeira, brinquedo e/ou jogo infantil 

 

Jogo, brincadeira e brinquedo são palavras distintas, porém são sinônimos de 

divertimento. Aproximam-se, em certos momentos, e afastam-se, em outros, 

apresentando, por vezes, semelhanças que se confundem e, noutras, diferenças bastante 

visíveis. 

Para Kishimoto (apud MALUF, 2003, p. 43), o brinquedo “é entendido 

como objeto, suporte da brincadeira”. Através do brinquedo, a criança adquire 

sociabilidade, tornando-se capaz de experimentar sensações diversificadas, conhecer 

melhor o seu mundo, aceitar desafios na busca de satisfazer sua curiosidade acerca de 
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tudo. “Os brinquedos são parceiros silenciosos que desafiam as crianças, eles permitem 

que as crianças conheçam, com mais clareza, importantes funções mentais, como o 

desenvolvimento do raciocínio abstrato e da linguagem” (Id. Ibid., p. 44-5). 

Através do brinquedo fica evidente a diferença entre o modo de pensar da 

criança e do adulto, considerando que algumas crianças podem desprezar brinquedos 

caros e apegar-se a outros mais simples e que, às vezes, elas mesmas fabricam. 

Nas palavras de Brougère (apud POLETTO, 2005), os brinquedos também 

possibilitam a manipulação das imagens, das significações simbólicas, que constituem 

uma parte da impregnação cultural a qual uma criança está submetida. A criança, na 

maior parte das vezes, não se contenta em contemplar ou registrar as imagens: ela as 

manipula na brincadeira e, ao fazê-la, transforma-as e lhes dá novas significações. 

Assim, podemos compreender que o valor lúdico reforça a eficácia simbólica do 

brinquedo. 

Com relação ao termo brincadeira, poderíamos usá-lo para designar um 

estágio primitivo dos jogos, no qual há a ausência de regras, pelo menos de forma 

explicita, com relação ao jogo podemos caracterizá-lo como uma atividade competitiva 

que se caracteriza por regras de consenso, com objetivos claros, como por exemplo, 

ganhar. Porém, todos estes termos se confundem e se misturam, portanto fazemos uso 

de todos eles para tratar do lúdico, que segundo Santos et al. (2000, p. 57), “significa 

brincar”. Para a autora citada “nesse brincar estão incluídos os jogos, brinquedos e 

brincadeiras, e é relativo também à conduta daquele que joga, que brinca e que se 

diverte”. 

O brinquedo desempenha funções importantes na vida da criança, podemos 

citar o desenvolvimento do pensamento criativo, o desenvolvimento social e emocional. 

Winnicott (1975) ressalta como relevantes, os seguintes aspectos: 

1. as crianças têm prazer (físico e emocional) em todas as experiências de brincadeiras; 

2. a criança aprecia concluir que seus impulsos coléricos ou agressivos podem ser 

expressos sem retorno do ódio e da vidência do meio para ela; 

3. as crianças brincam para dominar angústias, controlar idéias ou impulsos que 

conduzem à angústia se não forem dominados; 

4. a personalidade infantil evolui através de suas próprias brincadeiras e das 

intervenções de brincadeiras feitas por outras crianças e por adultos; 
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5. a brincadeira fornece uma organização para iniciação de relações emocionais, 

propiciando o desenvolvimento de contatos sociais; 

6. a brincadeira, o uso de formas e artes e a prática religiosa tendem, por métodos 

diversos, mas aliados, à unificação e integração geral da personalidade. 

No pensamento de Vygotsky (2000, p. 121), a definição de brinquedo como 

algo que dá prazer à criança é insuficiente, principalmente porque existem outras 

atividades que proporcionam um prazer maior que o brincar e cita como exemplo, o ato 

de chupar a chupeta. Segundo porque alguns jogos são acompanhados de desprazer, 

quando o resultado é desfavorável para ela. No entanto, o fato de que o brinquedo 

preenche necessidades da criança, não pode ser desconsiderado. 

Para o autor, é necessário que entendamos os avanços e as mudanças nos 

estádios de desenvolvimento da criança para que possamos entender suas reais 

necessidades e de que forma o brinquedo contribui para o suprimento destas. 

Nas crianças muito pequenas, há uma tendência de querer realizar seus 

desejos de forma imediata. Quando estes desejos são frustrados e não podem ser 

satisfeitos da forma como necessitam, a criança busca meios de aliviar suas tensões, 

assim “[...] a criança em idade pré-escolar envolve-se num mundo ilusório e imaginário 

onde os desejos não realizáveis podem ser realizados, e esse mundo é o que chamamos 

de brinquedo” (VYGOTSKY, 2000, p. 122). 

De acordo com esta perspectiva, fica claro que o papel do brinquedo vai 

além do simples fato de proporcionar prazer e abrange um universo maior relacionado à 

resolução de conflitos pelas crianças, destacando assim, a sua enorme influência no 

desenvolvimento infantil. O brinquedo proporciona à criança significativas aquisições 

que, no futuro se constituirão em suas ações reais. 

Piaget (1975), em seus estudos sobre os jogos, estabeleceu uma classificação 

para eles, considerando a maturação das estruturas mentais. Para o autor, os jogos 

podem ser: 

a) Jogos de Exercício  

Próprios da idade compreendida entre 0 e 2 anos, fase que corresponde ao 

período denominado por Piaget de sensório-motor. 

Neste período, a ação exercida pela criança tem como principal característica 

a satisfação de suas necessidades. Aos poucos acontece a ampliação de esquemas, 
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adquirindo cada vez mais a possibilidade de garantir prazer através de suas ações. O 

prazer passa a ser o motivador de seus movimentos. Nestes jogos, os gestos e as 

repetições dos movimentos oferta-lhes a condição de maturidade do desenvolvimento. 

Assim as crianças nesta fase: 

 

Revelam o prazer corporal, a vivência do tônus que libera tensões, dos 
gestos que se ampliam e conquistam o espaço ou, ao contrário, são 
comedidos e ganham em controle, equilíbrio e domínio de uma 
situação. São jogos essencialmente de afirmação de si mesma, de 
domínio e conquista do mundo (CABRAL, 2001, p. 41). 
 

 
b) Jogos simbólicos 

Este jogo está presente no período, denominado por Piaget, de Pré-operatório 

e ocorre entre os 2 e 7 anos. Neste jogo, a criança sente o mesmo prazer dos jogos de 

exercício, porém, agora, através da utilização de símbolos. 

Para Maluf (2003, p. 84), os jogos simbólicos apresentam as seguintes 

características: 

 

a) liberdade total de regras (a não ser aquelas criadas pela própria 
criança); b) desenvolvimento da imaginação e da fantasia; c) ausência 
de objetivo (brincar pelo prazer de brincar); d) ausência de uma 
lógica da realidade ao eu (a criança adapta a realidade a seus 
desejos). 

 

Nestes jogos, a imitação e a ficção servem de suporte para o jogo da 

simbolização, ou seja, através do faz-de-conta e dramatizações existe a busca do prazer, 

do domínio da angústia e da resolução dos conflitos, através do equilíbrio do mundo 

interno com a realidade externa. Conforme a concepção de Cabral (op. cit., p. 42): “No 

jogo ocorre uma personificação de aspectos diversos e até mesmo divergentes e 

contraditórios da personalidade de quem joga. Esses diferentes personagens projetivos 

permitem elaborar desejos, angústias e conflitos”. 

Assim sendo, ao brincar a criança poderá reconstruir uma cena 

simbolicamente, na qual poderá verbalizar as suas fantasias, seus desejos primitivos, 

agressivos diante das exigências do comportamento humano, adaptando-se às 

convenções da brincadeira. 

c) Jogos socializados e de regras 
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Estão presentes nas atividades das crianças a partir dos 7 anos. Nestes jogos 

é possível dar vazão às pulsões agressivas, de modo mais ameno, pois estão de acordo 

com as regras do jogo. Assim, a possibilidade de culpabilizar-se, diminui. É possível, 

também, uma maior aproximação do outro, manter um contato corporal, tocar-se, sem 

as restrições habituais à proximidade dos corpos. “Neles existe o prazer do exercício, o 

lúdico do simbolismo, a alegria do domínio de categorias espaciais e temporais, os 

limites que as regras determinam, a sociabilização de condutas que caracterizam a vida 

adulta” (MALUF, 2003, p. 85). 

A partir deste pensamento, a experiência de trabalho desenvolvida com 

crianças no “Mercado” permite que, a partir de brincadeiras, as crianças possam 

trabalhar as suas necessidades de sujeito, deixando aflorar aspectos da sua vida que se 

encontravam e/ou se encontram, sem serem vistas ou sem permissão para se manifestar, 

de modo organizado. Lidar com o desconhecido, ou seja, com os conteúdos trazidos 

pelas crianças que podem se manifestar a qualquer momento, muitas vezes pode 

desestabilizar o adulto que brinca com estas, ao tempo em que lhe convida à 

descobertas, cada vez mais significativas sobre o modo de ser desta criança no mundo. 

As brincadeiras realizadas em grupo desencadeiam, em diversos momentos, emoções e 

reações de cunho agressivo, fazendo-nos refletir sobre esta conduta, inerente à espécie 

humana, resultante em muitos casos, de sua vivência sócio-cultural, interferindo na 

relação desta criança consigo mesma, com o outro e com o mundo. 

Encontramos no pensamento de Newcombre (1999) alguns fatores que 

seriam determinantes da agressividade humana, como fatores biológicos, influência 

familiar, rejeição aos pais e ausência de limites, desencadeando a permissividade 

exagerada. No entanto, o nosso papel junto a estas crianças não está relacionada a 

nenhuma forma de análise de suas atitudes, buscamos a todo momento, em interação 

lúdica com essas crianças, compreendê-las e a partir deste processo contribuir para a sua 

ação  enquanto sujeitos. 

 O trabalho realizado até a presente etapa da pesquisa permite apresentar os 

processos desencadeados na brincadeira enquanto potenciais formadores de sujeitos 

protagonistas de um movimento de transformação social emergente. 
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