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I. RESUMO 

É fundamental que a criança com a qual estamos convivendo seja 

contextualizada, para que possamos melhor compreendê-la. Ao observarmos o 

que a criança faz, como faz, seus movimentos com outras pessoas e objetos, a 

partir deste olhar, podemos ter uma melhor compreensão de sua visão e 

simbolismos, os quais aparecerão em suas produções, principalmente as não-

verbais. 

O grande desafio da educação atual é a superação da normose 

(estagnação, comodismo), esta educação que não aceita a diversidade, por 

isso uma das funções da educação é levar os educandos da inconsciência à 

consciência, trabalhando com o alcance de todo potencial que possui. “... aqui 

educar seria cultivar, preservar aquilo que já existe, sem reprimir os talentos 

naturais.” (FRIEDMANN, p.20, 2005). 

II. INTRODUÇÃO  

O brincar é inato a qualquer criança; é nele que ela aprende, cria, 

inventa, reproduz, copia, imagina... Como ação livre, tendo em vista a 

organização de diversas sociedades democráticas contemporâneas, esse 

universo certamente relaciona-se com o aprendizado, o que pode desenvolver 

as diversas linguagens e expressões na criança. Nessa perspectiva, o presente 

projeto apresenta, como tema central, uma proposta de estudo de 

representações do brincar e do brinquedo em material didático, a fim de 

entender melhor as representações desses elementos no mundo 

contemporâneo e seus possíveis impactos no universo infantil.  

III. OBJETIVOS 

  Este projeto tem como principal finalidade realizar um estudo sobre 

algumas representações sociais do brincar e do brinquedo. Nesse sentido, 

tendo em vista a amplitude do tema, pretendemos construir fundamentação 

teórica para analisar modos dessa representação em uma coleção didática 

voltado à Educação Infantil. 

      Tendo com pressuposto visões modernas sobre o brincar e o brinquedo, 

desenvolvidas por Tizuko Kishimoto , Brougère, Adriana Friedmann, entre 

outros autores,  um de nossos objetivos específicos é observar que tipo de 



representação a coleção didática pode apresentar, especialmente sob o ponto 

de vista das imagens nela presentes, sejam fotos, ilustrações ou outro gênero. 

Além disso, é nosso objetivo propor breve discussão sobre possíveis 

implicações dessas representações na formação infantil de seus potenciais 

leitores e escritores. 

 

4. METODOLOGIA 

 Esse tema será desenvolvido através de pesquisas em livros, artigos, 

de estudiosos sobre a criança, mais especificamente os que se debruçam 

sobre o brincar e o brinquedo, seja do ponto de vista social e histórico, seja do 

ponto de vista educativo, uma vez que, em nossa pesquisa, essas duas 

perspectivas caminham juntas. Assim ao observar uma coleção didática, 

pretendemos elucidar as teorias estudadas, como o brincar e o brinquedo estão 

ali representados, especificamente no aspecto imagético. 

5. DESENVOLVIMENTO 

As crianças são movidas pela curiosidade, e experimentações diversas. 

O ambiente, assim como, os educadores ou profissionais envolvidos na 

educação, de forma mais direta, podem influenciar e muito na maneira que a 

criança construirá seus conhecimentos e brincadeiras. Como evidenciam 

Edwards, Forman e Gandini (1999), as crianças possuem “cem linguagens” 

(gestos, palavras, desenhos, construções, movimentos, música, imitação) que, 

na concepção da autora,  devem ser estimuladas, e não banidas. 

A preocupação com estímulo, no mundo moderno, gerou, em parte, uma 

corrida pela produção de brinquedos que se tornem atrativos e “cumulativos” 

pelas crianças, porém essa concepção se esquece de que a terra está cheia de 

objetos puros capazes de despertar a atenção e criatividade dos pequenos, 

colocando esses objetos em uma relação nova e original, assim, constroem 

seu próprio mundo das coisas, o mundo da imaginação. Evidentemente, os 

materiais didáticos inserem-se em tal contexto. 

Pais e professores sempre estão em dúvida se estão no caminho certo 

para a educação de suas crianças, por falta de informações ou medo de errar, 

não prezam a individualidade e acabam por estimular uma globalização fora de 



controle, “... descobrindo seus próprios tesouros interiores, encontrem 

caminhos para ajudar na gestação e nascimento dos potenciais das crianças 

que fazem parte de suas vidas... A alma precisa expressar-se e ser ouvida.” 

(FRIEDMANN, p.11-12, 2005). 

Nessa perspectiva, qualquer material, seja ele o brinquedo físico ou 

forma de representação, bem como a ação de brincar, pressupõe uma visão da 

criança. A concepção acima iniciada apresenta uma visão mais moderna do 

contexto infantil, pensada, especialmente, por pesquisadores e pensadores 

interessados em apresentar concepções com viés filosófico, histórico ou 

educacional. As visões da sociedade, no entanto, nem sempre se relacionam 

com as teorias. Isso não lhes tira, por outro lado, seu caráter social e histórico, 

que precisa ser estudado, bem como seus possíveis impactos na formação das 

atuais gerações. 
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