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Ludicidade

Educar é brincar
Brincar é aprender
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O lugar do brincar na 
contemporaneidade

 mudança de fisionomia do cenário 
urbano: 
– campinho e futebol de várzea X canchas de 

futebol de aluguel, ginásios
– banho de lagoa e rio X parques aquáticos e 

clubes
– cinemas de bairro X cinemas de shopping
– parquinhos, praças, circo mambembe X área de 

lazer do shopping e dos condomínios
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O lugar do brincar na 
contemporaneidade

 Mudanças na vida urbana
– Aumento do tempo livre? 
– Maior ingerência sobre o tempo livre? 

• no passado - a igreja e a tradição impunham-se mais 
sobre as relações interpessoais e consigo mesmo

• No presente – valores globalizados e difundidos pela 
mídia eletrônica
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O lugar do brincar na 
contemporaneidade

 Mudanças na vida na escola 
– boa aula 

• não é aquela aula que usa apenas recursos audiovisuais e de 
informática de última geração,

•  é significativa para quem ensina e quem aprende;
                     

– novos lugares de aprender => pátio, rua, bairro, cidade, 
brinquedoteca, biblioteca,  laboratórios

            
• inauguram novas modalidades de ensino e aprendizagem e 

introduzem novos conteúdos no currículo escolar
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O que pensam os educadores sobre 
o jogo na Educação?  

  Crescente valorização
 Distância entre discurso x prática
 

 É preciso aprender sobre o brincar para 
brincar,  fazer brincar e aprender 
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Educar é brincar

 Brincar X estudar
 Divertimento X trabalho
 Escola Infantil => “só” brincar 
               X
Ensino Fundamental, Médio e Superior =>aprender
                
 Brincar é aprender <=> educar é brincar
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Brincar?
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Para refletir...

 “somente alguém capaz de sondar a 
mente das crianças será capaz de 
educá-las (...) (Freud, 1913, p. 224).
– é preciso que o educador reconcilie-se 

com a criança que existe dentro de si, não 
para ser, novamente, criança, mas para 
compreendê-la e, a partir disto, interagir 
em uma perspectiva criativa e produtiva 
com seus alunos. 
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Ludicidade

Questões conceituais
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                                JOGO

                                                   
BRINQUEDO    ↔    
BRINCADEIRA

                                          
LUDICIDADE
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JOGO

 Jocus (latim) = brinquedo, folguedo, 
divertimento, passatempo sujeito a 
regras; série de coisas que forma um 
todo ou coleção

 supõe regras 
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BRINCADEIRA

 O resultado da ação de brincar

 Vinculum (Latim) = através das formas 
vinclu, vincru, vrinco => brinco = 
adorno, enfeite, jóia que se usa na 
orelha; na mitologia grega Brinco eram 
o nome dos pequenos deuses que 
alegravam e enfeitavam a deusa 
Vênus.
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BRINCAR

    l i v re                           f ic t íc ia

                    

regulam ent ada  a t iv idade  
im produt iva

                   

separada                  inc er t a

 



profa. Tânia Ramos Fortuna - UFRGS/Faculdade de Educação14

BRINQUEDO

 O suporte da ação de brincar; aquilo 
com o que se brinca.
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LUDICIDADE

 Lúdico – do Latim ludĕre = jogar
 Iludir - do Latim illudĕre

– Ilusão = in-lusio = entrar no jogo => 
afinidade entre em jogo e iludir(-se). 

 ludicidade, ludismo e ludologia => 
neologismos que tentam abranger a 
totalidade dos fenômenos lúdicos
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 Alemão
– Spiel = espírito, 

movimento, 
abstração, jogo

– Spielzeug = 
brinquedo

– Scherzen = brincar

 Italiano
– Gioco = jogo
– Giocatollo = 

brinquedo
– Scherzare = fazer 

troça
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 Inglês
– Play = jogo criativo, 

brincadeira; 
representar;  tocar 
um instrumento 
musical; acionar;

– Game = jogo com 
regras, com função 
social;

 Espanhol
– Juego =jogo e 

brincadeira
– Jugar = jogar, 

brincar
– Juguete = brinquedo, 

zombaria, pessoa 
dominada por força 
moral ou material
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 Brincar é uma atividade paradoxal; é 
um grande paradoxo querer defini-la 
com demasiado rigor. (AJURIAGUERRA; 
MARCELLI, 1986)
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Ludicidade

O que dizem as pesquisas
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Ludicidade e subjetividade 
infantil
 Pesquisa da Cartoon Network (2001) 

sobre os objetos de desejoobjetos de desejo infantis: 
– 46% roupas; 
– 33% brinquedos; 
– 10% videogames e demais jogos 

eletrônicos;
– preocupadas com sua aparência e 

popularidade

http://d7815897.c101.consulticltda.com/images/novedades/NOT_IMG_1894.jpg
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Ludidicade e subjetividade 
infantil
 Pesquisa Valentim e 

Bomtempo (1999): 20 
crianças entre 6 e 8 anos, de 
creches beneficentes e 
escolas particulares, 
deveriam imaginar que a 
boneca Barbieboneca Barbie era uma 
pessoa:
– apesar de ser um brinquedo 

altamente estruturado, as 
crianças recriaram sua imagem 
de acordo com sua própria 
realidade social. 
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Ludicidade e subjetividade 
infantil
 Meninos em situação de ruaMeninos em situação de rua  e repertório 

de brincadeiras (72 sujeitos com idade média 
de 11a 3m) em Porto Alegre (Cerqueira, 
2004)
– desenvolvimento de mecanismos próprios de 

proteção; continuam brincando;
–  hiper-vigilância - a forma de assegurar mínima 

segurança e sobrevivência;
– brincam e trabalham, sentindo-se produtivas, 

constituindo laços entre contextos e formando 
uma nova identidade.
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Ludicidade e subjetividade infantil

 Pesquisa IPSOS sobre 
o brincar no Brasil – 
quantitativa (2007): 
1014 pais de crianças 
entre 6 e 12 anos de 77 
cidades brasileiras

 Lugar de brincarLugar de brincar (1ª. 
Menção): 
– 26% quintal de casa
– 22% quarto
– 18% rua
– 7% escola
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Ludicidade e subjetividade infantil 

 Pesquisa IPSOS sobre o 
brincar no Brasil – 
quantitativa (2007): 1014 
pais de crianças entre 6 e 12 
anos de 77 cidades 
brasileiras

 Tipo de brincadeiraTipo de brincadeira + 3 X 
por semana: 
– 96% assistir a TV, DVD e 

vídeo em casa
– 82% brincar com animal de 

estimação
– 78% cantar, ouvir música
– 59% desenhar
– 59% brincar com bonecos e 

acessórios
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Ludicidade e subjetividade infantil 
 Pesquisa IPSOS sobre o 

brincar no Brasil - qualitativa 
(2007): 24 crianças entre 7 e 
8 anos de SP
– “Eu não posso brincar na 

rua porque é muito 
perigoso. Lá está tendo 
tiroteio.”

– “Minha mãe não deixa jogar 
bola em casa, nem no 
quintal por causa dos vasos 
dela.”

– “No meu prédio não pode 
andar de bicicleta senão 
eles multam.”

– “Eu brinco de correr com a 
bola e meu cachorro vem 
para driblar.”

http://celsofelipe.files.wordpress.com/2008/03/boy.jpg
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Ludicidade e subjetividade infantil 

 Pesquisa IPSOS sobre o 
brincar no Brasil - qualitativa 
(2007): 24 crianças entre 7 e 
8 anos de SP
– “Todo  mundo tem a Polly, 

está na moda. Eu já tenho 
duas!”

– “Eu ligo a TV no meu quarto 
e fico brincando com as 
minhas bonecas, porque é 
chato brincar sozinha e com 
a TV ligada ela fica 
falando.”

– “Eu fico direto no 
computador, até minha mãe 
chegar do trabalho. Depois 
que ela chega, não deixa eu 
jogar. Ela diz que vou ficar 
‘viciante’.”
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Ludicidade e subjetividade infantil 

 Pesquisa IPSOS sobre o 
brincar no Brasil - qualitativa 
(2007): 24 crianças entre 7 e 
8 anos de SP
– “Brinquei de corrida na rua 

enquanto ia para a igreja.”
– “Na minha escola não pode 

nada, nem correr! É por 
causa dos pequenos, lá tem 
pouco espaço.”

–  “Na escola é legal porque 
tem espaço e muita gente 
para brincar.”
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Ludicidade e subjetividade infantil

 Pesquisa IPSOS sobre o brincarbrincar no Brasil - 
qualitativa (2007): 24 crianças entre 7 e 8 
anos de SP
– “É legal brincar com meu pai. Quando a gente 

brinca, ele ri bastante, ele não para de rir. É legal 
ver ele rindo.”

– “Minha mãe não brinca comigo, mas uma vez ela 
brincou que era a vovó das minhas filhinhas. Foi 
legal porque ela ficou comigo!”

– “Eu chamo minha mãe para ela brincar, mas ela 
fala que está cansada. Eu chamo de novo, ela se 
irrita e briga comigo.”
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Ludicidade e subjetividade 
infantil
 Pesquisa sobre os jogos eletrônicosjogos eletrônicos  entre 

85 meninos em situação de ruameninos em situação de rua  de 
Buenos Aires (2004): 
– 80% deles declara freqüentar locais de jogos 

eletrônicos ou em rede, muitos dos quais todos os 
dias; 

– 66% preferem jogos com temáticas não-
violentas  e os valores mencionados como 
prioritários são de superação e logro de metas e 
não, como se pensava, evasão da terrível 
realidade vivida para entrar em um mundo 
imaginário. 
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Ludicidade

Questões funcionais
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Por que brincar?
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Por que brincar?
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Por que brincar?

Scacchi in strada.JPG
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Por que brincar? 

 dominar angúst ias / controlar 
impulsos

 pôr em equilíbrio o princípio do 
prazer X realidade 

 compreender / relacionar-se 
com o meio
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Brincar desenvolve:

 Capacidade de viver 
numa ordem social 
e num mundo 
culturalmente 
simbólico

 Linguagem - 
representação 
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Brincar desenvolve

 Iniciativa 
 Curiosidade e 

interesse
 Senso de 

responsabilidade 
individual e coletiva

 Cooperação
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Brincar desenvolve

 Relação com limites
 Capacidade de 

colocar-se na 
perspectiva do outro

 Corpo



profa. Tânia Ramos Fortuna - UFRGS/Faculdade de Educação38

Brincar desenvolve

 Imaginação e 
fantasia

 Estrutura psíquica
 Capacidade de 

expressar e 
enfrentar medos
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Brincar desenvolve

 Memória e a 
atenção

 Concentração por 
longo período de 
tempo

 Intelecto
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Ludicidade

Questões operacionais



profa. Tânia Ramos Fortuna - UFRGS/Faculdade de Educação41

O adulto diante da brincadeira

O guarda?

O filhinho?

A mãe?

A fada?

O juiz?

Não quer brincar?

O mocinho?

O vilão?

Quem você quer ser?Quem você quer ser?
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O adulto diante da brincadeira

Observar

Intervir
participativamente

Brincar de brincar

Organizar
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O educador diante do O educador diante do 
brincarbrincar

 Fazer viver o brincar, quando nos 
tornamos "gente grande“
– perpetuação do brincar 
– novas formas de vida: 

• outro senso de realidade 
• novo imaginário
• novos princípios e valores
• solidariedade, ousadia e autonomia 
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Brincar é aprender

 O jogo ensina 
– a Educação a pensar-se na perspectiva lúdica = 

revolução nas noções de ensinar, aprender, 
conhecimento e conteúdo escolar 

• a mudar de posição, tentar de novo, ousar nova jogada, 
confiar no parceiro, superar limites, deixar-se levar, 
inebriar, não querer parar 

– Brincar = novo paradigma
•  relação pedagógica               vida 
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Educar é brincarEducar é brincar

Brincar é aprenderBrincar é aprender
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Para refletir...

 Brincar não é para levar a lugar 
nenhum, porque quem brinca...já 
chegou!        (Rubem Alves)
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Programa de Extensão Universitária 
“Quem quer brincar?”

quemquerbrincar@ufrgs.br 

www.ufrgs.br/faced/extensao/brincar 
 fone: (51) 3308-3432

mailto:quemquerbrincar@ufrgs.br
http://www.ufrgs.br/faced/extensao/brincar
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