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Neste texto discute–se a prática da leitura junto a bebês e crianças bem pequenas 
tendo como referencial teórico os conceitos jogo e brincadeira como atividades 
inerentes ao desenvolvimento infantil. Por meio de um estudo teórico da 
especificidade dos termos leitura, jogo, brinquedo e brincadeira, e de sua relação 
com infância e criança, analisa–se o papel do adulto como responsável pela 
organização do ambiente letrado e dos materiais que possibilitam a interação das 
crianças com os diversos portadores de texto nas instituições para crianças 
pequenas. Repensar o processo de educar crianças pequenas em espaços coletivos, 
concebidos pelos adultos como adequados para a educação de sujeitos de tenra 
idade, nos leva a discutir a necessidade da formação inicial e permanente com 
vistas a uma prática de qualidade que amplie os espaços de leitura que se 
caracterizam pela brincadeira nas instituições para a infância. Leitura como prazer, 
como encontro e como oportunidade para que crianças pequenas e bebês possam 
explorar o universo da leitura de forma lúdica e como recurso para conhecer o 
mundo e, como bem defendeu Malaguzzi, se expressar através das “cem 
linguagens“ que possui. Ler com os olhos do outro, com a voz do outro, com o 
ritmo do outro para descobrir “cem modos de pensar”. 
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ONDE ESTÃO OS ESPAÇOS DA LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL?[i] 

É notória a tensão existente na educação infantil quando a discussão se relaciona 
ao brincar, ou à brincadeira espontânea, e atividades de leitura e registros gráficos. 
Uma rígida organização do ambiente não "permite que a criança desvie o foco da 
atenção daquilo que realmente importa - os conteúdos escolares" e não abarca a 
alteridade e a complexidade humana, permite que o adulto tome consciência de 
que: "Para a criança existe o espaço alegria, o espaço medo, o espaço proteção, o 
espaço mistério, o espaço descoberta, enfim, os espaços de liberdade ou de 
opressão"

Kishimoto (2007a) afirma que a criança precisa brincar para aprender, para se 
apropriar da cultura, da história e da sociedade do mundo em que vive; os 
pequenos aprendem com o corpo e para tal precisam agir para aprender - brincar, 
jogar, cantar, dramatizar. A criança aprende pela experiência; ela precisa fazer 
uma atividade qualquer, errar, fazer novamente, errar mais uma vez, recomeçar...  

 (Barbosa, 2006: 120). 

As crianças pequenas se apropriam do seu entorno e conhecem o mundo que as 
cerca por meio do movimento, pela manipulação dos objetos e pelas interações 
com os outros - adultos e seus coetâneos. Embora a atividade motora seja 
fundamental para sua aprendizagem as crianças têm sido impedidas, com 
freqüência, de se movimentar livremente e devem permanecer sentadas em suas 
cadeirinhas por longos períodos envolvendo atividades pouco significativas e 
descontextualizadas.  



Como vozes isoladas, vemos os educadores defendendo o direito à brincadeira livre 
em meio à extensa lista de atividades da criança. Rocha (2002) nos chama a 
atenção para o fato de que precisamos entender como as crianças brincam na 
atualidade, ao mesmo tempo em que resgatamos o popular e o tradicional, nosso 
passado brincante. É válido destacar que, na visão de Kishimoto (2007a/b), brincar 
implica, de forma isolada ou conjunta, conflitos, desordem, espontaneidade, 
liberdade, irracionalidade e que o controle do brincar se deve a outros fins e se 
destina à eliminação de elementos e/ou condutas indesejáveis. 

Podemos constatar que o sistema escolar vem "engolindo" a educação infantil 
ignorando suas especificidades pedagógicas, dentre elas, o brincar, incorporando as 
ações do ensino fundamental e tem abandonado a pre adotando a disciplina na 
distribuição dos indivíduos no espaço, visando a "docilidade" por meio de uma 
prática calcada na obediência que tem como fim o aumento do domínio de cada um 
sobre seu próprio corpo (Foucault, 2008).  

Espaços da opressão e do silêncio. Ambientes da reprodução e de obediência cega. 
Quando observamos os espaços da Educação Infantil nas instituições fica claro que 
a prática junto a crianças pequenas tem se transformado ao longo dos últimos 
anos. Fica a inquietação diante de ambientes que se tornaram tão formais e 
silenciosos - onde estão os espaços da leitura na Educação Infantil? E os espaços da 
brincadeira? É possível articulá-los? 

            Parece-nos que muitas das respostas para estes questionamentos estão 
relacionadas à formação de seus educadores garantindo-lhes competência para 
planejar suas atividades à luz do referencial teórico que concebe a criança pequena 
como uma pessoa em desenvolvimento e que depende de seu ambiente, bem como 
da cultura de seu meio social, para aprender. Neste sentido, podemos considerar o 
educador como mediador neste processo de aprendizagem e desenvolvimento e o 
ambiente como potencializador das dúvidas e dos questionamentos. 

Para discutir tais temas organizamos o texto em duas partes. Procuramos 
aprofundar nosso olhar para a relação entre o brincar e a leitura, a criança e sua 
educação, nos espaços que são concebidos pelos adultos como sendo adequados 
para a educação de sujeitos de tenra idade, repensando o papel submisso e passivo 
do aluno de educação infantil. O papel do educador como "andaime" e a 
necessidade que a criança tem de brincar em um espaço que lhe permita criar, 
imaginar, de ser ativa e curiosa compõe a segunda etapa desta reflexão. 

De modo geral, os educadores de crianças pequenas concebem os espaços de 
brincadeira espontânea como "não-educativos", pois é preciso "alfabetizar" as 
crianças e ensinar-lhe os conceitos matemáticos precocemente, é preciso trabalhar 
sério! Corroborando tal pressuposto constatamos que seus educadores não 
defendem espaços mais livres e mais oportunidades para as crianças brincarem na 
educação infantil.  

Esta não é uma situação isolada e nos remete à importância de uma sólida 
formação inicial associada a um processo permanente de capacitação docente em 
instituições de educação infantil. É neste sentido que Mello (1999: 22) discute o 
processo precoce de alfabetização; a autora pontua que além de roubar os espaços 
lúdicos a atividade alfabetizadora não se caracteriza como um espaço lúdico, pois: 

A concepção reducionista do processo de apropriação da leitura como decodificação 
dos sons desenhados na palavra escrita e da escrita como exercício motor acolhe 
procedimentos mecânicos que, segundo Vygotsky "ensinam as crianças a traçar as 
letras e a formar palavras com elas, mas não ensinam a linguagem escrita" (1985, 



p. 183). As atividadcs simuladas que não envolvem o uso da leitura e da escrita 
para o fim verdadeiro para o qual foram criadas não respondem às necessidades de 
leitura e escrita da criança, nem se baseiam em sua iniciativa. Desse modo, não 
podem fazer sentido para o aprendiz. Ler apenas para aprender a ler e escrever 
apenas para aprender a escrever configuram-se como fazeres que podem fazer 
sentido para o adulto que ensina, mas não para a criança que está sendo 
introduzida no mundo da escrita. 

  

A citação acima nos remete à aprendizagem, ao desenvolvimento da linguagem e 
às atividades que são desenvolvidas com crianças pequenas. O que fazemos com os 
bebês? E com as crianças pequenas? A seleção de atividades significativas, de 
experiências que possibilitem a construção de capacidades e o desenvolvimento da 
autonomia, possibilitam que crianças muito pequenas amadureçam por meio do 
sentimento de confiança em si mesmas que decorrem das próprias capacidades que 
se aprimoram na ação; é a fantasia em ação. 

Borghi (1998) discutindo a proposta educacional para as instituições infantis em 
Módena afirma que estas têm como princípio educativo a "construção de si mesmo" 
por meio da atividade espontânea mediada que busca o desenvolvimento de 
conceitos implícitos nos materiais e nas interações. O autor defende: 

a idéia de uma criança que "pensa fazendo" e "age pensando": o desenvolvimento 
cognitivo é produzido diretamente a partir das ações e, ao mesmo tempo, as ações 
são dirigidas pela capacidade de pensar. Uma criança, afinal, que é sujeito e artífice 
do seu próprio desenvolvimento e saber. Não uma criança ideal, mas concreta. Não 
uma criança que aprende por abstração, mas que adquire os conhecimentos como 
alguém que está imerso na realidade

  

 e que participa intensamente do quotidiano 
(p.101). 

Neste mesmo sentido, Dewey defendeu uma educação democrática que deveria ter 
como intuito formar pessoas prontas para a ação, capazes de, por si mesmas e por 
sua atuação no seu meio social, encontrar caminhos para seu lugar na sociedade. 
Para o autor a experiência social é necessária para avaliar o valor de uma 
prática/idéia; a chave para o desenvolvimento intelectual, e do progresso social, é 
a escolarização (Dewey, 1924). 

A educação, no caso deste estudo, educação de bebês e crianças pequenas, deve 
estar engajada com a experiência, ampliando-a e dando-lhe continuidade 
significativa na prática educacional informal. Para Dewey (1924) a base educativa é 
saber ensinar a pensar. Experiência e pensamento são essenciais em uma prática 
de liberdade a qual confere à pessoa a capacidade de virar as coisas ao avesso 
examinando-as deliberadamente; liberdade é poder de agir independentemente de 
tutela exterior. 

Este posicionamento nos permite exercer uma atitude crítica diante das situações 
que determinam uma prática pedagógica mecânica. Só quando problematizamos e 
discutimos os problemas relacionados ao contexto das diferentes situações, só 
quando compartilhamos nossos saberes e anseios e trocamos nossas experiências é 
que podem ocorrer mudanças no saber-fazer docente e no saber-fazer infantil. 



Acreditamos que através da discussão das questões internas da creche, que podem 
ser relacionadas a um atendimento de qualidade na educação infantil, torna-se 
possível aos educadores refletirem sobre a importância do letramento nas creches. 
Para Kishimoto (2004) precisamos articular os mecanismos formação inicial e de 
formação permanente com a capacitação e a pesquisa em educação. Nesta 
vertente, discutimos como os educadores de crianças muito pequenininhas, como 
os bebês, podem mediar a relação da criança com o mundo que ela passa a 
conhecer por meio dos objetos da cultura - como os jogos, os brinquedos e as 
brincadeiras - que se concretizam com seu uso social.  

Durante as observações do cotidiano de uma turma de 2 anos, em um CEI no 
centro de São Paulo, a educadora me conta sobre as brincadeiras espontâneas das 
crianças e de como resolveram o problema da queda do avião da TAM em julho de 
2008. "Por muitos dias elas estudaram a "solução" para não morrer. Colocando as 
cadeiras enfileiradas, para simbolizar o avião, brincaram até que se sentiram 
satisfeitas correndo, leia-se pulando, do avião e se salvando" (Diário de campo, 
02/04/09). Em outro momento a educadora me explica que as crianças estão 
procurando resolver o caso de Isabela Nardoni e que discutem, nos momentos de 
brincadeira espontânea, as razões para o assassinato da menina e o medo de que 
algo parecido possa lhes acontecer; L

A criança se constrói pela interação significativa com o meio e com os outros e 
conhecer exige, de quem o deseja, esforço, dedicação e procura sistemática; a este 
esforço Dewey denomina disciplina. Como disciplina exige força de vontade significa 
o domínio dos recursos disponíveis para levar adiante a atividade empreendida 
(Dewey, 1924).  

. se queixa do fato das crianças estarem 
expostas a informações tão complexas e que ainda não possuem maturidade para 
compreender. 

Por outro lado, ensinar exige liberdade e autoridade. O profissional crítico e 
reflexivo se constrói a partir da significação social da profissão, da revisão 
constante dos significados sociais desta mesma profissão e da revisão das tradições 
e das práticas consagradas culturalmente que permanecem resistindo a inovações; 
pois na medida que incentivamos a construção coletiva do saber as ações de 
reflexão da prática educacional são valorizadas.  

Dewey (1924) destaca que quando os professores enfatizam a brincadeira, a 
dramatização, as músicas e as histórias em sua prática cotidiana ampliam o 
interesse social, e as experiências das crianças, por meio das trocas sociais entre 
adultos e crianças de forma espontânea nos momentos livres, sem entender este 
processo como sendo menos significativo que as atividades acadêmicas.  

A qualidade no trabalho com a educação infantil em creches está relacionada à 
capacidade que o educador tem de compreender a importância do brinquedo para o 
ser humano. Os autores russos, tendo Vygotsky como um de seus maiores 
expoentes, destacam a figura do outro como um "andaime" que torna real o que 
antes era desenvolvimento proximal. Vygotski[ii] (2003) insiste na adaptação a 
novos ambientes como uma fonte de desejos, ou seja, como é importante que o 
educador de crianças considere a experiência anterior ao mesmo tempo em que 
propicia experiências significativas para que a criança se aproprie do mundo que a 
cerca e de outros "mundos". Na visão deste autor esta é a base da fantasia, ou 
seja, combinar de formas variadas os elementos reais. 

Para Brougère (2003) os jogos implicam o uso lúdico "que assume frequentemente 
a forma de uma regra (jogos de sociedade) ou de uma restrição interna ao material 
(jogo de habilidade, jogo de construção)" (p.11) de forma explícita constituindo 



uma estrutura preexistente do material. Para o mesmo autor, "falar de brinquedo 
para um adulto encerra desdém e remete à época da infância

Para o mesmo autor "

" (p.11), ou seja, o 
brinquedo e a brincadeira são concebidos como atividades "infantis e/ou 
infantilizadas" que têm um caráter frívolo, fútil, são "coisas de crianças".  

as relações entre jogo e educação, que oscila constantemente 
entre a frivolidade e a seriedade, pois se trata... de evidenciar um pensamento que 
só pode ser paradoxal quando a educação é apresentada pelo jogo

Brougère (2003) afirma que usamos a palavra jogo com a mesma conotação pela 
ausência de conhecimento da abrangência dos termos e por esta conotação derivar 
do senso comum: "... 

" (p. 11), ou 
seja, é possível jogar, brincar ou ler quando não há algo mais importante a ser 
feito, ou no tempo que "sobrou" ao final do dia. 

dizemos que o jogo é um meio pedagógico, que todo 
brinquedo é educativo, que a escola maternal é uma escola onde se brinca

E o que entendemos por brinquedo? A complexidade e a extensão relacionadas à 
questão dos brinquedos e brincadeiras, nos diversos países, também são discutidas 
por Kishimoto (2007a) a qual afirma que "definir o brincar não é tarefa fácil" devido 
às diferenças culturais da criança e a cultura infantil do brincar. Sendo a cultura 
infantil permeada pelos vários conceitos de infância e de criança presentes na 
sociedade nos diversos espaços e tempos é possível compreender que a tarefa de 
brincar não é simples, nem linear, e implica o envolvimento da criança. Deste 
modo, quanto mais a escola criar espaços para o lazer mais espaços de expressão e 
de envolvimento marcarão a prática junto a crianças pequenas.  

" (p.9). 
O conceito de jogo é polissêmico.  

O envolvimento implica empenho, é uma medida da qualidade que pode ser 
aplicada a uma vasta lista de situações cotidianas, independendo da idade das 
crianças. Uma criança envolvida no que faz não se distrai e se dedica de forma 
plena ao que está fazendo. É possível afirmar que o "envolvimento não ocorre 
quando as actividades são demasiado fáceis ou muito exigentes". Para haver 
envolvimento, a criança tem de funcionar no limite das suas capacidades, ou seja, 
na "zona de desenvolvimento próximo

O envolvimento da criança com a atividade, a brincadeira neste caso, é o princípio 
do prazer e depende da qualidade de vida no momento em que se brinca, do bem-
estar, do nível de interesse. De acordo com Laevers (1994), "

" (Laevers, 1994 - Escala de Envolvimento da 
Criança). Quando a criança está envolvida com o que está fazendo sua 
aprendizagem se torna mais profunda, motivada, intensa e duradoura 
(Czikszenímihayli, 1999; Laevers, 2000); ela brinca e/ou joga sem ter como 
objetivo aprender, mas a aprendizagem é inerente.  

A motivação é uma 
das características predominantes do envolvimento. Uma criança envolvida fica 
fascinada e totalmente absorvida pela sua actividade. Um índice deste estado é que 
o tempo passa rapidamente

Quando uma criança está envolvida, sua atividade se torna mais intensa, torna-se 
possível pensar em um processo de aprendizagem interdisciplinar  pois as 
necessidades práticas da atividade convidam à exploração e ao levantamento de 
hipóteses para superar os problemas oriundos destas necessidades específicas. A 
criança fica atenta e sensível aos estímulos mais relevantes e "

".  

mobiliza uma 
quantidade imensa de energia ao mesmo tempo que deixa transparecer uma 
maravilhosa sensação de prazer. A fonte desta satisfação reside no desejo profundo 
que a criança tem de melhor compreender a realidade" (Laevers, 1994). 



Segundo Kishimoto (2007a) quando as crianças brincam juntas há uma construção 
de significados e experiências, cultura das crianças. Porém, precisamos ter claro 
que os jogos e os brinquedos não são neutros, mas são impregnados de ideologia, 
de valores determinados pelas grandes corporações que reproduzem as muitas 
diferenças fortemente caracterizadas por comportamentos estereotipados em nossa 
sociedade.  

Corroborando tal afirmação Csikszentmihalyi (1999: 31) postula que a "auto-estima 
depende da proporção entre expectativa e sucessos", ou seja, é preciso que o nível 
de tensão esteja de acordo com o nível de desenvolvimento da criança: não está 
aquém de suas capacidades de forma a desestimulá-la nem além do que esta é 
capaz levando-a a se cansar e perder o interesse pelo jogo (Bruner, 1986).  

As ações, como jogar, são estimuladas por um motivo (Vigotski, Leontiev e Luria, 
1989), que se caracterizam pela conexão débil entre meios e fins, subordinado um 
planejamento, quase sempre, prévio (Bruner, 1986). O jogo, como projeção da 
leitura de mundo em contraste com o processo de aprendizagem, permite que a 
criança perceba as finalidades deste pela associação com os meios e procedimentos 
que dispõe para desempenhar a tarefa, jogar (Vigotski, Leontiev e Luria, 1989), ao 
mesmo tempo em que avalia as condições para conseguir seus objetivos, 
conectando emoções, intenções e pensamentos, que se modificam e se 
transformam, lhe permitindo aprender a administrar suas próprias metas 
(Csikszentmihalyi, 1999). 

A brincadeira livre, entendida como força vital e necessidade intrínseca das 
crianças, pode potencializar o desenvolvimento das crianças quando associada a 
atividades significativas calcadas na experiência de vida dos pequenos no ambiente 
escolar; assim, a criança, como ser criativo, aprende por meio do jogo e da auto-
atividade (Kishimoto, 2007b). Tais considerações são discutidas por Dewey (1924) 
o qual afirma, ao analisar os conhecimentos implícitos no jogo de faz-de-conta em 
instituições nos Estados Unidos, que a organização da brincadeira possibilita a 
compreensão do seu próprio meio porque as crianças aprendem sobre o mundo que 
as cerca enquanto constroem os fundamentos para o controle do seu entorno.  

É possível entender o jogo como prazer, como afastamento, como tempo para 
gozar e que no espaço do trabalho pode haver opções de escolha. Deste modo, 
podemos pensar os espaços de formação em serviço como uma atividade vinculada 
ao trabalho que nos dá prazer. A criança aprende com o outro o tempo todo e entra 
em relação com os fenômenos do seu entorno através das outras pessoas (Mello, 
1999).  

A atividade significativa para a criança permite este contato efetivo com o mundo 
que a cerca. Este é o papel do educador, dirigir a prática educativa para estágios do 
desenvolvimento ainda não alcançados pela criança; o educador deve se mostrar 
presente e provocar avanços que de forma espontânea não ocorreriam - ser 
mediador. Mello (1999: 23) nos chama a atenção para a intervenção do adulto: 

a criança faz a tarefa para ir brincar - este é o motivo eficaz que move sua ação. 
Ainda que compreenda que fazer a tarefa é importante para aprender o que se 
ensina na escola, não é esse motivo que leva a criança a fazer a tarefa. Ir brincar é 
o motivo que efetivamente a leva a fazer a tarefa e não tem relação direta com o 
objetivo da ação que ela realiza - aprender. Nessa situação, fazer a tarefa não tem 
sentido para a criança: ela só faz a tarefa porque poderá ir brincar em seguida. E 
ela faz a tarefa pensando em ir brincar. 

  



Torna-se possível compreender a importância do jogo e da brincadeira na 
superação do conceito de disciplina como uma fábrica de corpos submissos e dóceis 
imerso em uma política de coerções (Foucault, 2008) e do papel do adulto educador 
como parceiro e promotor de espaços livres e criativos para a aprendizagem onde 
aprender é a brincadeira. 

 Precisamos delimitar a abrangência dos conceitos, definirmos os limites e termos 
claro que os conceitos decorrem de um determinado eixo teórico e têm impacto 
direto na prática educacional. É preciso tornar as experiências significativas levando 
a criança a se envolver inteiramente no que faz, pois a atividade move seu fazer. 
Assim, Mello (1999: 24) nos aponta uma evolução no desenvolvimento da tarefa 
pela consonância entre os objetivos do professor e as necessidades infantis: 

quando ao longo do desenvolvimento de uma ação seu objetivo se tomar mais 

  

significativo para a criança do que o motivo que inicialmente deflagrou a ação, a 
atividade se torna significativa para a criança. [...] essa passagem se dá quando, 
no processo de fazer a tarefa, a criança percebe que pode não apenas ir brincar, 
mas também aprender e passa a fazer a tarefa para aprender. Nesse caso, dizemos 
que a criança passou a compreender a tarefa num nível mais elevado em sua 
consciência. Essa passagem transforma o que era um fazer movido por um motivo 
alheio em uma atividade significativa. Nesse caso podemos dizer que a criança não 
mais faz a tarefa pensando em ir brincar - deixa de fazer uma coisa pensando em 
outra - mas faz a tarefa motivada por seu próprio objetivo. Concentra-se na tarefa 
inteiramente, uma vez que realiza uma atividade que tem sentido para ela. 

Refletir sobre a prática junto a crianças muito pequenas possibilita que os 
educadores compreendam que o jogo é uma das atividades sociais da criança e 
como tal deve ser apreendido no âmbito da sociabilidade infantil surgindo como o 
pretexto para criar, ou manter, o vínculo social entre crianças, ou entre crianças e 
adultos; o conteúdo pouco importa frente à possibilidade de estar com os outros 
(Brougère, 2003). 

            Ao estudarmos os conceitos de jogo, brinquedo e brincadeira tomanos 
consciência do quão complexo e diverso é este campo de estudo e das inúmeras 
possibilidades que decorrem da análise dos termos. Adultos e crianças são sujeitos 
do mesmo processo educativo. Precisamos de espaços mais livres e brincantes em 
nossas creches para que as crianças possam, como bem defendeu Malaguzzi, se 
expressar através das "cem linguagens" que possui. Ler com os olhos do outro, 
com a voz do outro, com o ritmo do outro para descobrir "cem modos de pensar". 

BARBOSA, M. C. S. 
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[i] Orientação Profa. Dra

[ii] Ao nos referirmos ao autor usamos a grafia mais encontrada que utiliza a letra 

. Tizuko Morchida Kishimoto. 

y no lugar da letra i. 


