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As razões que motivaram o estudo estão relacionadas ao instigante campo da 
infância, ainda desconhecido por grande parte das ciências que veem a criança do 
ponto de vista do adulto, apenas como dependente dele. Entretanto, vem sendo 
construído outro conceito de criança que a considera como capaz e portadora de 
uma história, como nos ensina Walter Benjamin. Pesquisas têm mostrado que as 
crianças são capazes de múltiplas relações desde que nascem, contribuindo para o 
debate recente sobre as possibilidades e limites do desenvolvimento infantil. A 
investigação está relacionada ao seguinte tripé: o conceito de criança a partir de 
Walter Benjamin, a questão do brincar, partindo desse mesmo referencial teórico, e 
o que está presente hoje na legislação e na prática, no que diz respeito à 
construção da identidade e autonomia da criança, antiga questão educacional que 
vem sendo amplamente discutida.Trata–se de um estudo que pode contribuir para 
se pensar não só a escola, e sua inserção na sociedade burguesa, como também a 
formação. O foco da investigação está relacionado a uma questão abordada no 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), relativa ao 
âmbito da denominada “Formação Pessoal e Social”, descrita no documento que é a 
seguinte: “o brincar como uma das atividades fundamentais para a construção e o 
desenvolvimento da Identidade e Autonomia das crianças”.  
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O presente estudo tem a finalidade de problematizar evidências a respeito das 
concepções de criança e da atividade do brincar, que é apresentada na legislação 
nacional (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - 1998), como 
uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da 
autonomia das crianças. 

Introdução 

Walter Benjamin e autores que estão em consonância com a Teoria Crítica da 
Sociedade, considerados pertinentes para a análise em questão, são utilizados no 
embasamento teórico. 

GAGNEBIN (1997) observa que Benjamin se interessa em tentar elaborar certa 
experiência com a infância. Essa experiência leva sempre à reflexão do adulto, isto 
é, ao lembrar o passado, ele não o lembra tal como foi, mas a partir da sua visão 
sobre ele. Assim, percebe o que abandonou e o que não foi realizado. Desse modo, 
a lembrança da infância não é idealização, mas realização do possível esquecido. 
Numa segunda acepção dessa experiência, Benjamin não destaca a ingenuidade ou 
a inocência infantil, mas a falta de desenvoltura dos adultos. E essa incapacidade é 
importante não porque permite um olhar complacente sobre o que fomos, mas 
porque contém a idéia de inadaptação e insegurança do homem, isto é, a 
incompletude do pensamento humano.  

Como observa BENJAMIN (1984:64): "...o adulto, que se vê acossado por uma 
realidade ameaçadora, sem perspectivas de solução, liberta-se dos horrores do 
mundo, através da reprodução miniaturizada." 



A criança vai ao encontro da realidade através da brincadeira: "...um movimento de 
dentro para fora" (ADORNO, 1995:128). 

No entanto, as crianças e seus brinquedos fazem parte das contradições dessa 
sociedade, "...as próprias brincadeiras devem seguir padrões determinados que, na 
maior parte das vezes, reproduzem a violência da qual supõem escapar. O refúgio 
possível oferecido pela brincadeira parece ter mais a função de distrair do que de 
libertar o pensamento." (MOLA, 1997:34) 

Outra pesquisadora, BATISTA (2000), afirma que nos jogos infantis incorporados na 
prática pedagógica, pelos construtivistas, Adorno (1993)[1] procura não o que há 
de afirmativo e idêntico ao estabelecido, mas a crítica ao mundo da produção neles 
explícita.  

Nas distintas épocas históricas o brincar se diferencia, bem como nas diferentes 
culturas. Ele também não tem o mesmo significado para a criança e para o adulto. 

Diversidades do brincar     

Para compreendermos melhor o lugar que o brinquedo ocupa na sociedade atual, é 
importante recorrermos ao conceito de Indústria Cultural. ADORNO e HORKHEIMER 
(1985) utilizaram esse conceito para caracterizar as produções culturais da 
sociedade contemporânea: a cultura torna-se um bem de consumo e deve, 
portanto, seguir as leis do mercado. Este processo acaba por conferir um ar de 
semelhança a toda produção cultural, que ao mesmo tempo é apresentada como 
única e individual. 

A organização tecnológica das sociedades atuais que resolve uma situação acaba 
criando outros complicadores derivados da própria resolução.  

O indivíduo volta-se cada vez mais para os seus interesses de autoconservação e se 
afasta da vida coletiva, torna-se um átomo social que gira em torno da sociedade 
administrada que lhe dá o sentido, ou melhor, lhe tira o sentido, mas sem ter 
consciência disso, ou quando a tem, tenta iludi-la a qualquer preço. (CROCHIK, 
1997:110) 

Ainda na mesma obra, esse autor mostra que Freud também critica essa cultura, 
porque ela faz exigências ao indivíduo desconsiderando seus desejos.  

A organização das sociedades burocratizadas imprime ritmos e articula padrões 
homogeneizantes. É a racionalização global que converte o mundo num sistema 
social regulado e organizado, penetrando no físico, na natureza e também no 
psíquico do homem. Ao mesmo tempo em que o possui, legitima as relações 
humanas e sociais. Nesse sentido, o indivíduo torna-se cada vez menos autônomo.   

...a regulamentação excessiva que caracteriza a sociedade da administração, que a 
tudo deve administrar, entre coisas e pessoas, reflete a dificuldade de os indivíduos 
agirem de acordo com a sua própria consciência; esta necessidade de se voltar 
para fora para saber como deve agir, ou seja, de obedecer a um comando externo, 
por sua vez, leva à constituição de indivíduos frágeis com uma insegurança 
constante, que suscita o preconceito para se afirmar uma identidade que não se 
possui. (CROCHIK,1997:46-47) 

O mesmo autor, concordando ainda com Freud, faz a seguinte observação: "A 
socialização, ou a educação, tem como tarefa a domesticação das pulsões. Assim, a 



consciência é, desde os primórdios, produto da transformação interna do homem 
que acompanha a construção da cultura." (CROCHIK, 1997:59) 

Com a modernidade, o homem surgiu para o saber enquanto objeto do saber, no 
momento em que a história natural se tornou biologia, a análise das riquezas se 
tornou economia e a reflexão sobre a linguagem se fez filologia. Este foi o marco no 
qual o discurso clássico se desvaneceu e o ser e a representação encontraram seu 
lugar comum, definindo uma nova ordem de relação entre palavras, coisas e o 
homem. 

As ciências humanas buscam dizer o que é o homem, mas têm frustrado tal 
intento, pois não se deram conta de que o homem não pode existir enquanto objeto 
unitário e cognoscível. 

Como observa FREUD (1974:70): "As transformações da opinião científica são 
desenvolvimentos, progressos e não revoluções. Uma lei que a princípio foi tida por 
universalmente válida, mostra ser um caso especial de uma uniformidade mais 
abrangente ou é limitada por outra lei, só descoberta mais tarde..."  

As ciências humanas ainda estão fundamentadas na visão ou no cógito 

Como a nossa sociedade tem como fundamento da visão de mundo o paradigma 
cartesiano, nossa "estrutura psíquica perceptiva" está centralizada na razão. 

cartesiano, 
que enfatiza a razão, a intencionalidade, a consciência. Como diz Freud, a ciência 
acompanha a organização da sociedade. "...as descobertas supremas da ciência 
(...), são determinadas não apenas por nossa organização, mas pelas coisas que 
influenciaram essa organização". (FREUD, 1974:70-71) 

Enquanto a filosofia outorga ao sujeito o poder de se apropriar da realidade exterior 
e heterogênea a ele, a ciência outorga ao objeto o poder de exercer sobre o sujeito 
uma influência cujo resultado é a presença do exterior na consciência, por meio das 
sensações. O subjetivismo encaminha a filosofia para o idealismo: pouco a pouco 
as coisas exteriores vão se convertendo em sombras da verdadeira realidade. O 
objetivismo científico, por sua vez, seguindo o caminho inverso, vai reduzindo a 
consciência a uma realidade cada vez mais fugaz, e o mundo se torna 
"representação"[2] do mundo. 

A descoberta do método científico no século XVII aumentou a confiança do homem 
na possibilidade de a ciência conhecer os segredos da natureza. Essa confiança 
baseou-se na profunda crença na ordem e racionalidade do mundo. 

Até o século XVII, o ser vivo era analisado apenas em sua estrutura visível, sem 
que fosse decomposto. A teoria aceita até então era a aristotélica. Todavia, diante 
das descobertas científicas, a complexidade do mundo não mais pode ser explicada 
por essa teoria. Outros personagens, como Copérnico, Descartes, Bacon, Newton e 
Darwin assumiram a tarefa de observar, calcular e descrever o mundo, organizando 
este mundo, lançando mão de taxonomias e, conseqüentemente, elaborando 
sistemas de signos. Esta forma de representação, típica da epistéme 

O rigor científico afere-se pelo rigor das medições. As qualidades intrínsecas do 
objeto são, por assim dizer, desqualificadas e em seu lugar passam a imperar as 
quantidades em que eventualmente se podem traduzir. O que não é quantificável é 
cientificamente irrelevante. Conhecer significa dividir e classificar para depois poder 
determinar relações sistemáticas entre o que se separou.  

clássica, 
configurou o paradigma científico, pois a ciência tornou-se metódica e passou a 
fornecer o modelo da realidade. 



O conhecimento científico constrói-se como um conhecimento causal que aspira à 
formulação de leis, à luz de regularidades observadas, com a finalidade de prever o 
comportamento futuro dos fenômenos.  

Um conhecimento baseado na formulação de leis tem como pressuposto a idéia de 
ordem e de estabilidade do mundo, a idéia de que o passado se repete no futuro. 
Segundo a mecânica newtoniana, o mundo da matéria é uma máquina cujas 
operações se podem determinar exatamente por meio de leis físicas e matemáticas, 
um mundo estático e eterno a flutuar num espaço vazio, um mundo que o 
racionalismo cartesiano torna cognoscível por via da sua decomposição nos 
elementos que o constituem. Esta ideia do mundo-máquina é de tal modo poderosa 
que se vai transformar na grande hipótese universal da época moderna, o 
mecanicismo. 

O determinismo mecanicista é o horizonte certo de uma forma de conhecimento 
que se pretende utilitário e funcional, reconhecido pela capacidade de dominar e 
transformar, e não pela capacidade de compreender profundamente o real.  

Na sociedade moderna, a técnica já adquiriu uma estrutura e uma posição 
específicas, cuja relação com as necessidades dos homens é profundamente 
incongruente. Assim, o mal não deriva da racionalização do nosso mundo, mas da 
irracionalidade com que essa racionalização atua. (ADORNO e HORKHEIMER[3] 
apud CROCHIK, 1997:110) 

A cultura contemporânea continua profundamente marcada pela ciência instaurada 
na era moderna e considerada ainda, por muitos, como a sua instância 
fundamental. De fato, a ciência impregnou todos os setores da existência humana.  

A questão do brincar na contemporaneidade 

ADORNO e HORKHEIMER (1985) ressaltam que o Iluminismo, cuja proposta 
instauraria o poder do homem sobre a ciência e sobre a técnica, na verdade o 
tornou vítima do progresso da dominação técnica.  

A esse respeito ADORNO (1989) afirma: 

Ao mesmo tempo em que os cientificistas caricaturizam seus opositores como 
metafísicos sonhadores, eles próprios deixam de ser realistas. Técnicas 
operacionalmente ideais distanciam-se forçosamente das situações em que se situa 
o que deve ser investigado; isto poderia ser demonstrado, sobretudo na 
experiência sócio-psicológica, mas também na suposta melhoria dos índices. A 
objetividade a que propriamente deveria servir a afinação metodológica, o evitar 
fontes de erro, torna-se algo secundário, que o ideal operacional piedosamente 
arrasta consigo; o que era central transforma-se em periférico. (p.130) 

Para MARCUSE (1981:83), "as técnicas proveem as próprias bases do progresso; a 
racionalidade tecnológica estabelece o padrão mental e comportamental para o 
desempenho produtivo, e o poder sobre a natureza torna-se praticamente idêntico 
à civilização."  

Portanto, esse padrão mental tem características de uniformidade e precisão. 
Lefebvre, citado por Crochik (1998), propõe uma reforma no cotidiano para que 
este se torne mais humano, mas mostra que essa reforma encontra obstáculos: 



A produção de atos, de situações, de qualidades, parece implicar em limites ao 
mundo da mercadoria, ao poder do dinheiro e do capital, às situações alienantes 
que tendem para um limite, a saber, a redução do humano para o quantitativo, 
para a homogeneidade, para o maciço, para a sistematização constrangedora, 
numa palavra para a reificação. (LEFEBVRE[4], apud CROCHIK 1998:54) 

BENJAMIN (1984:91), ao tratar da história cultural do brinquedo, afirma: "...quanto 
mais a industrialização avança, tanto mais decididamente o brinquedo se subtrai ao 
controle da família, tornando-se cada vez mais estranho não só às crianças, mas 
também aos pais." 

Nesse sentido, a racionalidade da sociedade moderna e contemporânea que serve 
ao desenvolvimento da técnica foi reduzida a um mero instrumento, porque se 
ocupa apenas com os meios e não com os fins. "O processo técnico, no qual o 
sujeito se coisificou após sua eliminação da consciência, está livre da plurivocidade 
do pensamento mítico bem como de toda significação em geral, porque a própria 
razão se tornou um mero adminículo da aparelhagem econômica que a tudo 
engloba." (ADORNO e HORKHEIMER, 1985: 41-42) 

Trata-se da razão aplicada em buscar resultados úteis e imediatos. Essa razão se 
vincula ao poder, já que está a serviço da natureza e, por conseguinte, do ser 
humano sobre o seu semelhante. 

Assim também, o brincar encontra-se inserido nessa racionalidade, refletindo em si 
as modificações sofridas por ele. A brincadeira e os brinquedos propriamente ditos 
ou não, contém as contradições dessa realidade. 

O entendimento do brincar na atualidade está associado a uma concepção própria 
da sociedade burguesa. A aquisição de habilidades motoras, a incorporação de 
papéis sociais e o exercício da imaginação são qualidades reconhecidas dos jogos e 
brincadeiras. Um brincar direcionado com o objetivo de uma formação pragmática, 
operativa e eficaz. 

O brincar e a formação pragmática, operativa e eficaz 

No Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), 
também é possível perceber esse reconhecimento: 

As brincadeiras de faz-de-conta, os jogos de construção e aqueles que possuem 
regras, como os jogos de sociedade (também chamados de jogos de tabuleiro), 
jogos tradicionais, didáticos, corporais etc., propiciam a ampliação dos 
conhecimentos infantis por meio da atividade lúdica.  

É o adulto, na figura do professor, portanto, que, na instituição infantil, ajuda a 
estruturar o campo das brincadeiras na vida das crianças. Conseqüentemente é ele 
que organiza sua base estrutural, por meio da oferta de determinados objetos, 
fantasias, brinquedos ou jogos, da delimitação e arranjo dos espaços e do tempo 
para brincar.  

Por meio das brincadeiras os professores podem observar e constituir uma visão 
dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma em 
particular, registrando suas capacidades de uso das linguagens, assim como de 
suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e emocionais que dispõem. 
(BRASIL, 1998:28). 



A esse respeito, HADDAD (1998) afirma que esse referencial apresenta um enfoque 
que prioriza a mente sobre o corpo e o afeto, o objetivo sobre o subjetivo, o 
conhecimento sobre a vivência e a experiência, desconsiderando as características 
mais marcantes da infância, em que preponderam a afetividade, a subjetividade, a 
magia, a ludicidade, a poesia e a expressividade. 

No aprofundamento do estudo para a realização dessa pesquisa foi possível 
perceber pela análise da Teoria Crítica da Sociedade e dos textos de Benjamin, uma 
contribuição para as pesquisas relativas à infância em particular, e aos educadores 
em geral. 

Observações finais 

BENJAMIN (1987) condena grande parte das acepções que ainda dominam a 
educação, as quais atravessam a pedagogia cristã com Santo Agostinho, e chegam 
aos nossos dias, através do racionalismo de Descartes. Neste sentido, a criança é 
vista como alguém a ser adestrado, moralizado. 

Por outro lado, esse pensador também condena a concepção romântica de 
Rousseau, presente na atualidade, que aponta para a forma de tratar a criança 
como sendo boa e feliz. Essa percepção de criança pode contribuir para a formação 
de um projeto ideal de felicidade futura, o que não condiz com o próprio tempo 
presente. 

A Teoria Crítica da Sociedade ensina que é preciso garantir a criatividade e o 
imaginário no processo de conhecer o mundo, pois a reconstrução simbólica da 
realidade pelo brincar, está sendo ameaçada pela intervenção da indústria cultural. 

Por outro lado, é indispensável também questionar se é possível o desenvolvimento 
da identidade e autonomia das crianças no atual contexto social onde a 
padronização das ações é tão bem divulgada pelo poder da mídia e pelas forças de 
mercantilização da cultura e da vida, como mostra a indústria cultural, que de 
qualquer modo, não deve ser considerada onipotente. 

Tendo em vista o que foi possível analisar até o momento, apreenderam-se as 
evidências de que é necessário verificar se o brincar, na forma como está 
contemplado no referencial em questão, pode levar os professores e os demais 
profissionais da educação ao questionamento do modelo de autonomia, para poder 
pensar a escola na sociedade administrada. 

O estudo procurou também refletir sobre o caráter instrumental e técnico do 
documento investigado e entender de que forma está conectado com objetivos 
políticos mais amplos da sociedade, para compreender em que bases 
epistemológicas foram construídas as justificativas para a implantação desse 
referencial, bem como interrogar a respeito do exercício da autonomia, que é 
construída socialmente como modelo.   

ADORNO, T. W. 
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