
Depois que a Organização da Nações 
Unidas – ONU ratificou a Declaração dos 
Direitos da Criança, em 1959, o direito de 
brincar passou a ser tido como uma forma 
de direito à liberdade.

Cabe aos adultos permitir que as crianças 
escolham do que querem brincar, com quem, 
quando e como querem fazer isso, além de 
propiciar a elas oportunidades de brincadei-
ras e de fruição em espaços ao ar livre.

No Brasil, a Constituição de 1988 passou a 
sinalizar maior atenção aos direitos de 
crianças e adolescentes. No que se refere ao 
ato de brincar, ela orienta para o direito ao 
lazer e à convivência familiar e comunitária. 
Mais tarde, em 1990, foi elaborado o 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 
que reforçou os preceitos da Constituição.

Com este guia, o Instituto C&A pretende 
contribuir para a formação de seus voluntá-
rios, oferecendo um material de apoio 
fundamental para quem atua com a criança 
e propondo, ao mesmo tempo, um olhar 
voltado para o resgate do direito de brincar.

Esperamos que apreciem estas reflexões 
e pensamentos sobre o direito de brincar 
e que a sua utilização possibilite diversão 
para muitos meninos e meninas!

www.institutocea.org.br
http://voluntarios.institutocea.org.br
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O Instituto C&A é uma organização sem fins lucrativos e de interesse público, dedi-
cada a promover e qualificar a educação de crianças e adolescentes no Brasil.

A organização orienta a sua compreensão sobre a educação pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996): a educação abran-
ge os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações 
da sociedade civil e nas manifestações culturais. Inspirada nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana, ela tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O Instituto C&A foi fundado em 5 de agosto de 1991, como resposta ao desejo dos  
acionistas da rede de lojas C&A de institucionalizar sua política de investimento social no 
país. Uma das premissas do trabalho é atuar no campo da educação de crianças e adolescen-
tes. Outra, é o envolvimento de funcionários da C&A em um programa de voluntariado.

A missão do Instituto C&A é promover a educação de crianças e adolescentes das 
comunidades onde a C&A atua, por meio de alianças e do fortalecimento de organizações 
sociais. Sua visão aponta para a garantia do direito de crianças e adolescentes a uma edu-
cação de qualidade, para a construção de uma sociedade participativa, justa e sustentável.

O Instituto C&A opera por meio de programas, concebidos a partir da análise de 
demandas sociais. Para o desenvolvimento de suas ações, estabelece parcerias e alianças 
com outras organizações sociais e o poder público.

As atividades do Instituto C&A organizam-se em torno de três áreas complementares:

• Área Educação, Arte e Cultura: programa Educação Infantil; programa Educação 
Integral; programa Prazer em Ler.

• Área Desenvolvimento Institucional e Comunitário: programa Desenvolvimento 
Institucional; programa Redes e Alianças.

• Área Mobilização Social: programa Voluntariado.

O Instituto C&A é mantido pela Cofra Foundation, organização que responde pelos 
investimentos sociais do Grupo Cofra, de Zug (Suíça). O Grupo Cofra comanda a C&A.

O Instituto C&A





Sobre a agenda
O Guia do Voluntário do Instituto C&A deste ano abrange uma importante e atual 

temática: o direito de brincar. Voltado para os voluntários do Instituto C&A que atuam 
nas diversas regiões do país e para as organizações parceiras, o guia apresenta brincadei-
ras voltadas para crianças entre 0 e 6 anos e propõe uma reflexão sobre esse importante 
direito infantil.

Ao ritmo de uma agenda, a cada mês são abordados temas essenciais, como os 
direitos das crianças, a cultura da infância, a importância do brincar como linguagem 
expressiva e no desenvolvimento infantil, a diversidade de espaços lúdicos, o comporta-
mento das crianças e o papel da família e dos educadores. Além disso, o material des-
creve as ações desenvolvidas pelo Instituto C&A no âmbito do voluntariado e de outras 
iniciativas voltadas à primeira infância, como o projeto Paralapracá. É esboçado, ainda, 
um panorama sobre o papel das organizações de educação infantil e os desafios enfren-
tados por elas no Brasil.

Ao final de cada mês, são sugeridas atividades para serem desenvolvidas com  
as crianças e as equipes técnicas das organizações parceiras. Por fim, a publicação traz 
citações de pensamentos de autores e especialistas que se debruçam sobre o tema do 
brincar, bem como referências de programas, espaços lúdicos, cursos, sites, leis, artigos 
especializados, livros e vídeos para maior conhecimento e aprofundamento do tema.

Com este guia, o Instituto C&A pretende contribuir para a formação do seu corpo 
de voluntários, oferecendo um material de apoio fundamental e propondo um olhar  
voltado para o resgate do direito de brincar, prioritário para o desenvolvimento das atu-
ais gerações de crianças.

É interessante que as reflexões em grupo, pesquisas e leitura dos materiais sugeri-
dos sejam compartilhadas pelos voluntários e pelas equipes de profissionais das organi-
zações parceiras. O conhecimento adquirido pode também ser partilhado com os pais e 
outros atores responsáveis pela efetivação desse direito infantil.

Esperamos que apreciem o material e que a sua utilização possibilite diversão para 
muitas crianças!



Vamos iniciar uma viagem por diversas regiões do Brasil, a fim de conhecermos algumas 
das brincadeiras e brinquedos populares de cada lugar. O mapa que vamos traçar é riquíssimo 
em diversidade cultural e irá nos mostrar como criam e brincam as crianças de nosso país.

INFLUÊNCIAS DAS BRINCADEIRAS NO BRASIL

Influência portuguesa 

Como sabemos, o Brasil foi colonizado pelos por-
tugueses. Além da Língua Portuguesa, herdamos desse 
povo muitas lendas, estórias, jogos, festas, valores e 
brincadeiras. A pipa, por exemplo, embora seja de ori-
gem chinesa, foi introduzida no Brasil pelos portugueses 
no século XVI.

Influência africana

O Brasil teve grande influência dos negros africanos na vida econômica, social e cultural. 
Eles trabalharam, no período colonial, nos engenhos e plantações e, depois, nas lavouras e minas. 
Supõe-se que os primeiros negros africanos tenham sido trazidos em 1538 e escravizados durante 
os séculos XVI, XVII e XVIII, sobretudo nas regiões Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Pau-
lo) e Nordeste (Bahia, Pernambuco e Maranhão). Nessa época, eram as escravas negras (as amas 
de leite) que criavam e amamentavam os filhos das senhoras brancas. Além disso, elas ensinavam 
à criança as primeiras palavras e cantigas de ninar. A mãe preta transmitia aos seus filhos e aos de 
sua ama as histórias, lendas, contos e mitos, enfim, as tradições de seu povo.

Influência indígena

Os indígenas tiveram grande influência na culinária brasileira, no uso de remédios casei-
ros e utensílios de cozinha. As índias praticavam o cultivo de mandioca, cará, milho, jerimum, 
amendoim e mamão. Nas danças, esses povos imitavam animais demoníacos, os quais sempre 
aparecem em seus contos infantis. As mães faziam para seus filhos brinquedos de barro cozido 
com formato de gente e de animais. Em Roraima, as indiazinhas chamavam as bonecas de 
tupama, que significa “santo”.



VIAGEM PELO 
BRASIL QUE 

BRINCA
BRINCADEIRAS PÓS-MODERNAS 

As brincadeiras pós-modernas são as brincadeiras das 
crianças atuais. O termo pós-modernismo foi cunhado por  
sociólogos como Zigmunt Bauman, para falar da época atual.

Em comunidades rurais

Nessas comunidades, as brincadeiras acontecem em espaços amplos, em contato direto 
com a natureza. Os brinquedos são construídos com água, terra, plantas, pedras e casca de 
árvores, por crianças de idades variadas que ensinam umas às outras como elaborá-los.  
Muitas vezes, misturam-se trabalho e brincadeiras, pois meninos e meninas se divertem  
enquanto ajudam os pais nas tarefas domésticas ou na terra. 

As crianças dessas comunidades têm um repertório riquíssimo de brincadeiras, passadas 
de pai para filho, que misturam tradição, condição natural do entorno e culturas lúdicas diversas. 
Além disso, as crianças apropriam-se de experiências urbanas, ao entrarem em contato com as ci-
dades, e também globais, pelo acesso aos meios de comunicação e a brinquedos comercializados.

Em áreas urbanas 

As brincadeiras acontecem em casa, durante os intervalos das aulas na escola, nas brinque-
dotecas, em condomínios ou clubes, tanto pela falta de espaço quanto pela falta de segurança. 

Nessas áreas, as crianças são influenciadas por conteúdos “multiculturais”, isto é, a cultura 
local e global a que têm acesso por meio da mídia, arte, publicidade, revistas, internet etc. 

Em comunidades ribeirinhas 

As brincadeiras das crianças quilombolas, ribeirinhas e de comunidades indígenas revelam 
culturas particulares e universos permeados de mitos e costumes ancestrais dos grupos nos 
quais nascem e se desenvolvem. Em rodas e cantigas, crianças e adultos criam ritos e ritmos. 
Galhos de árvores, troncos, bichos, sementes, linhas, elásticos, tampinhas de garrafa, caixas de 
fósforos, pedras, barbantes, latinhas, chinelos de borracha, isopor, madeiras, cortiças e muita 
habilidade e imaginação são os materiais com os quais as crianças dessas comunidades cons-
troem seus brinquedos e inventam suas brincadeiras.

 
Fonte: Textos de Adriana Friedmann para o site Núcleo de Estudos e Pesquisas em Simbolismo, Infância e Desenvol-
vimento - NEPSID, disponível em: <http://www.nepsid.com/brincadeiras-regionais>.



ALGUNS BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS DAS REGIÕES BRASILEIRAS

As brincadeiras descritas a seguir originaram-se nas regiões indicadas. Entretanto, é  
importante dizer que elas também se manifestam em outros locais, onde, muitas vezes,  
sofrem adaptações e recebem nomes diferentes.

Londrina (Paraná)

Amarelão

Nessa brincadeira, podem brincar até qua-
tro crianças. Porém, caso haja mais crian-
ças, é só aumentar o número de casas.

Você vai precisar de

Giz ou fita-crepe

Como fazer

Com o giz ou fita-crepe, faça um traçado 
como o da Amarelinha. 

Numere as casas de 1 a 9. Também podem 
ser usadas letras, em vez de números,  
para fazer a sequência.

Como brincar

1. O primeiro jogador pula com os dois pés 
dentro do quadrado número 1. Sem mudar 
a posição em que caiu, deve pular para o 
número 2. Por exemplo, se ele caiu de  
costas para o número 2, ele deve pular  

de costas para a outra casa. E assim ele 
deve ir pulando até chegar ao número 9. 

2. Se o jogado chegar ao 9 sem errar e sem 
pisar nas linhas, ele pode pular direto para 
a saída. Nesse caso, ele tem o direito de 
“comprar” uma casa do jogo, escrevendo  
o nome dele nessa casa. A partir daí, ele  
é o único que pode pisar nela. 

3. Ganha quem conseguir comprar o maior 
número de casas. 

Regras

Não se pode mudar a posição em que caiu.

É preciso pular com os dois pés juntos.

Quem errar passa a vez para o  
próximo jogador. 

Para marcar ponto, tem de cair dentro  
da casa de saída sem pisar nas linhas.

Não se pode invadir a casa “comprada”  
por outro jogador.



REGIÃO SUL

Porto Alegre  
(Rio Grande do Sul)

Bilboquê

Você vai precisar de 

Garrafa PET

Fita adesiva

Barbante

Papel

Tesoura

Como fazer

1. Divida a garrafa PET ao 
meio e use a metade que 
tem o gargalo. 

2. Após cortar a garrafa, 
passe fita adesiva na  
sua borda.

3. Faça uma bolinha  
de papel e passe fita  
adesiva em volta dela  
para deixá-la firme.

4. Prenda uma das pontas 
do barbante na bolinha e 
amarre a outra no gargalo 
da garrafa. 

Como brincar

Movimente as mãos de 
cima para baixo para fazer 
a bolinha cair dentro do 
recipiente criado com a 
garrafa PET.



São Paulo (São Paulo)

Com quantos anos...

Você vai precisar de

1 corda

Como brincar

1. Duas crianças batem a corda e uma ter-
ceira pula, enquanto cantam os  
versos da cantiga (ver ao lado). 

2. Enquanto batem a corda, conta-se  
até o número em que o participante  
que está pulando errar. 

3. Quem errar vai bater corda.

4. Ganha quem pular mais!

Cantiga 

“Com quantos anos você pretende se casar? 

Com um, dois, três...”

Nova Iguaçu (Rio de Janeiro)

Queimada 

Você vai precisar de

Uma bola

Como brincar

1. Dois participantes tiram par ou  
ímpar e escolhem seus times, com  
número igual de pessoas. 

2. Desenhe uma linha no chão para separar 
um campo do outro. Desenhar outra linha 
ao final de cada campo: ali é o cemitério. 

3. As equipes se revezam, jogando a bola 
para tentar queimar alguém do time adver-
sário. Nessas jogadas não devem ultrapas-
sar a linha que divide os dois lados. Todos 
os jogadores têm que desviar da bola ou 
segurá-la sem deixá-la cair.

4. Quem for queimado vai para o cemitério. 

5. Ganha o time que mandar primeiro  
o outro time inteiro para o cemitério.



REGIÃO SUDESTE

Jaguaré (Espírito Santo)

Perna de pau

Você vai precisar de

2 tocos de madeira

2 estacas de madeira

2 pregos

1 martelo                           

Como fazer

1. Com o martelo, pregue as estacas 
em um dos lados de cada toco. 

2. Para brincar, é só subir nos tocos 
apoiando os pés na estaca e andar.

Curvelo (Minas Gerais)

Panelinha

Como brincar

1. Uma das crianças, escolhida para ser o  
mestre, canta a cantiga ao lado.

2. Quando ela terminar, todos ficam em  
silêncio e muito sérios. 

3. Se alguém der risada ou falar algo, o mestre 
aponta para essa pessoa e grita: “comeu”.  
Então, ela deve sair da brincadeira. 

4. O último a sair ganha a brincadeira  
e vira o mestre da vez.

Cantiga

Fon-fin, fon-fá

Panelinha, panelá 

Quem rir e falar 

Come tudo quanto há

Fechou a rosca.



Campo Grande  
(Mato Grosso do Sul)

Pique de cores

Como brincar

1. O grupo define quem será  
o pegador.

2. Este escolhe e grita para os  
outros o nome de uma cor. 

3. Todos devem sair correndo e 
tocar a cor pedida. Quem conseguir 
fazer isso não pode mais ser pego. 

4. Caso o pegador consiga captu-
rar uma das crianças antes de ela 
encostar na cor, ela se torna o novo 
pegador e deve escolher outra cor 
para que a brincadeira continue. 

Cuiabá (Mato Grosso)

Adoleta borboleta

Brinca-se em duplas ou em grupo, mas é preciso 
ter sempre número par de participantes. 

Como brincar

1. Em roda, as crianças intercalam as mãos:  
um participante coloca a mão direita sobre a 
esquerda do colega do lado. 

2. Cada um bate na mão do outro, que “passa a 
palma” para o outro amigo, enquanto cantam 
a música ao lado (cada palavra equivale a uma 
palma), até pronunciar a palavra “burra”. 

3. Aquele que conseguir bater na mão do colega 
ao falar “burra” o desclassifica. Caso contrário, 
quem tentou bater é quem deve sair do jogo. 

4. Vence quem ficar por último na brincadeira.

Cantiga

Adoleta

Le peti peti colá

Nescafé com chocolá

Adoleta 

Puxa o rabo do tatu

Quem saiu foi tu

Puxa o cabo da panela

Quem saiu foi ela.

Barra, berra, birra, borra, burra.



REGIÃO CENTRO-OESTE

Pirenópolis (Goiás)

Jacaré coió

Como brincar

1. Em roda, as crianças can-
tam os versos do jacaré coió 
e imitam seus movimentos. 

2. Como ele é um jacaré  
sem rabo, elas têm de  
balançar os quadris de  
forma bem exagerada. 

3. Quando o grupo estiver 
num ritmo bem animado, 
forma-se uma fila, que sai 
ziguezagueando pelo local.

Cantiga

Eu sou, eu sou, eu sou

Eu sou jacaré coió

Eu sou, eu sou, eu sou

Eu sou jacaré coió

Sacode o rabo, jacaré

Dá rabanada, jacaré

Eu sou jacaré coió.



Gavião (Bahia)

Bandeirinha arreou

Como brincar

1. São formados dois grupos com o  
mesmo número de pessoas.

2. Um dos participantes desenha uma 
linha no chão para dividir a área em  
dois campos. No fundo de cada campo,  
é colocada uma bandeirinha. 

3. Quando uma criança grita “bandeirinha 
arreou”, um time tem que roubar a ban-
deira do outro e trazer para o seu campo. 

4. Se ao entrar no campo adversário o 
jogador for pego por alguém desse time,  
ele deve ficar imóvel, como estátua, até 
que uma pessoa de sua equipe toque nele. 

5. Ganha quem conseguir trazer a bandei-
ra adversária para seu campo primeiro.

João Pessoa (Paraíba)

Sorriso milionário

Esta brincadeira deve ter, pelo menos,  
4 participantes.

Você vai precisar de

3 balões para cada participante ou  
3 folhas de árvores

Como brincar

1. Cada participante fica com três balões 
(estes podem ser substituídos por folhas de 
árvore) e todos têm que ficar andando,  
se misturando. Exceto um participante  
que será o mestre. 

2. Quando o mestre gritar “para”, cada parti-
cipante deve parar. O mestre tem que correr 
para a frente de cada participante e fazer pa-
lhaçadas. O outro deve ficar parado, sem rir. 
Quem rir perde um balão. Se ninguém rir, o 
mestre continua sendo o mesmo participante 
por mais uma rodada.

3. O desafio vai se repetindo e quem ficar 
sem balões sai da brincadeira. Quem tiver 
mais ganha. 

Atenção: Não vale fazer cócegas para  
o outro rir!



REGIÃO NORDESTE

Salitre (Ceará)

Bila 1

Você vai precisar de

Bilas

Como brincar

1. Para saber quem começa a 
brincadeira, os participantes 
fazem uma risca no chão, ficam a 
uns três metros de distância dali 
e jogam a bila (bolinha de gude). 
Quem jogar a que se aproximar 
mais da linha começa o jogo.

2. Cada um dos participantes 
coloca a bila no chão e reserva 
outras. O objetivo é acertar a 
bolinha do adversário. 

3. Antes de jogar, to-
dos os jogadores têm 
que dizer “palmo” ou 
“pio”. Quem falar “pio” 
deve fazer com que sua 
bolinha toque na do 
outro participante.  
Se conseguir, ganha a  
bolinha. Caso contrário,  
dá sua bila ao adversário. 

4. Quem falar “palmo” deve  
deixar a bila perto da bolinha  
que é seu alvo. Se a bila bater,  
ele perde a jogada (e a bola).



Porto Velho (Rondônia)

Carrocinha de picolé

Como brincar

1. Em roda, os participantes batem 
alternadamente um na palma da mão  
do outro enquanto cantam: “Carroci-
nha de picolé que cor você quer?”. 

2. Quando a cantiga acaba, aquele cuja 
mão é tocada por último tem que dizer 
uma cor que tenha na roupa de  
 

qualquer um dos participantes da roda 
– amarelo, por exemplo. 

3. Um participante bate na mão do ou-
tro, cantando sílaba por sílaba: “Ama-
relo só tem no seu corpo”. 

4. Se a música parar naquele que estiver 
usando a roupa com a cor falada, ele sai 
da brincadeira. Mas se a cantiga acabar 
quando tocarem na mão de um parti-
cipante que não estiver usando tal cor, 
aquele que escolheu a cor é quem sai.

Belém (Pará)

Cruzada de Belém

Você vai precisar de

1 elástico bem comprido.

Regras

Dois participantes seguram o elástico e um  
terceiro pula.

Quem errar passa a vez para o outro participante. 

O elástico geralmente começa no tornozelo,  
depois sobe para o joelho, para a coxa e para  
o quadril. Algumas crianças conseguem pular  
com o elástico na altura dos ombros e da cabeça.

Cada vez que o participante acerta a sequência 
toda, o elástico sobe; passa do tornozelo para  
o joelho, e assim sucessivamente.

Como brincar

1. Amarre as duas pontas do elástico.

2. Duas crianças entram no elástico, posicionan-
do-se em cada uma das extremidades, e afastam-
-se até que o elástico fique esticado.

3. O terceiro participante fica de frente para o 
elástico. Ele deve cruzar as duas laterais do elás-
tico e, segurando-as com o dedo polegar, devem 
fazer um X com elas. Depois, segura o elástico 
com os indicadores na frente e com os dedinhos 
atrás. 

4. Então, coloca os pés entre os triângulos maio-
res e solta o elástico, para ficar com as pernas 
para fora das linhas.



REGIÃO NORTE

Rio Branco (Acre)

Triângulo 

Você vai precisar de 

Bolinhas de gude

Como brincar 

1. Os participantes 
riscam um triângulo no 
chão e cada um coloca 
o mesmo número de 
bolinhas dentro dele. 

2. Depois, riscam uma 
linha a uma distância 
de dois passos largos 
do triângulo para lançar 
a bolinhas. 

3. Se um jogador 
acertar uma bolinha e 
tirá-la do triângulo, ela 
passa a ser dele. Se a 
bolinha que ele jogou 
ficar dentro da área, ele 
está fora do jogo.

Fontes: Mapa do brincar, disponível em: <http://mapadobrincar.folha.com.br/>
 e em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/>.

Cacoal (Rondônia)

Ariah Pexih

Como brincar 

1. A brincadeira é feita em grupo, na água. 

2. Os participantes pinçam (sem machu-
car), com a ponta dos dedos indicador e 
polegar, a parte de cima da mão do outro, 
formando uma espécie de “torre” com as 
mãos empilhadas. 

3. Todos balançam a “torre” de mãos para 
cima e para baixo e cantam várias vezes: 
“Ariah pexih, ariah pexih, ariah pexih”. 

4. Quando o grupo para de cantar, todos 
se afundam na água rapidamente.

Observação: Em tupi-mondé, língua falada 
pelo povo indígena suruí, “ariah pexih” 
quer dizer “pé de galo”.



Anotações
---------------------------------------------------------------------------------
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“A cultura infantil é um tecido de fios 
diversos: da cultura da família da  
mãe, da cultura da família do pai,  
da cultura criada pela natureza de 
cada criança, da cultura da escola,  

da cultura dos seus grupos.“

Adriana Friedmann, educadora e antropóloga brasilei-
ra, 2011, em “Paisagens Infantis: uma incursão pelas 

naturezas, linguagens e culturas das crianças”. Tese de 
doutorado, PUC-SP.



março

O conceito de “infância” varia conforme o tempo histórico e a região 
do mundo. Antigamente, nem existia esse termo, e meninos e meninas 
eram considerados adultos em miniatura. Atualmente, em algumas culturas, 
crianças desde cedo são muito pressionadas, sobrecarregadas de responsa-
bilidades ou mesmo já trabalham, deixando de viver o período da infância. 
Em outras, crianças são muito paparicadas e não amadurecem, prolongando 
sua infância até a juventude ou a idade adulta. Por isso, devemos pensar em 
vários conceitos de “infância” e compreender que, em cada cultura e tempo 
histórico, essa fase da vida é vivenciada em períodos e de formas diferentes.

A concepção de “crianças” guarda relação com a psicologia do desen-
volvimento que, desde os anos 1940, vem estabelecendo padrões de nor-
malidade e adequação no que se refere ao desenvolvimento físico, mental, 
social e emocional do indivíduo. Educadores, médicos, pais e cuidadores 
consideram os preceitos dessa psicologia um modelo para avaliar e com-
parar crianças nas diferentes idades. Está relacionada também à área das 
ciências sociais, sobretudo da antropologia, que estuda o ser humano com 
base em suas diferenças culturais, sociais, linguísticas, entre outras. Assim, 
dependendo da família, do contexto, da sociedade, das necessidades ou 
limitações individuais, cada criança é um ser único e complexo. Da mesma 
forma, não existe uma única infância, mas diferentes formas de ser criança, 
no interior de cada coletividade.

 Historicamente, o conceito de “cultura” tem também vários signifi-
cados. O termo origina-se do verbo latino colere, que significa “cultivar, criar, 
tomar conta, cuidar”. Na Antiguidade, “cultura” significava o cuidado do 
homem com a natureza (agricultura), com os deuses (culto), e também com a 
alma e o corpo das crianças, sua educação, formação e aperfeiçoamento das 

Cultura  
da infância



qualidades naturais. Isto é, a cultura era compreendida como aquilo que desenvolve e 
aprimora a natureza de cada um (puericultura).

A partir do século XVIII, o termo “cultura” passa a ser associado, de modo mais 
amplo, aos resultados e consequências da formação e educação dos seres humanos 
expressos em obras, feitos, instituições, técnicas, ofícios, artes, religiões, ciências, filo-
sofia, vida moral e vida política. Hoje em dia, ainda atribuem-se a ele vários significa-
dos que integram e, ao mesmo tempo, extrapolam os conceitos históricos de natureza 
e cultura: tudo o que tem sentido, começando pela linguagem, depende da cultura. 

A cultura está sempre em transformação e quando falamos em “cultura da 
infância” estamos nos referindo a um período em que as crianças protagonizam 
um rico processo de produção e de reprodução cultural. Em outras palavras, além 
da herança cultural recebida, como atores sociais, as crianças também produzem 
cultura, não sendo apenas reprodutoras de costumes já herdados. As crianças  não 
sabem menos que os adultos, seu saber está apenas relacionado a outras esferas.

É importante refletirmos como se desenvolve a criança do século XXI, sem per-
der de vista o contexto no qual cada uma cresce e é educada. Podemos afirmar que 
há grande diversidade de crianças, de culturas infantis, com suas singularidades e 
complexidades – é só nos remetermos aos diversos jogos e brincadeiras que variam 
de uma geração a outra, de uma região a outra, de um grupo a outro, em que cada 
criança expressa diferenças pela forma como brinca, reage; pelos conteúdos ou 
letras das músicas; pelas regras estabelecidas para os jogadores; e pelos espaços, 
objetos ou brinquedos utilizados. 

Importante ressaltar também que, por mais que as crianças recebam influên-
cias, valores e regras da sua família, da escola, da comunidade ou da mídia, cada 
uma delas irá desenhar seu próprio mapa mental, elaborando trajetórias particula-
res e utilizando sua fantasia e criatividade para expressar seus desejos e necessida-
des. Assim, é fundamental que educadores, pais e cuidadores foquem sua atenção 
na natureza e individualidade de cada criança, para conhecer suas necessidades, 
interesses, potenciais e a essência mais profunda de cada uma.



Sugestões de atividades 

I. Peça a cada criança que pergunte a seus pais a história da vida de cada 
um deles: onde eles nasceram; de onde vieram os avós paternos e ma-
ternos; os costumes da família (brincadeiras na infância, comidas etc.) e 
assim por diante.

II. Construa, com as crianças, a árvore genealógica de cada família, em 
grandes folhas de papel ou cartolinas. Em seguida, estimule-as a contar 
para o grupo, por meio de desenhos, relatos, colagens, alguns dos costu-
mes da sua família.



março-----------------------------------------------------------------------

1 sexta



março 3 domingo

Anotações

2 sábado

----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“As crianças devem ser consideradas 
uma população ou um conjunto de po-
pulações com pleno direito, com seus 
traços culturais, seus ritos, suas lin-

guagens, suas imagens-ações ou suas 
estruturas e seus ‘modelos de ações’.”

Claude Javeau, sociólogo belga, 1978, em  
Criança, infância(s), crianças: que objetivo  

dar a uma ciência social da infância?



março4 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 sexta 

-----------------------------------------------------------------------



março

Anotações

9 sábado 10 domingo

----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Nós precisamos valorizar o brincar 
como a cultura de uma criança, que, 
como qualquer cultura, possui sua 

própria linguagem.”

Bruno Bettelheim, psicólogo austríaco- 
-estadunidense, 1981, em  

Psicanálise dos contos de fadas (2007).



março11 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 sexta 

-----------------------------------------------------------------------
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Anotações

16 sábado 17 domingo

----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Encontramos o jogo na cultura como 
um elemento dado existente antes da 
própria cultura, acompanhando-a e 
marcando-a desde as mais distantes 
origens até a fase de civilização [em] 

que agora nos encontramos.”

Johan Huizinga, historiador neerlandês, 1938, 
em Homo ludens: a brincadeira como  

elemento da cultura (1980).
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 sexta 

-----------------------------------------------------------------------
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Anotações

23 sábado 24 domingo

----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Lembrar de onde surgiram as  
brincadeiras não é querer ser nos-

tálgico; é, sim, resgatar um ‘tesouro’ 
guardado na nossa infância, na  

dos nossos pais e avós.”

Adriana Friedmann, educadora e antropóloga 
brasileira, 1996, em O desenvolvimento da crian-

ça através do brincar (2005).



março25 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 sexta 
Paixão de Cristo

-----------------------------------------------------------------------



março

Anotações
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 sábado 31 domingo

----------------------------

Páscoa

“Certos jogos e brinquedos eram ricos 
de um simbolismo que hoje se perdeu: 
o mastro de cocanha ou pau-de-sebo 
está ligado aos mitos da conquista do 
céu; o futebol, à disputa do globo so-
lar entre duas pátrias antagonistas.”

Roger Caillois, sociólogo francês,  
em Os jogos e os homens (1990).



marçoAnotações

“O papagaio representava [...] a alma 
exterior do seu proprietário, o qual, 
permanecendo [...] no solo, estava 
ligado magicamente [...] à frágil  

armação de papel de seda entregue 
aos remoinhos das correntes aéreas.”

Roger Caillois, sociólogo francês, 
em Os jogos e os homens (1990).

-----------------------------------------------------------------------
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“O jogo é necessário na  
vida humana.”

Tomás de Aquino, filósofo italiano, 1856,  
em O jogo - de Pascal a Schiller 

(de C. Duflo, 1999).
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A Declaração dos Direitos da Criança foi criada no dia 20 de novembro 
de 1959, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, para assegurar que 
crianças de diferentes culturas, regiões, classes socioeconômicas, naciona-
lidades, etnias e de ambos os gêneros possam usufruir de iguais direitos e 
justiça social. Nessa declaração, divulgada pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), constam os seguintes princípios:

PRINCÍPIO 1º

A criança gozará todos os direitos enunciados nesta Declaração. Todas 
as crianças, absolutamente sem qualquer exceção, serão credoras destes di-
reitos, sem distinção ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, ri-
queza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou de sua família.

PRINCÍPIO 2º

A criança gozará proteção especial e ser-lhe-ão proporcionadas oportu-
nidades e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o desen-
volvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal 
e em condições de liberdade e dignidade. Na instituição de leis visando a este 
objetivo levar-se-ão em conta, sobretudo, os melhores interesses da criança.

PRINCÍPIO 3º

Desde o nascimento, toda criança terá direito a um nome e a  
uma nacionalidade.

Direitos das 
crianças



PRINCÍPIO 4º

A criança gozará os benefícios da previdência social. Terá direito a crescer e criar-
-se com saúde; para isto, tanto à criança como à mãe, serão proporcionados cuidados 
e proteção especiais, inclusive adequados cuidados pré e pós-natais. A criança terá 
direito a alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequadas.

PRINCÍPIO 5º

À criança incapacitada física, mental ou socialmente serão proporcionados o 
tratamento, a educação e os cuidados especiais exigidos pela sua condição peculiar.

PRINCÍPIO 6º

Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a crian-
ça precisa de amor e compreensão. Criar-se-á, sempre que possível, aos cuidados e 
sob a responsabilidade dos pais e, em qualquer hipótese, num ambiente de afeto e 
de segurança moral e material; salvo circunstâncias excepcionais, a criança de tenra 
idade não será apartada da mãe. À sociedade e às autoridades públicas caberá a 
obrigação de propiciar cuidados especiais às crianças sem família e aquelas que ca-
recem de meios adequados de subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial 
e de outra natureza em prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas.

PRINCÍPIO 7º

A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória pelo 
menos no grau primário. Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a 
sua cultura geral e capacitá-la a, em condições de iguais oportunidades, desenvolver 
as suas aptidões, sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade 
moral e social, e a tornar-se um membro útil da sociedade. Os melhores interesses 
da criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação e orienta-
ção; esta responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais. A criança terá ampla 
oportunidade para brincar e divertir-se, visando aos propósitos mesmos da sua 
educação; a sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o 
gozo deste direito.



PRINCÍPIO 8º

A criança figurará, em quaisquer circunstâncias, entre os primeiros a receber 
proteção e socorro.

PRINCÍPIO 9º

A criança gozará proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e 
exploração. Não será jamais objeto de tráfico, sob qualquer forma. Não será permi-
tido à criança empregar-se antes da idade mínima conveniente; de nenhuma forma 
será levada a ou ser-lhe-á permitido empenhar-se em qualquer ocupação ou empre-
go que lhe prejudique a saúde ou a educação ou que interfira em seu desenvolvi-
mento físico, mental ou moral.

PRINCÍPIO 10º

A criança gozará proteção contra atos que possam suscitar discriminação  
racial, religiosa ou de qualquer outra natureza. Criar-se-á num ambiente de compre-
ensão, de tolerância, de amizade entre os povos, de paz e de fraternidade universal 
e em plena consciência que seu esforço e aptidão devem ser postos a serviço  
de seus semelhantes.

Esses direitos precisam ser disseminados para que todos os adultos, cuidado-
res, professores, pais, educadores e, muito especialmente, as crianças os conheçam. 
Essa é uma das formas de garantir que tais direitos sejam respeitados.

Direito de brincar

Crianças sempre brincaram, desde a Antiguidade. Existem registros arqueológi-
cos e artísticos que reputam essa atividade aos primórdios da humanidade. Naquela 
época, o brincar era partilhado com os adultos em festas, feiras e locais de lazer. 
Crianças brincavam, independentemente da idade, em praças públicas e espaços 
livres. Espaço e tempo para brincar faziam parte do crescimento das crianças, de 
forma natural. 



No entanto, no decorrer da história da humanidade, a brincadeira, como fenô-
meno social, foi perdendo seus vínculos comunitários. Vários fatores estão na raiz 
desse problema, como a utilização do brincar como instrumento formal de ensino 
e, mais tarde, a perda dos espaços públicos pela falta de segurança. O fato é que o 
brincar começou a perder espaço, tempo e importância na maior parte das socieda-
des e a vida das crianças passou a ser preenchida com inúmeras ocupações, ativida-
des e obrigações, inclusive a de trabalhar. Somente no decorrer do século XX, com 
os estudos feitos em áreas como a Medicina, Psicologia, Pedagogia e, mais recen-
temente, a Neurociência e a Antropologia, o brincar reconquistou seu valor como 
prática essencial para o desenvolvimento infantil.

Assim, depois da ratificação da Declaração dos Direitos da Criança, o direito de 
brincar passou a ser tido como uma forma de direito à liberdade. Coube aos adultos 
permitir que as crianças escolham do que querem brincar, com quem, quando e 
como querem fazer isso, além de propiciar a elas oportunidades de brincadeiras,  
de fruição de espaços ao ar livre etc. 

Em 1989, a Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgada também pelas 
Nações Unidas, apontou a diferença entre os direitos dos adultos e os das crian-
ças: crianças têm direito à liberdade e à proteção por parte dos adultos. A partir de 
então, elas passaram a ser consideradas sujeitos de direitos, cidadãs, e não mais 
objetos de direitos. 

No Brasil, a Constituição de 1988 já sinalizara maior atenção aos direitos de 
crianças e adolescentes. No que se refere ao ato de brincar, ela orienta para o direi-
to ao lazer e à convivência familiar e comunitária. Da Constituição, surgiu em 1990  
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cujo objetivo é dispor sobre a pro-
teção integral da criança e do adolescente, que devem gozar de todos os direitos 
fundamentais inerentes ao ser humano. Nesse rol se encontram o direito à vida, à 
saúde, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao 
esporte e ao lazer. O ECA conclamou as famílias, a sociedade e o Poder Público a se 
comprometer com as crianças e adolescentes criando, ainda, organismos de super-
visão e controle como os Conselhos de Direitos e os Conselhos Tutelares.



Depois que o ECA nasceu, foram criadas várias organizações dedicadas a atuar 
pelos direitos da criança e do adolescente, entre as quais o Instituto C&A, funda-
do em 1991, e a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança, constituída um pouco 
antes, em 1990. Com a Fundação Abrinq, o direito de brincar começou a ser disse-
minado de forma pioneira no Brasil, abrindo campo para o desenvolvimento de um 
extenso trabalho em prol dessa causa nacionalmente.

Sugestões de atividades 

 I. Leia e explique para as crianças cada um dos princípios da Declaração 
dos Direitos da Criança. Na sequência, promova uma oficina de artes a 
fim de que elas produzam painéis – desenhos, pinturas, colagens – nos 
quais estejam representados cada um dos direitos. As obras poderão ser 
exibidas em uma exposição para que os pais e toda a comunidade tome 
conhecimento do assunto em questão.

II. Faça um levantamento junto às crianças sobre suas brincadeiras predi-
letas e organize com elas um programa lúdico para o ano letivo.



abril1 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 sexta 

-----------------------------------------------------------------------



abril

Anotações

6 sábado 7 domingo

----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“As crianças brincam como uma 
forma de liberar o excesso de energias 
contidas quando não são gastas para 

a sobrevivência.”

Herbert Spencer, filósofo inglês, 1860,  
em O jogo - de Pascal a Schiller  

(de C. Duflo, 1999).



abril8 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 sexta 

-----------------------------------------------------------------------



abril

Anotações

13 sábado 14 domingo

----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“O brincar é compreendido como es-
paço de elaboração, considerado como 
um laboratório do pensamento infantil 

constituído por uma linguagem simbólica 
singular apoiada em brinquedos, objetos 
de uso cotidiano, materiais de construção 
e baseada em regras que estejam direta-

mente associadas à infância.”

Parâmetros Curriculares Nacionais, Ministério 
da Educação e do Desporto do Brasil, 1998.



abril15 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 sexta 

-----------------------------------------------------------------------



abril

Anotações

20 sábado 21 domingo

----------------------------

Tiradentes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Todo e qualquer jogo se diferencia de 
outras condutas por uma atitude men-
tal caracterizada pelo distanciamento 

da situação, pela incerteza dos resulta-
dos, pela ausência de obrigação.”

Jacques Henriot, francês, 1989, em  
Études et Documents – Sans couleur de jouer.  

La métaphore ludique (compte rendu).



abril22 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 sexta 

-----------------------------------------------------------------------



abril

Anotações

27 sábado 28 domingo

----------------------------

Dia da Educação

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“As crianças precisam brincar, indepen-
dentemente de suas condições físicas, 

intelectuais ou sociais, pois a brincadei-
ra é essencial a sua vida”.

Siaulys, M. Brincar para todos. 2005.



abril29 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anotações

-----------------------------------------------------------------------

“O brincar da criança parece ser um 
destes espaços mais folgados em que 
se permite a criança ‘ser’ para além 
da compreensão do adulto, em que 

se permite a criança ser estranha, agir 
fora dos limites de controle impostos 

pela família.”

C. Cordeiro, em Brinquedos da memória, s/d.
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Maio
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6 7 8 9 10 11 12
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1 - Dia do Trabalho          17 - Dia da Internet
12 - Dia das Mães             30 - Corpus Christi

“O jogo é um remédio e um repouso 
que se dá ao espírito para relaxá-lo, 
restabelecer suas forças, juntamente 

com as do corpo.”

Nicolas Delamare, magistrado francês, século 
XVIII, em O jogo - de Pascal a Schiller  

(de C. Duflo, 1999).



maio Brincar 
como forma 

de expressão
O brincar é um fenômeno inato ao ser humano, mas é também aprendi-

do no decorrer da vida. É por meio de brincadeiras que os bebês descobrem 
e apreendem o mundo à sua volta, e expressam suas emoções e sentimentos, 
agindo e reagindo, experimentando e ressignificando o que vivenciam. 

O brincar é uma linguagem não verbal, assim como a música, o gesto, 
o movimento, a pintura, a escultura etc. Mais tarde, na medida em que as 
crianças vão adquirindo a linguagem verbal, elas continuam a se expressar 
por meio de canais não verbais: são eles que possibilitam cada indivíduo a 
descobrir suas habilidades, potenciais e limitações, assimilar e comunicar  
os aspectos inconscientes da sua personalidade. 

Muitas vezes, é por meio de atividades lúdicas que as crianças con-
seguem aceitar situações difíceis de serem compreendidas apenas com o 
pensamento; ou aderir a um tratamento quando doentes; ou ainda assimilar 
um medo ou uma situação de violência. É, portanto, fundamental a escolha 
que se faz de brinquedos e objetos oferecidos aos bebês, dos espaços nos 
quais eles ficam, seja em casa, na creche, ao ar livre; o que se fala, se lê e se 
canta para as crianças; o cuidado que se deve ter ao trocá-las, alimentá-las, 
colocá-las para dormir etc. Dosar os estímulos oferecidos é papel do cuidador, 
que precisa perceber cada criança nos seus ritmos e habilidades particulares. 
No entanto, a segurança não pode tolher a autonomia das crianças. Caso isso 
aconteça, os responsáveis precisam rever suas escolhas e atitudes junto delas.

À medida que adquirem a linguagem falada (por volta de 1 ano e  
meio de idade, dependendo da sociedade e da cultura), as crianças reinven-
tam o mundo em que vivem. Quando uma criança ri, faz caretas, conversa  
com sua boneca, com seu bichinho ou com o seu amigo invisível, ela está 



experimentando a vida. Quando ela empilha blocos e vai fazendo um discurso, con-
tando que está construindo uma torre, ela vira autora dessa construção e relata a sua 
brincadeira. Quando a criança vai contando o que está desenhando e quando termina 
e conclui que desenhou outra coisa, ela está dando forma e cor às suas emoções. 

No faz de conta, as crianças podem tanto reproduzir cenas da vida e emoções 
que precisam compreender quanto colocar nessas brincadeiras fantasias que não 
correspondem à sua vida real. As narrativas que aparecem no faz de conta espelham 
também desejos, medos, inseguranças ou dificuldades para compreender ou assimi-
lar determinada situação. Mergulhar com as crianças nos seus universos particulares 
faz com que os adultos conheçam os “bastidores emocionais”, raramente verbaliza-
dos, pois muito pode ser compreendido da vida real e da desejada por cada criança 
em uma brincadeira. Observar as atitudes das crianças e, sobretudo, suas emoções 
nas brincadeiras livres – que nos primeiros anos de vida devem ter prioridade –, é a 
forma de os cuidadores conhecerem as crianças e, de acordo com as manifestações 
individuais delas, poderem repensar e readequar atividades, espaços e programas 
voltados para elas – as chamadas brincadeiras direcionadas. Crianças muito peque-
nas, em geral, não têm a capacidade de prender a atenção e manter o interesse por 
muito tempo em uma mesma atividade. 

Ao crescer, as crianças tornam-se aptas a encarar desafios como brincar de 
roda, pega-pega, pular amarelinha, andar de motoca ou bicicleta, encaixar objetos 
uns dentro dos outros, montar quebra-cabeças etc. Tais atividades levam a outras 
vivências e emoções, como paciência de esperar a vez; frustrar-se por não conseguir 
superar uma meta; viver altos e baixos na imagem que tem de si mesma; fazer birra 
ou ficar violenta quando solicitada a partilhar um brinquedo ou a atenção de um 
adulto. Ou seja: em momentos de crise ou de transição é também no brincar que as 
emoções e sentimentos das crianças aparecem. 

Em tempo

No mês de maio, acontece a Semana Mundial do Brincar, com atividades em 
diversas partes do Brasil. A semana é uma ação organizada pela rede Aliança pela 
Infância nos cerca de 20 países em que a instituição atua. A proposta do evento é 



sensibilizar a população sobre a importância do brincar na infância. A realização da 
Semana Mundial do Brincar no Brasil tem o apoio do Instituto C&A.

A Semana Mundial do Brincar é comemorada no país desde 2001, ano em que 
a Aliança pela Infância foi criada localmente. A rede é um movimento internacional 
que atua facilitando a reflexão e a ação das pessoas que se preocupam com o cuida-
do e com a educação das crianças.

Informe-se sobre a programação da Semana Mundial do Brincar no site  
http://www.aliancapelainfancia.org.br.

Sugestões de atividades 

I. Após a leitura de um conto popular ou de um conto de fadas selecionado com 
a ajuda das crianças, proponha a elas uma brincadeira de “faz de conta”, uma 
releitura do conto. A ideia é construir com as crianças os cenários e as fanta-
sias dos personagens, respeitando a releitura que cada um (e o grupo) fará da 
história. É comum muitas crianças desejarem interpretar um mesmo persona-
gem (o lobo, a fada, a bruxa, a mãe, o policial etc.). É importante observar esse 
dado, pois ele serve para o educador compreender a repercussão da figura que 
as crianças não somente querem, mas provavelmente precisam representar e 
vivenciar. O processo de construção da brincadeira é muito mais relevante que 
o produto final. É no decorrer desse processo que o educador deve aproveitar 
para observar as reações, escolhas e emoções das crianças.

II. Distribua em quatro ou cinco cantos da sala materiais que incentivem as 
crianças a escolherem diversas atividades: um com objetos ou brinquedos para o 
faz de conta (bonecos, fantasias, mobiliários, objetos do cotidiano, maquiagens, 
carrinhos etc.); outro com propostas de materiais de artes (massinhas, papéis, 
giz de cera, canetinhas, aquarelas ou guache); outro canto com instrumentos 
musicais; outro ainda com brinquedos de construção, de encaixe, de empilhar 
etc.; ou ainda um canto com livros, almofadas e música. 

Essa proposta é voltada para crianças entre 2 e 5 anos, adequando os brinque-
dos e materiais conforme a idade, os interesses, temas em pauta etc. Para crian-
ças mais velhas, podem ser sugeridos também jogos estruturados. Se o espaço 
for ao ar livre, pode-se aproveitar os equipamentos existentes e a proposta de 
brincadeiras de percurso, caça ao tesouro etc.



maio1 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 sexta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 quinta

--------------------------------------------------------------------------

Dia do Trabalho



maio

Anotações

4 sábado 5 domingo

----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Para fazer ciência, as pessoas têm de 
ter brincado muito previamente.”

Albert Einstein, físico alemão, em  
O jogo - de Pascal a Schiller 

(de C. Duflo, 1999).



maio6 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 sexta 

--------------------------------------------------------------------------



maio

Anotações

11 sábado 12 domingo

----------------------------

Dia das Mães

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Toda a atividade da criança é lúdica, no 
sentido de que se exerce por si mesma. O 
ato de brincar é um comportamento que 
distorce a realidade objetiva, servindo a 

um papel expressivo, mas não gerador na 
constituição do pensamento da criança.”

Jean Piaget, epistemólogo suíço, 1964, em  
A formação do símbolo na criança: imitação, jogo 

e sonho, imagem e representação.



maio13 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 sexta 
Dia da Internet

--------------------------------------------------------------------------



maio

Anotações

18 sábado 19 domingo

----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“O jogo é uma atividade espontânea 
oposta à atividade do trabalho.  

É uma atividade que dá prazer [...] 
Caracteriza-se por um comportamento 

livre de conflito.”

Jean Piaget, epistemólogo suíço, 1964, em  
A formação do símbolo na criança: imitação, jogo 

e sonho, imagem e representação.



maio20 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 sexta 

--------------------------------------------------------------------------



maio

Anotações

25 sábado 26 domingo

----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Quase todos os comportamentos [...] 
são suscetíveis de se converter em 
jogo, uma vez que se repetem por  

assimilação pura, isto é, por simples 
prazer funcional.”

Jean Piaget, epistemólogo suíço, 1964, em  
A formação do símbolo na criança: imitação, jogo 

e sonho, imagem e representação.



maio27 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 sexta 

Corpus Christi

--------------------------------------------------------------------------
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5 - Dia Mundial do Meio Ambiente
12 - Dia dos Namorados

“O jogo é um instrumento de  
desenvolvimento da linguagem e do 

imaginário. É do escritor, [...]  
sua prioridade.”

Michel de Montaigne, filósofo francês, 1612.



junho As brincadeiras e 
o desenvolvimento 

da criança
A brincadeira caracteriza-se por ser uma atividade lúdica livre e es-

pontânea, cujos conteúdos e regras variam de um grupo a outro, embora 
as estruturas básicas sejam mantidas, independentemente do tempo, lugar 
ou conjunto de crianças que dela participam. Distingue-se a brincadeira do 
jogo por este ser estruturado e com regras fixas universais. São exemplos de 
brincadeiras: pega-pega, amarelinha, jogo dos saquinhos, pula-sela, brin-
cadeiras de roda, brincadeiras de palmas, corridas, adivinhas, faz de conta, 
fórmulas de escolha, bolinhas de gude, entre outros. Exemplos de jogos:  
de tabuleiro, de salão, de quadra etc. 

A brincadeira é característica do primeiro setênio de vida, e os jogos es-
tão mais presentes a partir dos 7 anos, embora eles possam ser introduzidos 
mais cedo. Atividades lúdicas são todas aquelas de caráter expressivo, como 
as artes, a música, o movimento, o teatro e as brincadeiras sem regras fixas.

 No que diz respeito ao desenvolvimento das crianças, este é marca-
do por quatro fatores: a herança genética, a educação, o meio ambiente e a 
qualidade das relações humanas − os vínculos − às quais elas estão expostas. 

Os três primeiros anos de vida do ser humano são fundamentais para  
o desenvolvimento físico, emocional, social, cognitivo e moral de cada pes-
soa. Entre o nascimento e a aparecimento da linguagem (por volta de 1 ano 
e meio a 2 anos), está o chamado período sensório-motor: por meio das 
sensações, do uso dos sentidos (paladar, olfato, tato, visão e audição), as 
crianças vão descobrindo o mundo, experimentando e utilizando seu corpo 
e sua motricidade, até conquistar a autonomia de ficar em pé. Também pela 
repetição e imitação, elas vão adquirindo a habilidade da fala. 



Entre os 2 anos e 7 anos, desenvolve-se o período da inteligência representa-
tiva. As crianças irão compreender o mundo reproduzindo, por meio de linguagens 
verbais e não verbais, a forma como compreendem e interpretam o que acontece à 
sua volta, construindo conceitos, incorporando habilidades, regras, valores, discipli-
nas, socializando com outras crianças e adultos, vivendo e assimilando suas emo-
ções de acordo com a convivência e os estímulos recebidos. 

A interação com os outros, com o mundo e com os objetos é básica para o de-
senvolvimento e diversas aprendizagens acontecerem. Até por volta dos 4 e 5 anos, 
as crianças são muito egocêntricas. Embora interajam com os outros, elas estão 
cognitivamente muito centradas nelas mesmas, e têm dificuldade de dividir, não por 
egoísmo, mas por uma capacidade mental ainda não desenvolvida. É a partir dos 6 e 
7 anos de idade, período das operações formais, que as crianças irão compreender 
o mundo letrado e as regras sociais; compreender que o “outro” é diferente dela,  
aprender a se colocar no lugar do outro e começar a se interessar por tudo aquilo 
que é diferente da sua família de origem: a escola, a comunidade e as diversas mani-
festações artísticas e culturais.

A brincadeira, seja aquela vivenciada naturalmente pela criança, seja aquela 
proposta por educadores, tem o potencial de contribuir com o desenvolvimento e 
crescimento de meninos e meninas. 

Brincadeiras mais corporais, como esconde-esconde, pega-pega, brincadeiras 
de correr, pular etc., de forma muito natural e com o ingrediente do prazer que toda 
brincadeira propicia, têm o potencial de trabalhar a coordenação físico-motora e a 
atenção, desafiando cada criança nas suas habilidades pessoais. Brincadeiras de ritmo, 
música, rimas, poesias desenvolvem nas crianças tanto a aquisição da linguagem como 
a concentração. Brincadeiras de faz de conta podem ajudá-las na sua socialização, pois 
assim elas podem se perceber ou se colocar no lugar dos outros, além de introjetar 
papéis sociais e valores morais. Brincadeiras como bolinhas de gude ou jogos dos 
saquinhos trabalham as habilidades motoras, a atenção, a capacidade de esperar a 
vez, a frustração de perder ou a alegria pela conquista ou por vencer desafios pesso-
ais. Brincadeiras de roda são excelentes possibilidades de perceber-se membro de um 
grupo com os mesmos direitos e também possibilitam a aquisição da musicalidade 



etc. Atividades lúdicas voltadas para as artes têm o potencial de desenvolver a criati-
vidade, a descoberta, a autonomia, fazer aflorar a capacidade artística e a experimen-
tação permanente, conforme os materiais oferecidos. Jogos estruturados oferecem a 
possibilidade de trabalhar a cognição e a apropriação de diversas estratégias, além de 
introduzir conhecimentos variados. Construir, empilhar, encaixar e juntar peças são 
ações que ajudam no desenvolvimento do pensamento concreto, da coordenação 
motora fina e na aquisição de noções de espaço. Ouvir histórias e depois desenhá-las 
ou representá-las possibilita o desenvolvimento da imaginação e da fantasia.

Brincar nem sempre é um ato prazeroso, pois também implica conflito e 
frustração. Vivenciar os aspectos obscuros no decorrer de uma brincadeira, jogo ou 
atividade lúdica é também muito importante como forma de desenvolvimento e 
aprendizagem para a vida.

Sugestão de atividades 

Crie com as crianças um calendário de atividades, no qual serão propostas ati-
vidades alternadas: individuais, em pequenos grupos, coletivas, dentro da sala, 
ao ar livre, em passeios etc. Fazer o levantamento de possibilidades em grupo 
e de forma lúdica, convidando meninos e meninas a sugerirem as brincadeiras. 
O adulto pode ajudar lembrando às crianças dos diversos repertórios, como a 
arte, música, o movimento, teatro etc., e organizando-os no tempo. As propos-
tas devem levar em conta as diversas faixas etárias, os espaços disponíveis e a 
cultura local.
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--------------------------------------------------------------------------



junho

Anotações

1 sábado 2 domingo

----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“E não é o jogo a arte de  
experimentar num único momento 

as transformações que o destino leva 
muitos anos para produzir?”

Aníbal Ponce, filósofo argentino, em  
O jogo - de Pascal a Schiller 

(de C. Duflo, 1999).



junho3 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 sexta 

Dia Mundial do Meio Ambiente

--------------------------------------------------------------------------
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Anotações

8 sábado 9 domingo

----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“O jogo é desenvolvimento do ser 
humano. É simultaneamente signo, 

manifestação e tomada de posse por  
si da humanidade da criança.”

Immanuel Kant, filósofo prussiano, 1787, em  
O jogo - de Pascal a Schiller 

(de C. Duflo, 1999).
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12 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 terça
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13 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 sexta 

Dia dos Namorados

--------------------------------------------------------------------------
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Anotações

15 sábado 16 domingo

----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“O jogo tem valor educativo, na medi-
da em que alia o prazer à condição de 
uma livre aprovação e de uma submis-

são autônoma às regras. [...] O jogo 
passa a ser associado à formação do 

ser humano em sua plenitude.”

Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço, 1761, em 
O jogo - de Pascal a Schiller 

 (de C. Duflo, 1999).
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19 quarta
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18 terça
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20 quinta
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21 sexta 
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Anotações

22 sábado 23 domingo

----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Os estágios do jogo infantil  
recapitulam toda a história biocultural 

do pensamento humano.”

Stanley Hall, psicólogo norte-americano, 1882.



junho24 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 sexta 

--------------------------------------------------------------------------
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Anotações

29 sábado 30 domingo

----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“A brincadeira reflete o decurso 
 da evolução do homem, desde a pré-
-história até o momento presente. É 
como se a história da raça humana 
fosse recapitulada por cada criança, 

cada vez que ela brinca.”

Stanley Hall, psicólogo norte-americano, 1882.



junhoAnotações

“Viver no brincar é viver nossa relação 
biológica sem tentar controlá-la pela 
instrumentalização de nossas ações e 
relações. É viver sem confundir o fazer 
com intenções que levem a atenção 

para além da ação.”

Humberto Maturana, neurobiólogo chileno, 
1993, em Amar e brincar (2009).

--------------------------------------------------------------------------
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13 - Comemoração do Estatuto da Criança e 
do Adolescente

“Brincando, as crianças observam 
mais atentamente e deste modo fi-

xam na memória e em hábitos muito 
mais do que se elas simplesmente 
vivessem indiferentemente todo o 

colorido da vida ao redor.”

John Dewey, pedagogo norte-americano, 1924.



julho A brincadeira nos 
diferentes espaços 

da vida das crianças

Crianças sempre brincaram espontaneamente nas suas casas, ruas, 
praças, feiras etc. No decorrer da história, esses espaços foram sendo  
substituídos por outros, tornando-se até mesmo raros. Atualmente, há  
um esforço para que tais espaços lúdicos sejam resgatados. 

A ausência de espaços abertos e adequados para o exercício do brin-
car, bem como a falta de tempo das crianças para essa prática, preocupa 
educadores. Isso acontece quando o brincar passa a ser substituído pela 
escola e inúmeras outras atividades complementares; quando as crianças 
perdem o espaço público pela falta de segurança; ou quando o perdem no 
lar por conta das várias exigências sobre elas. 

Com o surgimento de leis que promulgam o direito de brincar, ambien-
tes lúdicos começam a ganhar credibilidade nas creches e centros de edu-
cação infantil, nas comunidades, praças, hospitais, ruas de lazer, museus, 
centros culturais, clubes, shopping centers etc.

 Vejamos a importância − e algumas características − de um dos prin-
cipais espaços para a expressão lúdica das crianças: seu lar. A casa é o lugar 
mais íntimo e familiar para as crianças, pois é onde elas nascem, crescem, 
se desenvolvem e aprendem valores, e abriga inúmeras possibilidades de 
tempo e espaço para o brincar acontecer. Embora sejam os pais que esti-
pulam regras e limites, em suas casas, as crianças devem ter a decisão do 
que, onde, como, com o quê, quando e com quem querem brincar. Quando 
estão em seu lar e não estão fazendo atividades rotineiras – como comer, 
tomar banho, dormir, ajudar de alguma forma nas tarefas domésticas ou 
fazer lição −, as crianças devem ser incentivadas a usufruir de toda sua 



imaginação, desejo e vontade para criar suas próprias brincadeiras. Em algumas famílias, 
elas são estimuladas por adultos ou irmãos mais velhos. Em outras, elas têm irmãos mais 
novos com quem brincar e, em muitos casos, elas se divertem sozinhas. 

A mídia também tem tido grande influência no incentivo ao consumo de brinque-
dos, assim como a tecnologia tem invadido o universo de escolhas infantis. Essa situação 
tem afastado, de certa forma, as crianças de brincadeiras tradicionais.

A escola − sobretudo algumas creches − tem ofertado a possibilidade de brincar tanto 
dentro da sala quanto ao ar livre. Pequenos cantos com propostas diferenciadas para esco-
lha livre e individual alternam-se com atividades coletivas, de roda, brincadeiras cantadas, 
danças, brincadeiras de correr, pular, representar. É na primeira infância que os espaços de 
brincar precisam ser prioritários no cotidiano das crianças. Por ser a escola o espaço da diver-
sidade, todas as crianças precisam sentir-se incluídas. Assim, o conhecimento de onde vêm 
cada criança e sua família, quais são seus costumes e rituais, histórias e valores, deve servir 
de base para criar propostas lúdicas, onde todos se sintam partícipes e contemplados. 

Espaços lúdicos, como brinquedotecas, costumam ser ofertados em inúmeras insti-
tuições: em comunidades, favelas, clubes, ONGs, centros culturais ou religiosos, museus, 
shopping centers, universidades, hospitais ou pronto atendimentos, ônibus itinerantes 
etc. Mais importantes que serem ofertados, esses ambientes precisam ser adequados ao 
público atendido, considerando faixa etária, classe socioeconômica, necessidades espe-
cíficas, conteúdos trabalhados e atividades sugeridas. Não é necessário tanta quantidade 
de brinquedos, uma vez que eles são apenas um respaldo para que as crianças sintam-se 
logo confiantes no espaço e adquiram autonomia para escolher materiais e seus pares para 
brincar. O mais relevante é a proposta de espaços acolhedores e a diversidade das ativida-
des oferecidas. Nesses espaços, as crianças nunca devem ser obrigadas a participar, já que 
a ideia é justamente possibilitar a brincadeira livre, a autonomia e socialização. 

Espaços ao ar livre, como praças e parques, vêm sendo (re)desenhados ou restaura-
dos pelo sistema público ou pela comunidade − muitas vezes oferecendo equipamentos 
lúdicos − com o intuito de atrair as crianças e suas famílias. E, claro, fora das grandes me-
trópoles, áreas como praias, montanhas, zonas rurais e ribeirinhas, são ríquissimas para 
as crianças se divertirem, pois a própria natureza convida a criança a explorar, vivenciar 
diversas situações, criar e contemplar.



O brincar saudável e adequado 

Crianças pequenas precisam de espaços seguros, 
limpos e de objetos adequados para se divertirem. 
Não são necessários tantos brinquedos. O importante 
é que, na fase em que experimentam o mundo por 
meio de seus sentidos, como explicamos anterior-
mente, elas tenham objetos que possam ser levados à 
boca sem perigos, que não tenham pontas, lascas de 
madeira, que não sejam muito pesados, e assim por 
diante. No espaço onde o bebê se movimenta, é ne-
cessário sempre haver um adulto próximo, que deve 
estar atento às pontas, tomadas, produtos de limpeza, 
instrumentos cortantes, pequenos objetos, portas, 
gavetas etc. Os bebês devem ter à mão objetos de 
tamanho grande, coloridos e, de preferência, feitos de 
materiais naturais (algodão, madeira, lã etc.). 

As crianças até os 3 anos não conseguem manter 
a atenção na mesma atividade por mais do que 10 minutos. Assim, o estímulo do adulto, a 
percepção deste sobre as necessidades e interesses das crianças, é fundamental. Elas precisam 
alternar entre atividades de movimento (rolar, engatinhar, andar, correr, pular), de construção 
(com blocos, encaixes, quebra-cabeças), criativas (faz de conta, teatrinho, música, pintura, 
teatro), mais contemplativas (filmes curtos, ouvir estórias), ligadas ao cotidiano (cozinhar com 
a mãe ou cuidadora, ajudar, na medida das suas possibilidades, com pequenas tarefas domés-
ticas), junto à natureza (cuidar de plantas, de um pequeno jardim, de bichos de estimação) 
e atividades “meditativas” (crianças devem ter momento de “solidão”, fazer suas viagens na 
imaginação). Em casa, podem-se propor atividades também, mas reiteramos que o lar é o lugar 
fundamental para a criança fazer suas escolhas, mostrar suas preferências, expressar-se com as 
diferentes possibilidades. A casa é o espaço principal para a criança SER CRIANÇA.

A socialização das crianças é essencial. Os pais precisam criar oportunidades de contato 
com outras crianças e adultos, ora participando das atividades ora deixando-as sozinhas.

Sugestões de atividades 

I. Com a ajuda das crianças, faça 
uma lista dos diversos espaços para 
brincar que existem na sua comuni-
dade. Elaborem um mapa coletivo 
e planejem visitas a alguns dos 
lugares citados.

II. Brincadeira de arquiteto: cole-
tivamente, façam uma planta dos 
espaços lúdicos da instituição à 
qual pertencem e, com base nas 
propostas e ideias das crianças e 
dos educadores, planejem algumas 
transformações possíveis. A planta 
pode ser feita em cartolina, com 
desenhos e/ou colagens.
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Anotações

6 sábado 7 domingo
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“O jogar é o brincar em um contexto 
de regras e com um objetivo predefi-
nido. O brincar é um jogar com ideias, 

sentimentos, pessoas, situações e 
objetos. [...] O jogar é uma brincadeira 
organizada, convencional, com papéis 

e posições demarcadas.”

Lino de Macedo, psicólogo brasileiro, 2005, em 
Os jogos e o lúdico na aprendizagem escolar.



julho8 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 sexta 

---------------------------------------------------------------------------



julho

Anotações

13 sábado 14 domingo

----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comemoração do Estatuto 
da Criança e do Adolescente

“O jogo é uma brincadeira que  
evoluiu. A brincadeira é o que será do 
jogo, é sua antecipação, sua condição 
primordial. A brincadeira é uma ne-
cessidade da criança; o jogo, uma de 
suas possibilidades à medida que nos 

tornamos mais velhos.”

Lino de Macedo, psicólogo brasileiro, 2005, em 
Os jogos e o lúdico na aprendizagem escolar.
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“Não é mais suficiente oferecer  
serviços às crianças, é preciso  

devolver-lhes as cidades.”

Romano Prodi, político e economista italiano, em 
O jogo - de Pascal a Schiller 

 (de C. Duflo, 1999).



julhojulho22 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 sexta 

---------------------------------------------------------------------------



julhojulho

Anotações
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“Todo jogo se processa e existe no 
interior de um campo previamente 
delimitado, de maneira material ou 

imaginária, deliberada ou espontânea. 
[...] A arena, a mesa de jogo, o círculo 

mágico, o templo, o palco, a tela, o 
campo de tênis, o tribunal etc., têm 

todos a forma e a função de terrenos 
de jogo [...] lugares proibidos, isolados, 
fechados, sagrados, em cujo interior se 

respeitam determinadas regras.”

Johan Huizinga, historiador neerlandês, 1938, em Homo 
ludens: a brincadeira como elemento da cultura (1980).
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5 - Aniversário do Instituto C&A       
11 - Dia dos Pais
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“A brincadeira como uma forma de 
preparação instintiva, um pré-exer-
cício para a vida adulta, baseada na 

imitação de comportamentos inatos.”

Karl Gross, psicólogo alemão, 1896, em  
The play of animals. Play and instincts.



agosto O comportamento 
das crianças

Todas as crianças, ao brincarem, sobretudo de faz de conta, recriam e 
ressignificam inúmeras situações dos seus cotidianos. Elas constroem nar-
rativas que espelham o que elas estão vivenciando e sentindo. O brinquedo 
escolhido, o tema da brincadeira, a pessoa com quem irá brincar (ou se irá 
fazê-lo sozinha) e o espaço constituem pistas que sinalizam preferências, 
interesses, necessidades, potenciais e dificuldades da criança. O tempera-
mento de cada uma transparece no ato de brincar, e esse ato, por sua vez, 
ajuda a aprimorar seu comportamento.

Desde o nascimento, quando as crianças brincam, elas mergulham no 
seu universo interior. Um bebê que explora objetos, pessoas ou o espaço 
ao seu redor manifesta algumas emoções e atitudes, facilmente identifi-
cáveis nos seus gestos, balbucios e movimentos, como alegria, surpresa, 
medo, frustração, agitação, teimosia, nervosismo, satisfação e alívio. Essas 
manifestações, que se refletem de forma orgânica no corpo − chutando, 
esperneando, sorrindo, batendo, seguindo com o olhar, ouvindo, tocando, 
empurrando −, são os primeiros indícios que vão se incorporando e definin-
do o tipo de temperamento de cada criança.

Assim, a forma como a criança come (com mais voracidade, ou mais 
lentamente, brincando, com prazer ou fazendo caretas), como ela reage à 
água na hora do banho (prazer, brincadeira ou rejeição), como seu corpo 
reage à troca de fraldas (nervosismo, serenidade, alívio, foco no adulto que a 
cuida etc.), como ela pega no sono (se demora, se adormece sozinha ou nos 
braços de um adulto, ou ouvindo uma voz ou música que lhe traz conforto, 
ou chorando) são manifestações da sua personalidade. Outra característica 



importante é a maior ou menor autonomia, a segurança ou a falta dela, que cada 
criança manifesta no espaço onde se encontra: se fica mais quieta ou é mais ativa; a 
hora em que rola, se arrasta, engatinha, fica em pé e anda; o maior ou menor esforço 
que faz para pegar um objeto ou atingir um alvo, e assim por diante.

adquirir autonomia corporal, começar a imitar os adultos, a balbuciar e aven-
turar-se nas primeiras palavras, tudo constitui uma grande brincadeira – desde a ex-
periência da aprendizagem, do desenvolvimento, até a conquista de novos desafios. 
Como dissemos, cada criança tem seu ritmo próprio e, portanto, embora tenhamos 
referenciais dos estágios ideais de desenvolvimento na Primeira Infância, é necessá-
rio respeitar o tempo de cada uma.

A adequada interlocução com um adulto − em casa geralmente a mãe ou um 
cuidador e, na creche, geralmente um educador − é essencial para que a criança 
vá adquirindo segurança, apoio, confiança, limites e referências de formas de ser 
e comportar-se. as crianças irão imitar e reproduzir tudo o que perceberem nos 
adultos à sua volta (ou na televisão, por exemplo, se muito expostas a ela), até elas 
acharem seu jeito próprio de manifestar-se. 

Também nas linguagens plásticas – no desenho, na pintura e na modelagem – 
as crianças expressam-se por meio dos seus traços e das cores que utilizam, a sua 
interpretação do mundo, dos fatos, do que vivem, do que sentem. Ao escolherem 
um ou outro instrumento para tocar, uma história ou livro preferidos, um brinquedo, 
um canto onde gostam de ficar, as crianças estão permanentemente nos dizendo 
quem são e como são.

Ao passar da imitação para o  faz de conta, a criança passa a experimentar 
o que chamamos de “como se”. Nesse jogo simbólico, quem define as regras é a 
própria criança. Por isso, cada brincadeira de faz de conta é única, jamais se repete, 
mesmo que a criança brinque muitas e muitas vezes com o mesmo conteúdo. 

Algumas das temáticas que aparecem no faz de conta são mamãe−filhinha, 
professor, médico, bombeiro, policial, escola, bruxa, fada, personagens dos contos de 
fada ou estórias populares contadas para as crianças, super-heróis, imitação de perso-
nagens ou figuras e desenhos a que assistem na televisão. Os conteúdos têm relação 



direta com a vida de cada criança. As brincadeiras fantásticas são as mais reveladoras 
de seus temperamentos, tanto da sua vida real quanto da interpretação que fazem 
da vida real; tanto de alguma situação que possam estar vivenciando, quanto de um 
desejo inconsciente que não necessariamente faz parte dos seus cotidianos.

Assim, brincar de imitar/realizar tarefas domésticas – cozinhar, lavar, limpar, arru-
mar, cuidar de plantas e bichos de estimação – são atividades também muito enrique-
cedoras para o desenvolvimento da personalidade e de diversas habilidades.

Até os 6 ou 7 anos de idade, as crianças vão incorporando paulatinamente as 
regras. Assim, como no faz de conta, crianças nessa faixa etária são muito individu-
ais e flexíveis, fato que se reflete nas brincadeiras tradicionais. Embora o pega-pega, 
jogo de palmas, cantigas, brincadeiras de roda, pular corda, esconde-esconde, entre 
outras, tenham regras universais, elas se caracterizam por serem flexíveis e apresen-
tarem variações de um a outro grupo infantil. Todas essas brincadeiras são impor-
tantíssimas para as crianças viverem em grupo desafios individuais.

Sugestões de atividades 

i. Construa, com as crianças, uma minicidade nos espaços da creche ou da 
instituição. Essa brincadeira pode levar várias semanas ou meses, tanto 
pelo processo da construção – o que já é divertido – quanto pelo brincar 
no espaço já construído. 

ii. Baseando-se em um conteúdo trazido pelas crianças ou em uma histó-
ria ou conto, proponha a elas que o representem por meio de desenhos, 
modelagens, teatros, músicas etc. É também uma proposta a ser desen-
volvida em vários encontros.
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----------------------------
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“Um homem somente brinca  
quando ele é humano no sentido 

amplo da palavra, e ele somente é 
humano no sentido amplo da palavra 

quando ele brinca.”

Friederich Schiller, poeta, filósofo e historiador 
alemão, 1787, em A educação estética do  

homem (1995).
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Aniversário do Instituto C&A
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dia dos Pais

“O jogo é necessário na vida huma-
na. Assim como o homem precisa de 

repouso corporal para restabelecer-se, 
assim também precisa de repouso  

para a alma, o que é proporcionado 
pela brincadeira.”

Padre Tomás de Aquino, filósofo italiano, em 
Suma teológica, 1265-1272.
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16 sexta 
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Anotações

17 sábado 18 domingo

----------------------------
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“Uma nova experiência, se não for 
assustadora [...], atrairá primeiro a 
atenção, depois a exploração [...];  
depois que um aspecto novo do  
ambiente for investigado [...], ele  

poderá ser tratado mais levemente  
e ser divertido.”

Catherine Garvey, psicóloga norte-americana, 
1977, em Brincar (1992).
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23 sexta 
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“Os jogos da criança são o insubstituí-
vel lugar de uma autoaprendizagem 
por si mesma, em que vemos que se 

trata de uma cultura livre.”

Immanuel Kant, filósofo prussiano, 1787, em  
O jogo - de Pascal a Schiller 

 (de C. Duflo, 1999).

Dia Nacional da Educação Infantil



agosto26 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 sexta 

--------------------------------------------------------------------------

Dia Nacional do Voluntariado



agosto

Anotações

31 sábado

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“O caráter lúdico de um ato não  
vem da natureza do que é feito, mas 
da maneira como é feito. O brincar 

tira suas configurações de comporta-
mentos de outros sistemas afetivos 

comportamentais.”

Jerôme Bruner, psicólogo norte-americano, 1976, 
em Play: its role in development and evolution.



agostoAnotações

 “Lili vive no mundo do faz de con-
ta. Faz de conta que isto é um avião, 

zum... Depois aterrizou em pique e vi-
rou trem Tuc, tuc, tuc, tuc... Entrou pelo 
túnel chispando. Mas debaixo da mesa 

havia bandidos. Pum! pum! pum! 
pum! O trem descarrilhou. E o moci-

nho? Meu Deus! No auge da confusão, 
levaram Lili para a cama à força. E o 
trem ficou tristemente derrubado no 

chão, fazendo de conta que era mesmo 
uma lata de sardinha.”

Mario Quintana, em Lili inventa o mundo, 2005.

--------------------------------------------------------------------------
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7 - Independência do Brasil

“O jogo representa um instinto  
herdado do passado.”

Stanley Hall, psicólogo e educador  
norte-americano, 1882, em  

Transformations: the anthropology  
of children’s play  

(de H. B. Schwartzman, 1978). 



setembro O papel  
da família e  

do adulto
Atualmente as crianças nascem e crescem em núcleos familiares muito 

variados. algumas são criadas pela mãe e pelo pai, outras têm irmãos mais 
velhos ou mais novos. algumas são criadas por irmãos mais velhos, outras 
têm de tomar conta de irmãos mais novos. algumas são criadas por avós ou 
tios, outras crescem em comunidades onde vários adultos tomam conta de 
muitas crianças. Ou crescem em abrigos, em favelas. Algumas moram nas ci-
dades e ficam muito tempo em casa ou no apartamento, outras crescem em 
zonas rurais, em contato permanente com a natureza. algumas passam boa 
parte do dia na creche ou em atividades fora do lar. Algumas têm espaços 
para brincar, mas muitas não os têm. Nesses múltiplos contextos e situa-
ções, há sempre adultos cuidadores por perto, que são a grande referência 
da vida de cada criança.

Qual é o papel da família na garantia do direito de brincar? Todo adulto 
foi criança um dia e brincou durante a infância − uns mais, outros menos. 
Quando chega ao mundo uma nova criança, os pais ficam ao mesmo tempo 
encantados e assoberbados com as responsabilidades de cuidados diários. 
Grande parte deles toma como prioridade a higiene, a alimentação, o sono e 
a saúde dos filhos e deixa de lado o brincar, que é tão essencial para o de-
senvolvimento saudável de todo ser humano. e, não raro, com o decorrer do 
tempo, empregam babás para substituí-los no cuidado com os pequenos. 

Muitas crianças, sobretudo das mais novas gerações, têm se ressentido 
com a ausência dos pais e manifestado essa insatisfação de diversas formas: 
por meio de agressividade, tristeza, depressão, doenças, alergias, dores de 
cabeça, de estômago, consumismo − pedindo o tempo todo novos brinque-
dos −, ficando “hipnotizadas” com tablets, videogames, programas de tele-
visão, computador, smartphones etc. Mas de que maneira os pais poderiam 



− mesmo que não por longo período, mas com qualidade − usufruir do tempo em 
que estiverem junto dos filhos? A resposta certa é “brincando com eles”!

Isso significa entregar-se ao tempo das crianças, que não é o mesmo dos relógios 
nem dos calendários dos adultos, mas um tempo em que estes podem mergulhar e 
brincar, dialogar e conhecer seus filhos. Um momento em que podem ensinar as brin-
cadeiras e brinquedos que fizeram parte da sua infância para os filhos, sendo uma das 
riquíssimas possibilidades de estabelecer vínculos e presença junto às crianças. 

Os avós também têm papel muito importante, e podem partilhar brincadeiras, 
transmitir costumes, músicas, contos, rituais e valores, enfim, um universo lúdico 
diferente para seus netos. Brincadeiras espontâneas em família, na hora das refei-
ções, nas viagens de carro, na rua, nos translados, ao ar livre ou em qualquer espaço 
de convivência criam um clima e uma sintonia única que dá identidade particular a 
cada família, criando linguagens só por elas conhecidas e compreendidas. 

Como o brincar é a linguagem das crianças, os pais podem transmitir muitos 
conhecimentos por meio de brincadeiras. Para isso, é necessário proporcionar 
tempo e espaço adequados dentro de casa para elas. Práticas educativas podem ser 
exercitadas na disposição dos objetos em casa, na indicação dos espaços livres em 
que elas podem brincar e se movimentar à vontade, na estipulação do tempo para 
as brincadeiras, e assim por diante. 

É também papel dos pais introduzir a criança em diversos espaços sociais: além do 
convívio com avós, tios, primos, os pais precisam participar dos encontros propostos pela 
escola, na vizinhança ou comunidade, das festas, feiras, datas comemorativas, e assim por 
diante. É importante que as crianças brinquem na casa de outros amigos, que os convidem 
para suas casas, que frequentem e comemorem aniversários para promover a socialização 
e a convivência com diferentes modos de ser, de pensar, de sentir, de fazer. 

A família é a base, o berço da educação das crianças, especialmente nos primeiros sete 
anos de vida. Mas outros atores também educam: a escola e seus educadores, adultos de refe-
rência em espaços que a criança frequenta, a mídia, os brinquedos, filmes, livros e toda a infor-
mação ao alcance dos pequenos. E qual é a função de educadores e cuidadores, especialmente 
na creche ou no centro de educação infantil, na garantia do direito de brincar? Os educadores 
são a referência, inclusive afetiva, que a criança tem fora do ambiente familiar, por isso eles são 
figuras importantes. O jeito como eles falam, como cuidam, a atenção dispensada a ela, os  



gestos, o tom de voz, o jeito de brincar, de acolher, de 
aprovar ou reprovar têm profunda influência na vida e 
desenvolvimento de cada uma delas. Mais uma vez, o 
brincar, como linguagem expressiva, é o canal que educa-
dores precisam utilizar para comunicar-se com os peque-
nos e conhecer e interpretar quem cada criança é, o que 
elas vivem, o que sentem. 

assim, é papel do educador criar ambientes 
seguros, aconchegantes, onde as crianças possam se 
movimentar à vontade. Ele precisa escolher brinquedos, 
materiais e, principalmente, atividades adequadas a cada 
criança e ao grupo. Precisa, ainda, ter muita flexibilidade 
com relação à organização do tempo e do espaço e à 
proposta e diversidade de atividades – como brincadei-
ras coletivas, individuais, atividades artísticas, jogos de 
construção, faz de conta, música, movimento, dança, 
contação de histórias, teatros, circo, passeios, tempos de 
descanso, hora do lanche, da higiene − sempre respeitan-
do ritmos individuais. além disso, deve ouvir as crianças 
e observar suas reações, suas dificuldades, seus desejos, 
bem como apreciar suas produções e “ler” as mensagens 
que surgem nos processos do brincar. essa observação é 
essencial para que ele não fique somente ligado no plane-
jamento e conteúdos externos, mas, sobretudo, atente 
para as necessidades, interesses e potenciais a serem desenvolvidos em cada criança.

o educador tem a responsabilidade de propiciar oportunidades para as crianças 
serem crianças e viverem suas infâncias de forma plena e integrada. Os primeiros sete anos 
de vida não é o período adequado para se fragmentar a vida do indivíduo com disciplinas 
ou matérias para o trabalho de diferentes aspectos: o educador tem de saber que esse é o 
tempo de elas estarem inteiras, presentes com seus corpos, suas emoções, seus potenciais 
individuais. É o período em que precisam de tempo para a brincadeira livre, alternando-
-a com momentos para a brincadeira ou atividades lúdicas dirigidas. Assim, em função do 
que cada criança traz, o educador irá desenhando e criando propostas. 

Sugestões de atividades 

i. Crie um canal de comunicação com os 
pais: pode ser um caderno, um álbum 
etc. Diariamente, todas as crianças, 
com seu auxílio, contam aos pais algum 
episódio especial vivenciado na escola 
ou na organização social, e os pais e as 
crianças, por sua vez, relatam para o 
educador algum episódio vivenciado  
em casa. Dúvidas, medos, problemas 
podem assim ser trabalhados com essa 
forma lúdica de conversa. Os adultos 
podem escrever, enquanto as crianças 
ilustram o álbum, por exemplo.

II. Registre em um caderno, fotografe 
ou filme brincadeiras e outras ativida-
des das crianças. Depois, com a equipe 
de educadores, faça uma leitura das 
mensagens que as crianças revelam em 
suas brincadeiras, por meio dos gestos, 
falas etc. Esse exercício precisa ser feito 
sazonalmente para aprofundar o conhe-
cimento em relação às crianças nas suas 
atividades espontâneas, possibilitando 
conhecê-las nos momentos mais autên-
ticos da expressão do seu ser.
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setembro

Anotações

1 domingo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“O verdadeiro jogo infantil é o  
mistério sagrado, ao qual os mais 
velhos podem somente dar uma  
olhada espionando através da  

fresta da cortina.”

William Wells Newell, folclorista norte-ameri-
cano, 1883, em Games and songs of American 

children (1963).
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3 terça
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6 sexta 
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 Independência do Brasil

“‘Brincar’ é fazer o que minha natu-
reza deseja. ‘Trabalhar’ é fazer o que 

minhas aptidões conseguem”.

  Caroline Chester, criança de 14 anos, 1915, em 
O jogo - de Pascal a Schiller 

 (de C. Duflo, 1999).
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10 terça
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13 sexta 
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“O jogo é um meio de expressão de 
qualidades espontâneas ou naturais 

da criança, como recriação, momento 
adequado para observar a criança, 

que expressa por meio dele sua natu-
reza psicológica e inclinações.”

Jean Luiz Vivès, teólogo, filósofo e pedagogo 
espanhol, 1612, em O jogo - de Pascal a Schiller 

 (de C. Duflo, 1999).
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18 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 terça
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 sexta 
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setembro

Anotações

21 sábado 22 domingo
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“O estudo do jogo pode fornecer-nos 
ensinamentos preciosos para a arte 

de inventar. Os homens nunca são tão 
engenhosos quanto na invenção dos 
jogos; o espírito encontra-se então 

com a vontade.”

Blaise Pascal, cientista, filósofo e teólogo francês, 
1653, em O jogo - de Pascal a Schiller 

(de C. Duflo, 1999).



setembro23 segunda
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25 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 sexta 

------------------------------------------------------------



setembro

Anotações

28 sábado 29 domingo

----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Se brincar é essencial é  
porque é brincando que o  

paciente se mostra criativo.”

Donald W. Winnicott, pediatra e psicanalista 
inglês, 1975, em O brincar e a realidade.



setembro30 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anotações

“O jogo é uma realidade móvel  
que se metamorfoseia conforme  
a realidade e a perspectiva do  

observador e do jogador.”

A. Trifu, 1986, em Archives de Psychologie – Une 
definition du jeu. In: Archives de Psychologie.

------------------------------------------------------------
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12 - Nossa Senhora Aparecida  
(Padroeira do Brasil)
12 - Dia das Crianças

“O brinquedo é um veículo de ensino 
de habilidades na medida em que a 
criança se coloca na perspectiva do 
outro. A criança passa do plano in-

terpessoal (nos jogos livres) ao plano 
social (nos jogos organizados).”

Georges Herbert Mead, filósofo norte-americano, 
1934, em Mind, self and society.



outubro O Instituto C&A  
e a educação  

infantil
O apoio a projetos voltados à educação infantil é uma das marcas do 

Instituto C&A, ocupando lugar de destaque na agenda da organização desde 
que foi fundada, em 1991. A importância da educação infantil no desenvol-
vimento da criança pequena é reconhecida particularmente por meio do 
investimento em ações voltadas a qualificar o atendimento e a promover  
a implementação de políticas públicas na área.

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
numa pesquisa realizada em 2010, a taxa de frequência escolar à creche 
(população com idade entre 0 e 3 anos) era de 18,4%, enquanto à pré-esco-
la (crianças entre 4 e 6 anos) era de 81,3%. Embora a frequência às creches 
não seja obrigatória no país, ela é assegurada como um direito da criança 
pela Constituição brasileira, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação  
nacional (lDB) e pelo estatuto da Criança e do adolescente (eCa).

 O programa Educação Infantil do Instituto C&A parte do princípio  
de que toda criança tem direito a uma escola equitativa, plural e acolhedora 
– um espaço no qual ela possa contar com a educação e o cuidado apro-
priados à sua faixa etária e em que seja respeitada a sua condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento. O objetivo do programa é contribuir para o 
acesso à educação de qualidade de crianças de 0 a 6 anos.

Na prática, o programa organiza suas ações em duas frentes de tra-
balho: o apoio a ações de articulação e de mobilização social e o apoio à 
formação de professores.

No primeiro caso, o Instituto C&A atua no fomento a organizações so-
ciais, redes, movimentos e campanhas que trabalham pela proposição de leis 
de promoção da educação infantil, bem como pelo monitoramento e controle 



da implementação de políticas públicas para a educação infantil. Merecem destaque aí 
a parceria com a Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) e o Movimento Interfóruns de 
Educação Infantil do Brasil (Mieib). No segundo caso, os esforços do programa Educa-
ção Infantil estão direcionados à implantação do projeto Paralapracá. 

 O projeto Paralapracá tem por finalidade contribuir para a melhoria do aten-
dimento às crianças que frequentam instituições de educação infantil, por meio da 
formação de profissionais da educação e do acesso a materiais pedagógicos de qua-
lidade, tanto para as crianças quanto para os professores. As ações de formação são 
desenvolvidas em parceria com redes municipais de ensino selecionadas em edital.

Em seu primeiro ciclo (2010-2012) o projeto Paralapracá foi implementado em 
cinco cidades da região nordeste do Brasil: Campina Grande (PB), Caucaia (Ce), Feira 
de santana (Ba), Jaboatão dos Guararapes (Pe) e Teresina (Pi). aproximadamente 
1,1 mil professores das redes municipais de educação infantil dessas localidades 
participaram de formações em torno dos eixos brincadeira, arte, música, histórias, 
exploração do mundo e organização do ambiente. em 2013, tem início um outro 
ciclo do projeto, envolvendo mais professores em novas cidades.

RNPI e Mieib

A Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) é formada por organizações da 
sociedade civil, do governo, do setor privado, de outras redes e de organizações 
multilaterais que atuam na promoção e defesa dos direitos da primeira infância. A 
RNPI tem por missão “fomentar a elaboração, o aprimoramento e a integração das 
políticas nacionais para as crianças até os 6 anos de idade, monitorando e avaliando 
sua implementação; consolidar e disseminar conhecimento e informações sobre as 
temáticas dessa faixa etária e organizar ações de mobilização social e política visan-
do à defesa e promoção de seus direitos” (Rede Nacional Primeira Infância,  
http://primeirainfancia.org.br/?page_id=28).

Entre as realizações recentes da RNPI está a elaboração do Plano Nacional pela 
Primeira Infância (PNPI), documento gerado em um processo de ampla participação 
social que envolveu mais de 130 especialistas e 80 instituições, entre elas o Instituto 
C&A. Com a chancela do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 



(Conanda), o plano foi lançado em 2010 e propõe, até 2022, ações amplas e articu-
ladas de promoção e realização dos direitos das crianças de 0 a 6 anos de idade, a 
exemplo do direito à educação, saúde, assistência social, cultura, convivência familiar 
e comunitária e ao brincar.

O Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (Mieib) também 
participou da elaboração do Plano Nacional pela Primeira Infância. O organismo 
congrega participantes de Fóruns de Educação Infantil de diferentes Estados brasilei-
ros, com o objetivo de promover uma atuação conjunta em torno do fortalecimento 
da educação infantil como campo de conhecimentos, de atuação profissional e de 
política educacional pública.

Além disso, o Mieib propõe mobilização e articulação junto aos organismos 
responsáveis ou representativos do setor educacional no plano nacional e divulga 
para a sociedade brasileira uma concepção de educação infantil comprometida com 
os direitos fundamentais das crianças e que evidencie a importância dos primeiros 
anos de vida no desenvolvimento do ser humano.

Sugestões de atividades 

I. Pesquise sobre as fundações, ONGs, centros culturais e outras 
instituições, inclusive da sua região, que desenvolvem ações voltadas 
para o direito de brincar e para a educação infantil. Organize uma 
série de visitas a esses lugares para que as crianças os conheçam. 

II. Você sabe o que é o Plano Nacional de Educação (PNE)? Existe 
um Fórum de Educação Infantil no seu estado? Faça uma pesquisa 
que responda a essas questões.
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4 sexta

---------------------------------------------------------------



outubro

Anotações

5 sábado 6 domingo

----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O termo jogo tem origem no latim jocus, 
que significa “gracejo, graça, pilhéria, es-
cárnio, zombaria”, e desbancou o termo 
ludus, “jogo, divertimento, recreação”. 

Em latim, jocus é a palavra originalmente 
reservada para as brincadeiras verbais: 

piadas, enigmas, charadas etc.

Dicionário Houaiss, 2001.
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11 sexta 
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Nossa Senhora Aparecida 
(Padroeira do Brasil)
Dia das Crianças

Lúd(ico): ludus = “jogo, divertimento, 
recreação”, termo do qual se  

originaram aludir, iludir, ludibriar, elu-
dir, prelúdio etc. Originalmente, refere-

-se ao brincar não verbal, à  
ação propriamente dita.

Dicionário Houaiss, 2001.
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Brincadeira é o ato ou efeito de  
brincar. Jogo é divertimento, passa-
tempo, distração. Etimologicamente, 

“brincado + eira”.

Dicionário Houaiss, 2001.
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Anotações

26 sábado 27 domingo
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Brincar, etimologicamente, é  
“brinco + ar”. Brinco vem de Blinken, 
que é “brilhar, cintilar”, cujo sentido 

teria passado ao de “agitar-se”,  
e Springen é “pular, saltar,  

divertimento, jogo de crianças”.

Dicionário Houaiss, 2001.
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Instituto C&A  
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2 - Finados
15 - Proclamação da República

 “Grande é a poesia, a bondade e as 
danças... Mas o melhor do mundo 

são as crianças.”

Fernando Pessoa, escritor português.



novembro O projeto  
Paralapracá e a 

brincadeira
Como já mencionamos, uma das frentes de trabalho do programa Edu-

cação Infantil do Instituto C&A é o projeto Paralapracá. O principal objetivo 
da iniciativa é contribuir para a melhoria do atendimento às crianças que 
frequentam instituições de educação infantil, por meio da formação de pro-
fissionais da educação e do acesso a materiais pedagógicos de qualidade, 
tanto para as crianças quanto para os professores.

Para atingir esse propósito maior, o projeto se propõe a implementar 
e/ou apoiar projetos de formação continuada; disponibilizar e incentivar a 
utilização de recursos próprios da cultura infantil nas práticas cotidianas; 
apoiar e incentivar o registro, a sistematização e a disseminação de práticas 
pedagógicas e produções culturais; e contribuir para a formulação de políti-
cas públicas de formação docente e acesso a materiais de qualidade.

As ações de formação são desenvolvidas em parceria com redes municipais 
de ensino, a partir de acordos de cooperação  estabelecidos com as Secretarias 
Municipais de Educação. O público-alvo do projeto são profissionais das secreta-
rias, diretores, coordenadores e professores que atuam na educação infantil.

O processo de formação de professores baseia-se no desenvolvimento 
de seis eixos – brincadeira, arte, música, histórias, exploração do mundo e 
organização do ambiente – e conta com um material de apoio elaborado 
para atender às necessidades do educador da primeira infância em relação 
a esses eixos.

As escolas que participam do projeto recebem a Mala Paralapracá, que 
reúne fantoches, adereços, livros infantis e CDs de música para inspirar as 
ações dos professores com as crianças. Também são destinados às escolas 
participantes um conjunto de cadernos de orientação, pasta de registro, 



livros técnicos e a série de vídeos Paralapracá, disponível para download na seção 
do site do Instituto C&A (www.institutocea.org.br/midiateca).

Perceba o sentido de cada eixo da formação de professores oferecida pelo 
projeto Paralapracá: 

Brincadeira

É na possibilidade da brincadeira livre, alternada com a dirigida, que as crian-
ças expressam o que sentem/pensam/vivem, conhecem diversas culturas, criam e 
ressignificam a realidade. Brincar é essencial para o desenvolvimento infantil e um 
direito de toda criança.

Música

as experiências que as crianças têm com música, instrumentos, CDs, rádios etc. in-
fluenciam no significado que a linguagem musical assumirá para elas ao longo de sua vida.

Arte

Dança, trabalhos manuais, pintura, modelagem, música, teatro, exposições. A relação 
com a arte se nutre com as experiências do fazer e sentir nas mais diversas manifestações.

Histórias

A ênfase é dada às experiências leitoras das crianças e ao vínculo que, desde 
pequenas, elas estabelecem com a literatura – quem conta as histórias e como e 
onde são contadas.

Exploração do mundo

Diversos temas do mundo natural e social despertam o interesse das crianças. 
Além dos repertórios surgidos em cada grupo e cultura infantis, são apresentadas 
outras linguagens – numérica, oral e escrita, musical, corporal, artística e lúdica.

 Organização dos ambientes

Deve haver uma preocupação estética com os espaços, pois eles precisam ser 
pensados para incentivar a autonomia das crianças e para apoiá-las no seu processo 



de exploração e criação de sentidos. Os ambientes traduzem os cuidados e as inten-
ções educacionais dos educadores.

Como o assunto da nossa agenda é o brincar, vale a pena olhar de perto os 
materiais do projeto Paralapracá específicos no tema.

o vídeo Assim se Brinca tem pouco mais de dez minutos de duração e pode 
ser assistido no link http://www.institutocea.org.br/midiateca/122/Video/assim-se-
-brinca-projeto-paralapraca.aspx.

o caderno de orientação Assim se Brinca, por sua vez, abrange o direito de 
brincar, brincadeira e cultura, brincar de faz de conta, brincadeira e aprendizado, ofi-
cina de brinquedos e brincar com as palavras. a publicação encontra-se disponível 
para download no link http://www.institutocea.org.br/midiateca/124/publicacao/
caderno-de-orientacao-assim-se-brinca.aspx.

o Almanaque Paralapracá é um compêndio de informações direcionado aos 
educadores da infância e que inclui calendário, textos recreativos, científicos, lite-
rários e informativos distribuídos entre adivinhas, desafios, brincadeiras, cantigas, 
trava-línguas, parlendas, curiosidades etc. O almanaque foi organizado pelo educa-
dor José Rêgo e pode ser baixado no link http://www.institutocea.org.br/midiate-
ca/40/publicacao/almanaque-paralapraca-realizacao-instituto-ca.aspx.

Sugestões de atividades 

I. Explore os materiais de apoio do projeto com a equipe de educadores 
da organização em que você atua, aproveitando para trabalhar com temas 
de interesse do grupo ou com aqueles sugeridos no vídeo e nas perguntas 
formuladas no caderno “Assim se brinca”.

II. Planeje com as crianças a elaboração de um vídeo e de um caderno de regis-
tro das brincadeiras do grupo. Incentive-as para que elas façam essa atividade 
com a ajuda dos pais, dos educadores e dos voluntários do Instituto C&A. É 
uma forma de elaborar acervos de brincadeiras e culturas infantis locais.
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Finados

“Toda criança que brinca se  
comporta como um poeta, pelo fato 

de criar um mundo só seu ou por 
transpor as coisas do mundo em que 
vive para um universo novo em acor-

do com suas conveniências.”

Sigmund Freud, neurologista e psicanalista  
austríaco, 1908, em Obras psicológicas  
completas de Sigmund Freud – Além do  

princípio do prazer (1976).
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“O brincar, como relação interpessoal, 
só pode acontecer no amor;  

uma relação interpessoal que ocorre 
no amor é necessariamente vivida 

como brincadeira.”

Humberto Maturana, neurobiólogo chileno,  
e Gerda Verden-Zoller, psicóloga chilena, 2004, 

em Amar e brincar (2009).
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“O foco central é o brincar, e a opção 
é por firmar-se nas espontaneidades 
que as crianças criam para uma des-

coberta de si mesmas.”

R. Meirelles, “Brincar se aprende brincando”, em 
Brincar: um baú de possibilidades, 2009.
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“O brincar é uma linguagem da alma 
humana, no sentido da alma enquan-
to unidade de uma expressão própria 
e que a gente não tem acesso a ela a 
não ser desenvolvendo uma escuta e 

um olhar muito sensível”. 

Maria Amélia Pereira em entrevista a Carolina Tei-
xeira Pires. Tese de Mestrado “O essencial no ser 

e a poesia dos sentidos e dos significados”.
ECA, USP, 2011.
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Anotações

30 sábado

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Brincar é uma forma de comunicação 
cultural em que as crianças são  

capazes de criar um entendimento 
mútuo acerca da natureza dos  
objectos, dos espaços, pessoas  
em presença e actividades...”.

Manuel Ferreira, 2004, em  
Do Avesso do Brincar ou... as Relações entre 

Pares, as Rotinas da Cultura Infantil e a Constru-
ção da(s) Ordem(ens) Social(ais) Instituinte(s) das 

Crianças no jardim de infância.



novembroAnotações
--------------------------------------------------------------

“O brincar traz de volta a alma da 
nossa criança: no ato de brincar, o ser 
humano se mostra na sua essência, 

sem sabê-lo, de forma inconsciente”.

Adriana Friedmann, 2005, em O universo simbó-
lico da criança: olhares sensíveis para a infância. 
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5 - Dia Internacional do Voluntário
25 - Natal

“O fundamento do jogo  
protagonizado sem fins utilitários é 
as relações que as pessoas estabele-
cem mediante suas ações com os ob-
jetos; não é a relação homem–objeto, 

mas a relação homem–homem.”

Daniil Borisovich Elkonin, psicólogo soviético, 
1933, em Psicologia do jogo (1998).



dezembro O papel das  
organizações de 

educação infantil
antes da criação de creches e pré-escolas, crianças pequenas oriundas 

da pobreza eram encaminhadas para instituições filantrópicas, onde predomi-
nava o cuidado, com forte cunho higienista. Quando, no século XX, as mu-
lheres se incorporaram ao trabalho na indústria, a sociedade precisou buscar 
meios de apoiar as mães trabalhadoras. surgiram, assim, as criadeiras.

Na década de 1930, surgiram os jardins de infância, nos quais predomi-
navam o cuidado com as crianças pequenas, a preocupação com a higiene 
e alimentação. Só recentemente cuidar e educar passaram a fazer parte de 
um mesmo processo.

No atual momento, o Brasil tem obtido inúmeras conquistas voltadas 
para a educação infantil graças à articulação e mobilização de setores go-
vernamentais e da sociedade civil, como a inclusão da educação no finan-
ciamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da educação Básica 
(Fundeb). Tal fato reforça a importância de ações e programas de apoio a 
gestores na implementação de políticas públicas e da ampliação da oferta 
de vagas com qualidade. somado a isso, temos a obrigatoriedade escolar a 
partir dos 4 anos de idade. 

Nos últimos anos, houve significativa expansão de matrículas na edu-
cação infantil, principalmente na pré-escola, mas o avanço foi ainda insufi-
ciente para alcançar as metas do Plano nacional de educação (Pne) elabora-
do em 2001. Com vigência de dez anos, o plano previa atendimento de 50% 
para creches e 80% para pré-escolas. A meta da pré-escola foi batida, mas a 
das creches, que fecharam 2010 atendendo a apenas 18,4% da população 
de 0 a 3 anos, se tornou objetivo do novo PNE.

Há que se destacar, porém, que tem havido significativa mudança na 
forma de compreender a função social e política da educação infantil e nas 



reflexões sobre o processo de desenvolvimento das crianças, o que renova pontos 
de vista sobre o cotidiano de creches e pré-escolas e convida educadores a repensar 
seu trabalho junto às crianças e às famílias.

Creches e pré-escolas foram incluídas no sistema de ensino, e as novas  
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil de 2009 foram importantes 
para repensar as práticas. Essas diretrizes foram elaboradas baseando-se na opinião 
de educadores, movimentos sociais, pesquisadores e professores universitários,  
em que todos destacam a necessidade de estruturar e organizar ações educativas 
com qualidade, articuladas com a valorização do papel dos professores que atuam  
junto às crianças de 0 a 5 anos e que são cotidianamente desafiados a construir 
propostas pedagógicas.

As diretrizes determinam o número mínimo de horas de funcionamento de cre-
ches e pré-escolas, sempre em período diurno; a formação em magistério de todos 
os profissionais que cuidam das crianças e as educam; a oferta de vagas próxima à 
residência das crianças; o acompanhamento do trabalho pelo órgão de supervisão 
do sistema; a idade de corte para efetivação da matrícula; e o número mínimo de 
horas diárias do atendimento.

Com base nessas diretrizes, espaços para brincar podem ser planejados nas 
creches e nas pré-escolas. Na sala de aula, o espaço de trabalho pode ser transfor-
mado, nos momentos apropriados, em espa ço de brincar. Mudanças na disposição 
do mobiliário e dos brinquedos podem criar cantos diversificados, conforme a 
solicitação ou interesse das crianças, para que elas possam escolher livremente os 
objetos com os quais querem se divertir. 

Atividades propostas em áreas externas podem acontecer tanto dentro da 
creche quanto em lugares diferentes, nos dias de passeio. Essas atividades são 
essenciais para que as crianças possam explorar seus corpos, seus próprios limites 
e habilidades, além de estarem em contato com a natureza, com outros adultos e 
outras crianças. são momentos para exercer a liberdade, a autonomia e respeitar 
regras de segurança impostas pela própria natureza e pela sociedade. 



Uma vez que se estabeleçam vínculos, os professores são imitados pelas crian-
ças, atitudes são observadas, reproduzidas, introjetadas e assimiladas. Os adultos 
precisam estar constantemente atentos às próprias atitudes, ao que falam e à 
autenticidade. Crianças leem muito mais expressões corporais do que o que é dito. 
Por isso, é fundamental cada educador/cuidador investir no seu desenvolvimento 
pessoal, para poder lidar com seus próprios momentos de cansaço, angústia, insegu-
rança etc. Da mesma forma, ele precisa estar integrado a um processo de formação 
continuada, para a ampliação dos seus conhecimentos em relação ao universo das 
crianças pequenas e para poder orientar também os pais e outros cuidadores. am-
pliar o repertório de atividades, brincadeiras, estórias e músicas é essencial e deve 
ser uma preocupação permanente dos profissionais da educação infantil. 

A comunicação cotidiana entre os pais, responsáveis, médicos e outros atores 
que participam do desenvolvimento das crianças é fundamental para acompanhar o 
progresso delas, tanto afetivo quanto cognitivo. 

Sugestões de atividades 

I. Organize com um conjunto de professores visitas a espaços lúdicos 
da sua cidade, como parques, praças, brinquedotecas, e observe o 
comportamento e a reação das crianças nesses lugares. De volta, 
peça a elas que desenhem e contem suas impressões. Tudo o que 
elas expressarem será importante para a reelaboração do espaço 
no qual convivem, trazer novos temas e convidá-las a transformar, 
juntamente com os pais e educadores, os espaços de convivência.

II. Faça um “diário de bordo” coletivo com as crianças, no qual elas 
contem quais são as figuras que, de alguma forma, participam da 
vida delas – pais, irmãos, tios, avós, primos, vizinhos, médicos, 
enfermeiras, cuidadores, atendentes, porteiros, cozinheiras etc. 
esse é um importante exercício para que elas tomem consciência 
da presença e importância dessas pessoas nas suas vidas.



dezembroAnotações
--------------------------------------------------



dezembro

Anotações

1 domingo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Para recuperar um mundo de bem-
-estar social e individual devemos de-
volver ao brincar o seu papel central 

na vida humana.”

Humberto Maturana, neurobiólogo chileno, e 
Gerda Verden-Zoller, psicóloga chilena, 2004,  

em Amar e brincar (2009).
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 sexta 

--------------------------------------------------

Dia Internacional do Voluntário
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Anotações
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----------------------------
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“As grandes atividades arquetípicas 
da sociedade humana são,  
desde o início, inteiramente  

marcadas pelo jogo.”

Johan Huizinga, historiador neerlandês, 1938, 
em Homo ludens: a brincadeira como  

elemento da cultura (1980). 
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11 quarta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 terça

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 sexta 

--------------------------------------------------
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“O jogo é uma forma de  
infração do cotidiano  

e suas normas.”

Henri Paul Hyacinthe Wallon, filósofo, médico  
e psicólogo francês, 1966, em  

Do acto ao pensamento.



dezembro16 segunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 quarta
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 sexta 

--------------------------------------------------
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Anotações
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“... a brincadeira passa a ter uma im-
portância fundamental na perspectiva 

do trabalho pré-escolar, tendo  
em vista a criança como sujeito  

histórico e social.”

G.  Wajskop, 1995, em Brincar na pré-escola. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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26 quinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 sexta 

Natal

--------------------------------------------------
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Anotações

28 sábado 29 domingo
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“... talvez comecemos a valorizar mais 
as nossas crianças e a aceitar que o 

seu cuidado e educação desde o nas-
cimento realmente é uma responsabi-
lidade tanto pública quanto familiar”.

Goldschmied e Jackson 2004, em Educação de  
0 a 3 anos: o atendimento em creche.  
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1 - Dia Mundial da Paz 
(Confraternização Universal)

“O valor do jogo tem implicações 
políticas e morais, indo bem além da 
simples distração. O jogo passa a ser 
associado à formação do ser humano 

em sua plenitude.”

Jean Jacques Rousseau, filósofo suíço, 1761, em 
O jogo - de Pascal a Schiller (de C. Duflo, 1999).



Janeiro O papel dos  
voluntários do  
Instituto C&A

Voluntariado é uma expressão de participação social e importante 
meio de transformação da sociedade. Nele se funde a possibilidade de ser-
vir e de se conectar com as causas do mundo – no caso do Instituto C&A, a 
educação de crianças e adolescentes.

O programa Voluntariado do Instituto C&A nasceu junto com a organi-
zação, em 1991. Seu objetivo é promover e qualificar a ação voluntária de 
associados da C&A nas comunidades em que a empresa atua. Para tanto, o 
programa opera na perspectiva de que uma ação voluntária transformadora 
deve aliar inspiração, planejamento, trabalho e registro.

O Instituto C&A compreende o exercício da ação voluntária como um 
direito à participação social de todos os funcionários da empresa C&A, 
sendo o Instituto C&A um espaço de aprendizagem e de incentivo à partici-
pação cidadã, na relação de seu voluntariado com a comunidade.

o voluntário, por sua vez, é um cidadão que disponibiliza voluntaria-
mente tempo e competências, em uma ação cívica de corresponsabilidade 
pelo bem comum – no nosso caso, a educação de crianças e adolescentes.

Na prática, a ação dos voluntários do Instituto C&A se desenvolve 
fundamentalmente em instituições de educação infantil. Seja em atividades 
de apoio aos professores e educadores, seja envolvidos em projetos que 
buscam o fortalecimento da instituição em sua capacidade de atender a 
criança pequena, os voluntários carregam como bandeira o direito de brin-
car, perpetuando valores adotados no Instituto C&A desde 1994.  

O estabelecimento de parcerias com uma instituição de educação 
infantil é o pontapé inicial para que o grupo de voluntários de cada unidade 
da C&A no Brasil possa efetivamente exercer seu papel na comunidade.  



são aproximadamente 6 mil voluntários, atuando em parceria com mais de  
cem organizações.

De modo geral, os voluntários do Instituto C&A não possuem formação em 
educação, mas são continuamente qualificados para exercer atividades de suporte 
aos educadores e das lideranças da instituição de educação infantil. Entre as ações 
que os voluntários podem empreender estão: 

• Aumentar a diversidade do acervo pedagógico da instituição; 

• Cooperar com a diversificação da rotina pedagógica na instituição; 

• Ampliar a percepção da organização social parceira sobre a variedade de 
recursos potencialmente mobilizáveis para sua sustentabilidade; 

• Ampliar a quantidade e diversidade de recursos mobilizados pela organiza-
ção parceira;

• Criar ou reformar espaços dedicados ao processo pedagógico;

• Criar ou reformar espaços adaptados à faixa etária das crianças atendidas; 

• Cooperar com o aperfeiçoamento da gestão institucional.



Sugestões de atividades 

I. Proponha um intercâmbio, por meio de redes virtuais como o Portal dos 
Voluntários, de brincadeiras entre crianças das diferentes organizações 
brasileiras em que atua o voluntariado do Instituto C&A. Voluntários e 
educadores devem estar envolvidos conjuntamente nesse projeto. 

II. Convide as famílias da comunidade para uma “Manhã de brincadeiras 
regionais” aprendidas nesses intercâmbios.
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Dia Mundial da Paz (Confraternização Universal)
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“A maturidade do homem significa  
ter adquirido novamente a serieda-
de que a gente tinha como crianças 

quando brincávamos.”

Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, em  
O jogo - de Pascal a Schiller (de C. Duflo, 1999).
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“A fonte da atividade lúdica é a 
mesma da ação criadora, que reside, 

sempre, na inadaptação, fonte de 
necessidades, anseios e desejos.”

Lev Semenovitch Vygotsky, psicólogo bielo-russo, 
1933, em A formação social da mente – O papel 

do brinquedo no desenvolvimento (1991).
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“O jogo é uma atividade que supõe 
atribuir às significações de vida  

comum um outro sentido, o que reme-
te à ideia de fazer de conta,  

de ruptura com as significações  
da vida cotidiana.”

Gregory Bateson, biólogo inglês, e Erving  
Goffman, cientista social canadense, 1973.
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“Há incerteza em toda conduta lúdica: 
nunca se tem conhecimento prévio da 

ação do jogador.”

Roger Caillois, sociólogo francês, 1958-1967,  
em Os jogos e os homens (1990).
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“A recreação é descanso do espírito; 
o jogo é uma atividade que toma a si 

mesma como fim.”

Aristóteles, filósofo grego, 344 a.C., em  
O jogo - de Pascal a Schiller (de C. Duflo, 1999).



Fevereiro Os desafios da 
educação infantil 

no Brasil e as  
brincadeiras

Nos últimos 30 anos, o Brasil vem reagindo para sanar a grande dívida 
social que historicamente tem com a educação e com as crianças. Por meio 
de leis e campanhas, professores, educadores, especialistas de diversas áre-
as de conhecimento e políticos vêm contribuindo para que investimentos 
em programas públicos e privados garantam que todas as crianças entre 0 e 
6 anos tenham acesso à educação infantil e que o direito de brincar se torne 
uma realidade nacional. 

É preciso reconhecer que houve um grande avanço no que diz respeito 
ao conhecimento das especificidades e necessidades das crianças. Recursos 
têm sido mobilizados com o objetivo de aprimorar espaços e de comprar 
brinquedos e mobiliários que possibilitem as brincadeiras infantis. Entre-
tanto, apesar dos inúmeros cursos de formação e dos avanços na legislação 
que garantem os direitos das crianças, ainda é complexo, no cotidiano das 
creches e pré-escolas, assegurar a oferta de tempos e espaços para o brin-
car, bem como o respeito às necessidades e interesses individuais. 

Quais os principais desafios de hoje e dos que enfrentaremos nos 
próximos anos? 

Um grande desafio da atualidade é conhecer cada cultura infantil, seu 
repertório de conhecimentos, de estímulos, de criatividades, sua linguagem, 
maneira de se divertir, atitudes e reações face à influência do mercado, da 
mídia, da tecnologia, do incentivo ao consumo. Outra dificuldade é co-
nhecer os valores cultivados nos inúmeros núcleos familiares e centros de 
educação infantil. 

Crianças pressionadas pela sociedade, hipnotizadas pela mídia e o 
mercado têm sido, muitas vezes, privadas de viverem suas infâncias  



plenamente, pois são vítimas de uma realidade que, em grande parte, as isola do 
contato com a natureza e as pressiona entre as obrigações e as expectativas.

Outro obstáculo a ser superado se refere à criação de vagas para todas as crian-
ças nas creches (todas que demandem por ela), cumprindo não com uma obrigato-
riedade, mas como um direito delas e das suas famílias. Cada família poderá avaliar 
quando e se a criança deve ser integrada à instituição escolar, ou optar por deixá-la 
sob os cuidados da mãe ou de um cuidador nos primeiros anos de vida.

Para que o direito ao acesso seja plenamente assegurado, é importante não 
somente a construção do espaço que receberá a criança, mas a formação com qua-
lidade dos professores e gestores que irão ter a responsabilidade de educá-la. Tal 
formação deve priorizar conteúdos efetivamente úteis para as práticas e o cotidiano 
dos educadores. Além disso, é essencial que os profissionais de educação infantil 
sejam valorizados e que sejam desenvolvidos planos de carreira condizentes com 
sua atuação.   

O efeito nocivo da propaganda voltada para o público infantil ou que é veicula-
da em horários em que crianças assistem à televisão é outra preocupante questão, 
já discutida entre vários atores sociais. A publicidade influencia, por exemplo, na má 
alimentação e no consumismo dos pequenos. 

É fundamental que, nas várias instâncias públicas, privadas e organizacionais, 
sejam criados espaços de discussão sobre o desenvolvimento saudável das crianças 
e estruturas intersetoriais para cuidar de todos os temas que dizem respeito a elas, 
incluindo as áreas de saúde, educação, cultura, arte, assistência social e esportes. 

Programas de qualidade já em voga devem servir de exemplos inspiradores 
e serem disseminados como políticas públicas para atender aos diversos grupos 
infantis, suas necessidades e realidades específicas. Tais programas − originados em 
grande parte da ousadia de alguns empreendedores − precisam ser multiplicados a 
fim de que cada comunidade ou município tenha condições de oferecer um atendi-
mento de qualidade ao público infantil.



não há possibilidade de as crianças terem um desenvolvimento integral saudá-
vel se não houver um envolvimento família-escola-comunidade. Assim, educadores, 
tomadores de decisão, formadores de opinião, cuidadores e pais precisam processar 
uma mudança de postura frente à situação da infância, a fim de tornar o processo 
de desenvolvimento e crescimento das crianças adequado e significativo. Dessa 
forma, será possível redesenhar propostas e programas adequados, criando espaços 
de diálogos entre adultos e crianças.

Sugestões de atividades 

I. Crie uma lista com as crianças dos desejos delas para o futuro. 
Criar uma exposição ou publique tais anseios em um blog ou site 
para que haja interação com os adultos da comunidade e com 
outras crianças e jovens.

II. Sugira um espaço de reflexão na comunidade ou na creche, con-
vidando pais, gestores, educadores, formadores de opinião para 
pensar em conjunto soluções para os principais desafios enfrenta-
dos no cotidiano infantil.



FevereiroAnotações
----------------------------------------------------------------



Fevereiro
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“Os jogos de raciocínio servem para 
aperfeiçoar a arte de meditar.”

Gottfried Leibniz, filósofo e cientista alemão, 
1697, em O jogo - de Pascal a Schiller

 (de C. Duflo, 1999).
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“O jogo é, com frequência, um grande 
lenitivo para o homem apaixonado.”

Giacomo Casanova, escritor italiano, 1700,  
em O jogo - de Pascal a Schiller 

(de C. Duflo, 1999).
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“Aquilo que a seriedade posterior 
da vida exige e que também se en-
trelaça ao trabalho é praticado pela 
criança no brincar... que é para ela... 
cheio de seriedade. A diferença entre 
a brincadeira da criança e o trabalho 
consiste em que, no trabalho da vida, 
considera-se primeiro o ajustar-se às 
conveniências exteriores do mundo. A 
brincadeira atua de dentro para fora.”

Rudolf Steiner, filósofo, educador, artista e esote-
rista austro-húngaro, em Educação da criança do 

ponto de vista da Ciência Espiritual (1996).
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“[...] é preciso fazer das instituições 
lugares de respeito e valorização da 

criança pequena e suas formas de pen-
sar, sentir e se expressar, de convivência, 
múltiplas interações e abertura para o 

mundo, acesso a diversas produções cul-
turais, humanização e contribuição para 

a justiça social e para a igualdade.”

P.  Corsino, 2005, em Educação infantil: a neces-
sária institucionalização da infância.
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Comecei minha trajetória como professora de crianças peque-
nas nos anos 1980, quando me formei pedagoga. Ao ver crian-
ças sem tempo para brincar, tive o impulso de mostrar que 
brincando elas também se desenvolvem e aprendem. Diante 
disso, comecei a pesquisar as teorias sobre a importância do 
brincar e documentos que atestavam crianças brincando des-
de o início e durante todo o século XX, trabalho que resultou 
na minha dissertação de mestrado e, mais tarde, em três livros 

nos quais reuni brincadeiras tradicionais e disseminei as principais teorias sobre o 
brincar no desenvolvimento infantil e o potencial das brincadeiras. 

Com outros educadores, comecei um movimento em prol do direito de brincar, 
desenvolvendo projetos de implementação de espaços lúdicos. Também tive oportu-
nidade de trabalhar com educadores de fundações, ONGs, centros culturais e espor-
tivos, hospitais pediátricos, creches e secretarias de educação. Em 2000, participei da 
fundação da Aliança pela Infância, instituição que informa e conscientiza o cidadão 
sobre a situação de crianças nas diferentes regiões e culturas do Brasil.

 Criei vários cursos nesse campo de estudo, dois deles de pós-graduação — Edu-
cação lúdica e Crianças de zero a três anos.  E desenvolvi minha tese de doutorado 
na área da Antropologia, abordando estudos voltados para a Infância e discutindo a 
importância de ouvir as crianças.

Minha paixão é escrever sobre este tema e trabalhar com formação de  
educadores, pais e multiplicadores. Assim, foi muito prazeroso escrever o Guia do  
Voluntário de 2013, pois tive a possibilidade de comunicar aos jovens e às crianças  
os principais temas do universo da infância e do brincar.

       

      Adriana Friedmann
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Sou carioca e ilustradora . Meu pai era italiano e a minha mãe 
nasceu no Piauí. Todo mundo lá em casa gostava de desenhar, 
e eu optei por me profissionalizar na área. Formei-me em 
Desenho Industrial na Universidade Federal do Rio de Janei-
ro, mas aprendi tudo de desenho enquanto trabalhava como 
ilustradora no Jornal do Brasil.

Ilustrei 150 títulos ou mais. Entre eles, estão obras de Ruth 
Rocha, Ana Maria Machado, Sylvia Orthof, Clarice Lispector, 

Adriana Falcão, Carlos Drummond de Andrade e Lewis Carroll. Pelos meus livros rece-
bi quatro vezes o Prêmio Jabuti e, muitas outras vezes o “Altamente Recomendável”, 
da Fundação Nacional do Livro Infantojuvenil. 

Também ilustro de vez em quando uma revista muito bacana, a Ciência Hoje 
das Crianças.

Desenvolvi imagens para o musical A Casa de Ruth, canções compostas por 
Hélio Ziskind sobre poemas de Ruth Rocha, com a cantora Fortuna e o Coral Infantil 
do SESC Vila Mariana, de São Paulo.

Como escritora, tenho 11 livros publicados: Victor e o Jacaré (1993), Marieta Ju-
lieta Raimunda da Selva Amazônica da Silva e Sousa e Leo, o todo poderoso capitão 
astronauta de Leox, a cidade espacial (2002), Banho! (2006), Adamastor, o Panga-
ré (2007), Aula de surfe (2007), Salão Jaqueline (2009), Quando Pedro tinha nove 
anos (2009) e Os Mergulhadores (2010). Dois dos meus livros são digitais, para iPad, 
recontos de Chapeuzinho Vermelho e de Os Três Porquinhos.

Foi um grande prazer bolar as ilustrações para o Guia do Voluntário. Tentei 
desenhar as crianças que encontramos no Brasil. 

Usei canetinha preta, a Uni Pin fine line 08, depois passei tudo para o computa-
dor e colori.

Tenho um blog no qual mostro meus desenhos e projetos:

marianamassarani.blogspot.com.

        Mariana Massarani

Sobre a ilustradora



O Guia do Voluntário 2013/2014 é uma publicação do programa Voluntariado 
do Instituto C&A.

Os textos do guia estão licenciados sob uma Licença Creative Commons.

Atribuição – Uso não comercial – Compartilhamento pela mesma Licença 
3.0 Unported.

Para ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

ou envie uma carta para Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco,

California 94105, USA.
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Depois que a Organização da Nações 
Unidas – ONU ratificou a Declaração dos 
Direitos da Criança, em 1959, o direito de 
brincar passou a ser tido como uma forma 
de direito à liberdade.

Cabe aos adultos permitir que as crianças 
escolham do que querem brincar, com quem, 
quando e como querem fazer isso, além de 
propiciar a elas oportunidades de brincadei-
ras e de fruição em espaços ao ar livre.

No Brasil, a Constituição de 1988 passou a 
sinalizar maior atenção aos direitos de 
crianças e adolescentes. No que se refere ao 
ato de brincar, ela orienta para o direito ao 
lazer e à convivência familiar e comunitária. 
Mais tarde, em 1990, foi elaborado o 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 
que reforçou os preceitos da Constituição.

Com este guia, o Instituto C&A pretende 
contribuir para a formação de seus voluntá-
rios, oferecendo um material de apoio 
fundamental para quem atua com a criança 
e propondo, ao mesmo tempo, um olhar 
voltado para o resgate do direito de brincar.

Esperamos que apreciem estas reflexões 
e pensamentos sobre o direito de brincar 
e que a sua utilização possibilite diversão 
para muitos meninos e meninas!

www.institutocea.org.br
http://voluntarios.institutocea.org.br
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